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TÕLGE: Pamela Jeans Brown, Raymond Triquet ja Dr. 
Robert Pollet. Toimetanud Jennifer Mulholland. 
PÄRITOLUMAA: Belgia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: Väike valvekoer, seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 1: Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi 

karjakoerad). 
Alarühm 1: Lambakoer. 
 Ilma töökatseteta.  
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Schipperke tähendab flaami keeles „väike lambakoer“. Belgia 
lambakoerte ja schipperkede ühiseks eelkäijaks oli Leuvenaari 
nime kandev, tavaliselt musta värvi ning üsna väikest kasvu 
lambakoer. Schipperke ajalugu ulatub juba 17. sajandisse. 17. 
sajandi lõpus oli schipperke Brüsseli St. Gery linnaosa tööliste 
hulgas armastatud koeratõug, kelle jaoks valmistati uhkeid 
messingist kaelarihmasid, millega neid ka näitustel 
demonstreeriti. Seda tõugu koerte sabad olid kupeeritud, mis 
oli levinud komme juba alates 15. sajandist. Seda tõugu koeri 
kasutati hiirte, rottide, muttide ning teiste kahjurite 
püüdmiseks. Schipperke oli esimest korda näitusel esindatud 
Spa linnas 1882. aastal. Tema populaarsus kasvas tänu sellele, 
et see tõug oli Belgia kuninganna Marie-Henriette suur 
lemmik. Suurbritanniasse ning USA-sse jõudis tõug 1887. 
aastal. Schipperke tõuklubi, mis tänapäeval on vanim tõuklubi 
Belgias, loodi 1888. aastal ning samal aastal koostati ka 
esimene tõustandard. Aastate jooksul on tehtud palju pingutusi 
tõu tüübi ühtlustamiseks. Varem eristati erinevaid tüüpe, mis 
olid pärit vastavalt Anversist, Louvainist või Brüsselist. 
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ÜLDMULJE: 
Hundilaadne (lupoidne). Schipperke on väikeste mõõtmetega, 
ent tugeva kehaehitusega lambakoer. Tal on kiilukujuline pea, 
hästi arenenud kolju ja suhteliselt lühike koon. Kere on heas 
tasakaalus, lühike, lai ning jässakas. Jäsemed on peene 
luustikuga. Talle on iseloomulik tihe ja sirge karv, mis 
moodustab kaeluse, laka, põlle ja püksid, mis annavad sellele 
tõule tõeliselt omapärase välimuse. Sooline erinevus on selgesti 
märgatav. Tema veatu kehaehitus, lambakoerale omane 
välimus ja iseloom kombineerituna väiksema kasvuga ongi 
põhjustanud selle koeratõu laia leviku ja populaarsuse ka 
väljaspool Belgiat. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 

• Turja kõrgus on võrdne kere pikkusega, seega on 
kerekuju kandiline. 

• Rinnakorv ulatub küünarliigesteni. 
• Koon on märgatavalt lühem kui pool pea pikkusest. 

 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Väga tubli väikesekasvuline valvekoer, alati valmis 
lähenevatest võõrastest märku andma. Väga vitaalne, ent 
võõraste suhtes ettevaatlik. Aktiivne, tegus, kiire ja väsimatu, 
tunneb suurt huvi kõige enda ümber toimuva vastu. Kaitseb 
ägedalt kõike, mis on tema valvata antud. Laste suhtes väga 
õrn.  Näitab alati üles suurt huvi selle vastu, mis toimub suletud 
ukse või mõne liikuva objekti taga. Toimuvale reageerib 
kõrgetoonilise haukumisega ning turris laka ja kaelusega. 
Uudishimulik koer, kes püüab hiiri, rotte, mutte ning teisi 
kahjureid. 
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PEA: 
 
