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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: 
Linde lenduajav koer, retriiver. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad 
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad. 
Töökatsetega. 
 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Tegemist on väga vana ja päritolult puhta tõuga. Kõige vanem 
sportlik jahikoer. Esialgu kasutati teda jahisaagi leidmiseks, 
ulukite võrku ajamiseks ning jahikullidele ja hurtadele ette 
ajamiseks. Ka tänapäeval kasutatakse teda lindude leidmiseks 
ja lendu ajamiseks ning saagi ette ajamiseks. 
 
 
ÜLDMULJE: 
Sümmeetrilise kehaehitusega, kompaktne, tugev, 
rõõmsameelne, aktiivne. Inglise maaspanjelitest kõige 
pikemate jalgadega ja kõige jõulisema kehaehitusega. 
 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Sõbralik, rõõmsameelne, sõnakuulelik. Argus ja agressiivsus 
on äärmiselt ebasoovitavad. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Keskmise pikkusega, üsna lai ja pisut ümar kolju, 
üleminekul koonult otsmikule tõusva joonega. Silmade vahel 
on otsmikuvagu, mis aheneb piki otsmikku suunaga 
kuklakühmu poole. Kuklakühm ei tohi olla esiletungiv. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninasõõrmed on hästi arenenud. 
Koon: Koonu pikkus on pea suhtes proportsionaalne, üsna lai 
ja sügav, silmade alt hästi täidetud. 
Huuled: Üsna sügavad ja kandilise kujuga. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Põsed: Lamedad. 
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised, ei ole 
esiletungivad ega liiga sügaval asetsevad. Hea asetusega 
silmakoopas (pilkkile ei tohi olla nähtav). Valvsa ja heatahtliku 
pilguga. Värvuselt tumedad pähkelpruunid. Heledad silmad on 
ebasoovitavad. 
Kõrvad: Sagarikujulised, üsna pikad ja laiad kõrvad, mida 
kantakse üsna pea lähedal ning mis asetsevad silmadega ühel 
joonel. Kaetud ehiskarvaga. 
 
KAEL: 
Üsna pikk, tugev ja lihaseline, ilma voltideta, kergelt kaardus 
ning pea suunas läheb peenemaks. 
 
KERE: 
Tugev, mitte liiga pikk ega liiga lühike. 
Nimme: Lihaseline ja tugev, pisut kumer ning hästi seotud.  
Rind: Sügav, hästi arenenud. Hästi kaarduvad roided. 
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SABA: 
Varem oli kupeeritud saba tavapärane. 
Kupeeritud: Madala asetusega, ei kanta kunagi seljajoonest 
kõrgemal. Tihedalt ehiskarvaga kaetud ja aktiivselt liikuv.  
Kupeerimata: Madala asetusega, ei kanta kunagi seljajoonest 
kõrgemal. Tihedalt ehiskarvaga kaetud ja aktiivselt liikuv. 
Ülejäänud koeraga heas tasakaalus. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on sirged ja tugeva luustikuga. 
Õlad: Kaldega ja hea asetusega. 
Küünarnukid: Kere suhtes hea asetusega. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja painduvad. 
Esikäpad: Pingul, kompaktsed, üsna ümara kujuga. Tugevate ja 
täidlaste padjanditega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Tagajalad on madala asetusega. 
Reied: Laiad, lihaselised, hästi arenenud. 
Põlveliiges: Mõõduka nurgaga. 
Kannad: Mõõduka nurgaga. Jämedad kannad on 
ebasoovitavad. 
Tagakäpad: Pingul, kompaktsed, üsna ümara kujuga. Tugevate 
ja täidlaste padjanditega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Tõule iseloomulik. Esijalad liiguvad hoogsalt õlavarrest pikalt 
ette, käpad liiguvad suunaga ettepoole kergelt ja pingutamata. 
Kannad liiguvad hästi kere all, esijalgadega ühel joonel. 
Aeglases tempos liikudes võib minna üle tõule väga omasele 
küliskäigule. 
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KARVKATE 
KARV: Tihe, sirge ja ilmastikukindel. Mitte kunagi karm. 
Mõõdukalt pikk ehiskarv kõrvadel, esijalgadel, kerel ja 
tagakäppadel. 
 
VÄRVUS: Maksapruun valgega, must valgega või need 
värvused piirdega. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Orienteeruv turja kõrgus: 51 cm (20 tolli). 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde 
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades 
ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad 

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


