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PÄRITOLUMAA: Hiina.  
 
EESTKOSTE: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Valve- ja seltsikoer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 5: Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
Alarühm 5: Aasia spitsid ja sugulastõud. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Seda tõugu koerad on pärit Hiinast, kus neid kasutati valve- ja 
jahikoertena. Hiinas on seda tõugu tuntud juba üle 2000 aasta. 
Päritolult on tõug seotud põhjamaiste spitsitõugudega ning 
temas leidub ka mastifile omaseid jooni. Tänu Hiina suletusele 
ülejäänud maailmale hakkas see tõug teistesse riikidesse 
levima alles 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. 
Inglismaale jõudsid seda tõugu koerad 18. sajandil lõpus, ent 
tähelepanu hakkasid nad äratama alles 1920-ndatel aastatel. 
1925. aastal oli tõug juba esindatud ka Cruftsi koertenäitusel. 

ÜLDMULJE: 
Aktiivne, kompaktne, lühikese nimmeosaga, väga harmoonilise 
kehaehitusega, lõviliku välimusega koer. Uhke ja väärika 
hoiakuga. Hea ehitusega luustikuga. Saba kantakse hästi selja 
kohal. Liikumine peab alati olema vaba. Karvkate ei tohi 
olla nii paks, et segaks liikumist või põhjustaks palava 
ilmaga ebamugavust. Tõule on iseloomulik sinakasmust 
keel. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Vahemaa maapinnast küünarnukini on sama pikk kui 
vahemaa küünarnukist turjani. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Vaikne ja hea valvekoer. Iseseisev, truu, ent samas ka 
distantsihoidev. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame ja lai. 
Üleminek laubalt koonule: Ei ole rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Alati suur ja lai, värvuselt must (välja arvatud 
kreemvalgetel või peaaegu valgetel koertel, kelle puhul on 
lubatud ka heledam ninapeegel ning sinistel ja 
kollakaspruunidel (fawn) koertel, kellel on lubatud ka sama 
värvi ninapeegel). Ent eelistatud on igal juhul must 
ninapeegel. 
Koon: Mõõduka pikkusega, silmadest kuni koonu otsani 
ühtlaselt lai (ei ole rebaselikult terav). Silmade alt hästi 
täidetud. 
Mokad: Suu on must, kaasa arvatud suulagi ja mokad. 
Ideaalseks peetakse sinakasmusta keelt.  Igemed võivad 
sinistel ja kollakaspruunidel (fawn) koertel olla pisut 
heledamad. Veelgi heledamad võivad igemed olla 
kreemvalgetel ja valgetel koertel. 
Lõuad/hambad: Tugevad ja ühtlased hambad. Tugevad lõuad. 
Perfektne, korrapärane ja täielik käärhambumine, mis tähendab 
seda, et ülemised hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust 
otse. 
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Silmad: Tumedad, ovaalse kujuga, keskmise suurusega ja 
tihedate silmalaugudega. Sinistel ja kollakaspruunidel (fawn) 
koertel on lubatud sama värvi silmad. Tihedate silmalaugudega 
ja entroopionivabade silmade hindamisel ei või hinnet alandada 
vaid nende suuruse pärast. 
Kõrvad: Väiksed, paksud, tipust veidi ümardunud, püstised 
ning teineteisest kauge asetusega, samas veidi teineteise suunas 
ning silmade kohal ettepoole kaldus, mis annab tõule 
iseloomuliku pahura ilme. See ilme ei teki pelgalt lõtvadest 
nahavoltidest laubal. 
  
KAEL: 
Tugev, täidlane, ent mitte lühike. Asetub hästi õlgadele, kergelt 
kaarjas. Kael peab olema piisavalt pikk, et tagada väärikas 
peahoid ülajoonest kõrgemal. 
 
KERE: 
Selg: Lühike, horisontaalne ja tugev. 
Nimme: Jõuline. 
Rindkere: Lai ja sügav. Roided on hästi kaarduvad, ent mitte 
tünnikujulised. 
 
SABA: 
Kõrge asetusega, kantakse hästi selja kohal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Lihaselised ja kaldus. 
Küünarnukid: Asetsevad nii maapinnast kui turjast võrdsel 
kaugusel. 
Küünarvarred: Täiesti sirged, tugeva luustikuga. 
Esikäpad: Väiksed, ümmargused, kassilikud ning toetuvad 
hästi varvastele. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Külgvaates asetsevad käpad vertikaalselt 
puusaliigesega ühel joonel. 
Reied: Hästi arenenud. 
Põlveliigesed (põlved): Kergelt paindes. 
Sääred: Hästi arenenud. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad on hästi madala asetusega. 
Kannaliigesest maani püstised, ei ole ettepoole kaldu. 
Tagakäpad: Väiksed, ümmargused, kassilikud ning toetuvad 
hästi varvastele. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Liigub suhteliselt lühikeste sammudega, tagakäppasid 
kõrgele ei tõsta ja nii tundub, nagu koer libiseks mööda 
maad. Külgvaates on liikumine pendlitaoline. Tõule 
iseloomulikud lühikesed sammud võimaldavad koeral 
vabalt liikuda. Liikumine on vastupidav ning ei tohi olla 
raskepärane. Esi- ja tagajäsemed liiguvad paralleelselt ja 
sirgjooneliselt. Liikumine peab alati olema vaba ja terviklik, 
ilma vaevata. 
 
KARVKATE: 
KARV: Karmikarvaline või lühikarvaline. 
 
Karmikarvaline: Rikkalik, paks, tihe, sirge ja püstine, ent mitte 
liiga pikk. Pealiskarv on karm. Aluskarv pehme ja villataoline. 
Eriti paks karv kaelal moodustab laka või kaeluse. Reite 
tagakülgedel moodustavad karvad hästi väljendunud püksid. 
 
Lühikarvaline: Lühike, tihe, sirge, püstine ning mitte liibuv 
karv. Plüüšitaolise tekstuuriga. 
Igasugune karvkatte kunstlik pügamine, mis muudab karvkatte 
loomulikke piirjooni või üldmuljet, on hindamisel karistatav, 
välja arvatud käppade korrastamine. 
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VÄRVUS: Ühevärviline must, punane, sinine, kollakaspruun 
(fawn), kreemvalge või valge, sageli varjunditega, ent mitte 
laiguline või kirju (saba alumine külg ning reite tagaküljed on 
sageli heledamad). 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad:  48-56 cm. 
Emased koerad:  46-51 cm. 
 
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 peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