Hundilik (lupoidne) ning kiilukujuline, ent mitte liiga pikk. 
Samas piisavalt lai, et olla kooskõlas ülejäänud kerega. 
Kulmukaared ning põsesarnad on mõõdukalt kaarduvad. 
Üleminek koljult näole on märgatav, ent mitte liiga rõhutatud. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Üsna lai otsmik, mis silmade suunas läheb kitsamaks ning 
külgvaates on kergelt kumer. Kolju ja koonu ülemised 
piirjooned on paralleelsed. 
Üleminek laubalt koonule: Rõhutatud, ent mitte liialdatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Väike ning alati must. 
Koon: Koon on otsa suunas kitsenev. Hästi välja joonistunud 
ning mitte liiga pikk ega tömp. Pikkus on umbes 40% pea 
kogupikkusest. Koon on sirge joonega. 
Mokad: Mustad ja liibuvad. 
Lõuad/hambad: Terved ning hea asetusega hambad. 
Käärhambumus, lubatud on ka tanghambumus. Täielik 
hambumus vastavalt hambakaardile. Lubatud on ühe või kahe 
esimese eespurihamba (1PM1 või 2 PM1) või ühe tagumise 
eespurihamba puudumine (1PM2). Kolmandate purihammaste 
puudumist (M3) ei arvestata. 
Põsed: Puhtad, sulanduvad märkamatult koonu külgedesse. 
Silmad: Tumepruunid, väikesed, mandlikujulised. Ei ole 
pungis ega asetse ka liiga sügaval. Terava, elava ning vallatu 
pilguga. Silmalaugude ääred on mustad. 
Kõrvad: Väga väikesed, kikkis, terava otsaga ning kolmnurkse 
kujuga (võimalikult võrdkülgse kolmnurga kujulised) kõrvad. 
Kõrge asetusega ning mitte liiga lähestikku asetsevad. Tugevad 
ning hästi liikuvad.  
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KAEL: 
Tugev ja väga lihaseline. Paistab tänu rikkalikule karvale väga 
kogukas. Keskmise pikkusega ning hästi õlgadele asetunud. 
Valvelolekus üsna kõrge hoiakuga, kumera ülajoonega. 
 
KERE: 
Lühike ja lai, seega jätab jässaka mulje. Samas mitte liiga 
kogukas või raskepärane, ideaalis ruudukujuline. Kere pikkus 
õlanukist istmikunukini on ligikaudu võrdne turja kõrgusega. 
Ülajoon: Selja ja nimmeosa ülajoon on sirge ja tugev, sageli 
suunaga laudjast turja poole pisut tõusev. 
Turi: Selgelt rõhutatud ning seda muljet süvendab veelgi pikast 
karvast moodustuv lakk. 
Selg: Lühike, sirge ja tugev. 
Nimme: Lühike, lai ja tugev. 
Laudjas: Lühike, lai ja horisontaalne. Laudja tagumine osa ehk 
üleminek laudjalt reitele on ümar ning moodustab meriseale 
omase kujuga tagaosa. 
Rindkere: Hästi madala asetusega, ulatudes küünarnukkideni. 
Eest ning õlgade tagant lai, seega on roided hästi kaardunud. 
Külgvaates on eesrind hästi rõhutatud. 
Alajoon: Rindkere alajoon on hästi madala asetusega, ulatudes 
küünarnukkideni, kõhu suunas harmooniliselt ning kergelt 
tõusev. Mõõdukalt üles tõmmatud, ei ole rippuv ega hurdalik. 
 
