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TÕLGE: Renée Sporre-Willes ja Jennifer Mulholland.
PÄRITOLUMAA: Rootsi.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.03.2009.
KASUTUS:

AVALDAMISE

Karjakoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 5:
Alarühm 3:

Spitsilaadsed ja algupärased tõud.
Põhjamaised valve- ja karjakoerad.
Ilma töökatseteta.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Kuigi selle tõu võimalik sugulus welsh corgiga on tänaseni
selgusetu, peetakse seda autentseks rootsi tõuks. Kas
viikingid tõid corgi-tüüpid koerad Inglismaalt Rootsi või
viidi lääne-göta spitsi tüüpi koeri hoopis Rootsist
Suurbritanniasse, ei saa me ilmselt kunagi teada. Ent
kaasaegsete uurimuste kohaselt peetakse lääne-göta spitsi
siiski rootsi päritolu koeraks. Tõu ametliku tunnustamise
eest seisis hea krahv Björn von Rosen. 1940-ndate aastate
alguses avastas ta, et seda tüüpi karjakoerad on endiselt
olemas ning ta hakkas neid koeri uurima Lääne-Göta
maakonnas. Vara piirkonnas leidus ühesuguste omadustega
koeri, keda oli küll vähe, ent aretamise alustamiseks sellest
piisas. Tal õnnestus välja aretada puhas tõutüüp, kelle
puhul säilis ka selle algne töövõime.
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ÜLDMULJE:
Väikesekasvuline, madal ja jässakas koer. Välimus ja
näoilme peegeldavad valvast, tähelepanelikku ja energilist
loomust.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Turja kõrguse ja kere pikkuse suhe on 2:3. Vahemaa
rinnakorvi alumisest äärest maapinnani ei tohi olla lühem
kui kolmandik turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Tähelepanelik, energiline, julge ja valvas.
PEA:
Selgepiiriline ja üsna pikk. Kolju ja koonu ülajooned on
paralleelsed.
KOLJUPIIRKOND:
Nii pealt- kui külgvaates mõõduka laiusega ning nina
suunas ühtlaselt kitsenev.
Kolju: Peaaegu täiesti lame.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Külgvaates üsna tömbi otsaga ning vaid pisut lühem
kui kolju.
Mokad: Liibuvad ja tihedalt suletud.
Lõuad/hambad: Alalõug on üsna tömp ja tugev, ent mitte
esiletungiv. Perfektne, ühtlane ja täielik käärhambumus,
ühtlased ja hästi arenenud hambad.
Silmad: Keskmise suurusega, ovaalse kujuga ja tumepruunid.
Kõrvad: Keskmise suurusega, teravate otstega ja kikkis.
Kõrvalest on tüvest tipuni tugev, liikuv ning kaetud lühikese
karvaga. Kõrv peab olema pikem kui kõrvatüve laius.
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KAEL:
Pikk ja väga lihaseline, hea ulatusega.
KERE
Ülajoon: Ühtlane ja väga lihaseline.
Nimme: Lühike, lai ja tugev.
Laudjas: Lai ja kergelt langeva joonega.
Rindkere: Pikk ja hea sügavusega. Üsna hästi kaarduvad
roided. Eestvaates ovaalse kujuga, külgvaates elliptiline.
Pikkuselt moodustab rindkere 2/5 esijäsemete pikkusest.
Rinnakorvi kõige madalam punkt asetseb külgvaates otse
küünarnuki taga. Rinnak on nähtav, ent mitte liiga
rõhutatud.
Alajoon ja kõht: Kõht on pisut üles tõmmatud.
SABA:
Esineb kahte tüüpi saba - pikk saba ning sünnipärane lühike
saba kõikides erinevates pikkustes. Mõlema sabatüübi puhul
on lubatud igasugune sabahoid, kuna selle kohta ei ole
kehtestatud ühegi normi.
JÄSEMED:
Tugeva luustikuga.
ESIJÄSEMED:
Õlad: Pikad. Kalle horisontaali suhtes on 45 kraadi.
Õlavarred: Pisut lühemad kui õlad ning asetsevad selge nurga
all. Õlavarred asetsevad rindkere lähedal, ent on siiski väga
liikuvad.
Küünarvarred: Eestvaates kergelt kaldus, et tagada vaba
liikumine rinnakorvi alumise osa piirkonnas.
Kämblad (kämblaliigesed): Elastsed.
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TAGAJÄSEMED:
Tagantvaates paralleelse asetusega.
Reied: Laiad ja väga lihaselised.
Põlveliigesed: Hea nurgistusega.
Sääred: Vaid pisut pikemad kui vahemaa
maapinnani.
Kannaliigesed: Hea nurgistusega.
Kannad (pöialiigesed): Mõõduka pikkusega.

kandadest

KÄPAD:
Keskmise suurusega, lühikesed ja ovaalsed. Asetsevad suunaga
otse ette. Tugevate padjanditega, lähestikku asetsevate ning
hästi kaardunud varvastega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Jõuline, ulatuslik ning tugeva tagajalgade tõukega.
KARVKATE
KARV: Pealiskarv on mõõduka pikkusega, kõva, tihe ning
kerele liibuv. Aluskarv on pehme ning väga tihe. Karvkate
peas ning jalgade esikülgedel on lühike. Kaelal, kurgu all,
rinnal ning tagajalgade tagakülgedel võib karv olla pikem.
Hall,
hallikaspruun,
hallikaskollane,
VÄRVUS:
punakaskollane või punakaspruun. Sama tooni heledam karv
võib esineda koonul, kõri piirkonnas, rinnal, kõhul, reitel,
käppadel ja kandadel. Tumedam kaitsekarv on nähtav seljal,
kaelal ning kere külgedel. Väga soovitavad on heledamad
märgised õlgadel (nn rakmed) ning heledad märgised
põskedel.
Vähesel määral on lubatud karvkattes ka valget värvi, seda
kitsa lauguna, täpina kaelal või kerge kaelavõruna. Valged
märgised on lubatud rinnal, esi- ja tagajalgadel, ent valged
„sokid“ ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole jäsemeni.
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SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 33 cm (ideaalne kõrgus).
Emased koerad: 31 cm (ideaalne kõrgus).
Lubatud kõikumine on +2 cm või -1 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.
• Liiga madal kere.
• Mitte piisavat hästi väljendunud üleminek laubalt
koonule.
• Terava otsaga koon.
• Kahe P1 või ühe P2 hamba puudumine.
• Heledad silmad, vale ilme.
• Liiga madala asetusega kõrvad.
• Liiga sügav või liiga madal rind.
• Liiga lai esiosa.
• Järsud õlad.
• Liiga lühikesed õlavarred.
• Liiga suure nurgistusega tagajalad.
• Rakmekujuliste
märgiste
või
põsemärgiste
puudumine.
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TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lühike või ümar kolju.
Lühike koon.
Ülehambumus, kitsas või nõrk alalõug.
Tanghambumus.
Purihammaste
puudumine
(M3
hammaste
puudumist ei arvestata).
Kumer selg.
Pehme või turris karvkate.
Liiga lühike või liiga pikk karv.
Aluskarva puudumine.
Valged märgised moodustavad suurema osa kui
30% kehapinnast.
Ideaalsest kõrgusest oluliselt erinev kõrgus.

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Üle- või alahambumus.
Sinised silmad, üks või mõlemad.
Rippuvad või poolkikkis kõrvad.
Pikk ning lokkis karv.
Must, valge, maksapruun või sinine karvkate.

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