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FCI-St. N°128/19.01.2011 
EESTI KENNELLIIT 

 
PÄRITOLU/EESTKOSTE: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Seltsi- ja kääbuskoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 7: Inglise kääbusspanjelid. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Cavalier King Charles spanjeli lähedase sugulasena tuntakse seda 
koera mõnedes riikides inglise kääbusspanjelina, tõu nimi  
pärineb koeralt kes oli Kuningas Charles II suur lemmik. 
Kääbusspanjeleid on pikka aega väärtustatud lemmikloomadena nii 
Inglismaal kui mandril ning aretatud kasvult järjest väiksemaks ja 
väiksemaks setteritest, kellest spanjelite tüüp pärineb. 
Põhimõtteliselt olid need koerad väikesed jahikoerad, hellitatud oma 
jõukate omanike poolt, imetletud oma seltskondlikkuse poolest ning 
ristatud Idast pärinevate kääbuskoertega, mis põhjustas talle omase 
näoilme.  
 
ÜLDMULJE: 
 
Rafineeritud, kompaktne ning jõuline. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Rõõmsameelne ning arukas kääbusspanjel, iseloomuliku 
kuplikujulise peaga.  Iseloomult reserveeritud, rahulik ja kiinduv. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kerega võrreldes mõõduka suurusega, hästi kuplikujuline, 
silmade kohal täidetud. 
Üleminek laubalt koonule: Üleminek laubalt koonule on hästi 
väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, suurte ja hästi avatud ninasõõrmetega, lühike ja 
ülespoole suunatud. 
Koon: Kandiline, lai ja sügav, hästi ülespoole suunatud. 
Mokad: Sulguvad täpselt üksteise vastu, jättes kena üldmulje. 
Lõuad/hambad: Lai alalõug. Hambumus peab olema kerge 
alahambumus. Esiletungiv keel on väga ebasoovitav. 
Põsed: Ei ole silmade all lohkus, vaid hästi täidetud. 
Silmad: Suhteliselt suured ja tumedad, laia silmadevahega, silmalaud 
asetsevad näojoonega täisnurga all, meeldiv ilme. 
Kõrvad: Madala asetusega, ripuvad üsna lamedalt vastu põski, väga 
pikad ja kaetud rikkaliku ehiskarvaga. 
 
KAEL: 
Keskmise pikkusega ning kaarduv, mis tagab väärika peahoiu. 
 
KERE:  
Selg: Lühike ja sirge. 
Rindkere: Lai ja sügav. 
 
SABA: 
Varem oli kupeeritud saba valikuline. 
Kupeeritud: Kaetud rikkaliku ehiskarvaga, ei kanta kunagi 
seljajoonest kõrgemal ega madalamal. 
Kupeerimata: Kaetud rikkaliku ehiskarvaga, ei kanta kunagi 
seljajoonest kõrgemal ega madalamal. Ülejäänud kerega heas 
tasakaalus. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud. 
Küünarnukid: Hoitakse tihedalt vastu rinnakorvi, ei ole sisse- ega 
väljapoole pööratud. 
Küünarvarred: Jalad on lühikesed ja sirged. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad. 
Esikäpad: Kompaktsed, paksu polsterdusega, kaetud ehiskarvaga, 
hästi kaardunud varvastega, ümara kujuga kassikäpad, heade 
padjanditega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Piisavalt tugev lihaskond tagamaks tugevat tõukejõudu. 
 
Põlveliiges (põlv). Hästi nurgitunud. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad on väga madala asetusega ja 
selgepiirilised. Tagantvaates sirged, ei ole sisse- ega väljapoole 
pööratud. 
Tagakäpad: Kompaktsed, paksu polsterdusega, kaetud ehiskarvaga, 
hästi kaardunud varvastega, ümara kujuga kassikäpad, heade 
padjanditega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba, aktiivne ja elegantne, tugeva tagajalgade tõukega.  Veatu 
liikumine on väga soovitav. 
 
KARVKATE: 
Karv: Pikk, siidine ja sirge. Lubatud on kerge lainelisus, ent karv ei 
tohi olla lokkis.  Jalgadel, kõrvadel ja sabal on korralik ehiskarv. 
 
Värvus: 
• Must ja pruun (black and tan): Rikkalik, läikiv must, kirgaste 

mahagonpruunide märgistega koonul, jäsemetel, rinnal, kõrvade 
äärtes ja saba all. Silmade kohal on täpid.  Valge laik rinnal ei ole 
soovitav. 
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•  
• Kolmevärviline (tricolour): Põhivärvuseks on pärlvalge, mustad 

laigud on hästi jaotatud, säravpruunid märgised põskedel, 
kõrvade äärtes ja saba all. Silmade kohal on täpid. Lai valge lauk 
silmade vahel ja otsmikul. 

• Punane-valge (blenheim): Põhivärvus on pärlvalge, hästi jaotatud 
kastanpunaste laikudega. Lai, selgepiiriline lauk “täpiga”. Pealae 
keskel peab olema puhas kastanpunane, umbes ühe Inglise penni 
suurune täpp. 

• Rubiinpunane (ruby): Ühevärviline, rikkalik kastanpunane. Valge 
laik rinnal on väga ebasoovitav. 

 
KAAL: 
Kaal: 3,6-6,3 kg. 
 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
 

  
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud 
ja täielikult munandikotti laskunud munandit 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
Tõlge: Kaja Uuetallo. 