SABA: 
Kõrge asetusega. Mõned koerad sünnivad ilma sabata, 
tömpsabaga või mitteäieliku sabaga (tömpsaba või lühike 
saba). Ühtegi sabatüübi ei peeta veaks. Sünnipärane saba 
ulatub pikkuselt vähemalt kannani ning on puhkeasendis 
rippuv. Liikumisel võib saba tõusta kõrgemale ning 
kantakse ülajoonega samal kõrgusel. Soovitavalt ei tõuse 
saba seljajoonest kõrgemale. Rõngas saba või selja kohal 
kantud saba on lubatud. 
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JÄSEMED: 
Peene luustikuga ning asetsevad hästi kere all. 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Esijäsemed on igast küljest vaadatuna sirged ning 
eestvaates täiesti paralleelsed. Pikkus küünarnukist maapinnani 
on umbes pool turja kõrgusest. 
Õlad: Pikad ja kaldega. Normaalse nurgistusega. 
Õlavarred: Pikad ja piisava kaldega. 
Küünarnukid: Tugevad, ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Küünarvarred: Sirged, eestvaates üksteisest üsna kauge 
asetusega. 
Randmed (randmeliigesed): Tugevad ning mitte rõhutatud. 
Kämblad (kämblaliigesed): Üsna lühikesed, eestvaates 
moodustavad küünarvarre loomuliku jätku. Külgvaates on pisut 
kaldus. 
Esikäpad: Väikesed, ümarad ning lähestikku asetsevate 
varvastega (kassikäpad). Varbad on hästi kaardunud, küüned 
lühikesed ja tugevad, alati mustad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tagajäsemed peavad asetsema kere all ning olema 
tagantvaates täiesti paralleelsed. 
Reied: Pikad, hästi lihaselised. Näivad üsna laiad tänu tihedast 
karvast moodustuvatele pükstele. 
Põlveliigesed: Asetsevad puusadega umbes ühel joonel. 
Normaalse nurgistusega. 
Sääred: Umbes sama pikad kui reied. 
Kannad: Hea nurgistusega, ilma liialdusteta. 
Kämblad (kämblaliigesed): Üsna lühikesed, lisavarbad ei ole 
soovitavad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad või pisut pikemad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Traav on pehme, kindel, mõõduka sammupikkusega ja tugeva 
tagajalgade tõukega. Ülajoon püsib horisontaalne ning jäsemed 
liiguvad paralleelselt. Esi- ja tagajalgade liikumine peab olema 
heas kooskõlas ning küünarnukid ei tohi olla väljapoole 
pööratud. Kiiremal liikumisel liiguvad jalad kere keskjoonele 
lähemal. 
 
NAHK: 
Liibuv terve kere ulatuses. 
 
KARVKATE 
Karv: Pealiskarv on rikkalik, tihe, sirge, üsna karm ning tugeva 
tekstuuriga, seega katsudes kuiv ja tugev. Koos aluskarvaga 
moodustab suurepärase kaitse raskete ilmastikuolude eest. 
Kõrvad on kaetud väga lühikese karvaga. Pea, esijäsemete 
esiküljed, kannad ning tagumised pöialiigesed on kaetud 
lühikese karvaga. Kere on kaetud keskmise pikkusega liibuva 
karvaga. Kaelal on karv pikem ja kohevam ning moodustab 
rohkem isastel ning vähem emastel alates kõrvade 
väliskülgedest laia ning tõule väga tüüpilise kaeluse (pikk karv 
ümber kaela, mis moodustab mõlemal küljel karvatutid), laka 
(kaela ülaosast turja ja õlgadeni ulatuv pikk karv) ning põlle 
(kaela alaosast ja rinnast esijalgade vahele ulatuv ja kere alla 
hääbuv pikk karv). Reite tagaküljed on kaetud pika ja rikkaliku 
karvaga, mis moodustab tõule tüüpilised püksid. Sissepoole 
pööratud karvaotsad katavad anaalpiirkonna. Karv sabal on 
sama pikk kui ülejäänud kerel. 
 
Värvus: Üleni must. Aluskarv võib olla ka tumehall, ent sel 
juhul peab see olema täielikult pealiskarvaga kaetud. Lubatud 
on pisut vanusega lisanduvat halli karva näiteks koonul. 
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SUURUS JA KAAL: 
 
Kaal: 
3-9 kg. Soovitav keskmine kaal on 4-7 kg. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamiselt tuleb lähtuda konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades. 
 

• Üldmulje: Jässakas ning mitte piisavalt jõuline 
kehaehitus. Liiga pikad või liiga lühikesed jalad. Pikk, 
ristkülikukujuline kere. 

• Pea: Liiga pikk või liiga lühike pea. Kolju ja koonu 
ülajooned ei paralleelsed. Rebaselik ilme. Liiga 
esiletungivad kulmud või põsesarnad. 
Koljupiirkond: Liiga kitsas kolju. Liiga ümar või liiga 
kumerdunud kolju (õunakujuline pea). 
Koon: Liiga pikk, terav, jäme või tömp koon. Liiga 
kumer koonu ülajoon. 
Hambad: Halva asetusega või mitte ühtlases reas 
asetsevad hambad. 
Silmad: Suured, ümmargused või pungis silmad. 
Heledad silmad (pähkelpruunid silmad on siiski 
lubatud). 

• Kere: 
Rindkere: Kitsas ja lame silindrikujuline rindkere. Mitte 
piisavalt madala asetusega. 
Laudjas: Pikk, järsk või tõstetud laudjas. Mitte piisavalt 
ümar laudjas (järsk üleminek laudjalt reitele). 
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• Jäsemed: Mitte piisavalt nurgitunud või liiga nurgitunud 

jäsemed. 
• Liikumine: Liiga kitsas või lühikese sammuga 

liikumine. Tagajalgade ebapiisav tõuge. Ülajoon ei püsi 
liikumisel muutumatuna. Esijalgade kõrgele tõstmine 
või tagajalgade hüplev samm. 

• Karvkate: 
Karv: Liiga lühike (ning kerele liibuv) karv. Liiga pikk 
või liiga õhuke karv. Pehme, siidine või laineline karv. 
Liiga kerele liibuv või rippuv karv. Puuduv või liiga 
väike kaelus, lakk, põll või püksid (isaste puhul 
peetakse seda suuremaks veaks kui emaste puhul, eriti 
suur viga on kaeluse puudumine). Ebapiisav aluskarv. 
Värvus: Hallid, pruunikad või punakad toonid 
pealiskarvas. Üksikud valged karvad, isegi kui need 
esinevad vaid varvastel.  

• Temperament: Ükskõiksus või argus. 
 
 
 
TÕSISED VEAD: 
 

• Hambad: Ühe lõikehamba (1I), kolme esimese 
eespurihamba (3PM1) või kahe tagumise eespurihamba 
(2PM2) puudumine. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega 

koerad diskvalifitseeritakse. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Üle- või alahambumus, isegi kui ülemised ja alumised 

hambad puutuvad siiski kokku (tagurpidi 
käärhambumus). Malehambumus. Ühe kihva (1C), ühe 
ülemise purihamba (1PM4) või ühe alumise purihamba 
(1M1) puudumine. Ühe purihamba (1M1 või 1M2, ent 
mitte M3) puudumine. Ühe neljanda eespurihamba 
(alumine PM4) või ühe kolmanda eespurihamba 
(1PM3) puudumine. Teiste hammaste või kokku 
rohkem kui 4 või enama hamba puudumine (välja 
arvatud neli esimest purihammast). 

• Pigmendi puudumine ninapeeglil, huultel ning 
silmalaugudel. 

• Rippuvad või poolkikkis kõrvad. 
• Pikk, pehme või siidine karv, s.t. selgelt pikk karvatüüp. 

Pikad karvanarmad kõrvadel või jäsemete tagakülgedel. 
Aluskarva täielik puudumine. 

• Muud värvi pealiskarv kui must (välja arvatud hallid, 
pruunid või punakad toonid) või valged täpid 
pealiskarval, isegi kui need esinevad ainult varvastel. 

• Kaal: Kõrvalekalded standardis kehtestatud 
kaaluvahemikust. 

 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


