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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV:24.06.1987.
KASUTUS: Karjakoer ja seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Alarühm 1:

Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi
alpi karjakoerad).
Lambakoerad.
Ilma töökatseteta.

ÜLDMULJE:

Tugev, jässakas, liikuv ja vastupidav. Turja kõrgusega võrreldes
pikk. Rebasesabale sarnanev saba asetseb kerega ühel joonel.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Koonu pikkuse ja kolju pikkuse suhe 3:5.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Valvas, aktiivne ja arukas. Tasakaalukas, ei ole arg ega
agressiivne.
PEA:

Pea sarnaneb kujult ja üldmuljelt rebase omale.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kõrvade vahelt on pea lai ja lame. Silmade suunas
kitsenev, kulmud on kaardunud.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, kergelt eenduv ning mitte mingil juhul
tömp.
Koon: Ninapeegli suunas mõõdukalt kitsenev.
Lõuad/hambad: Tugevad hambad. Korrektne käärhambumine,
mis tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad pisut üle
alumiste ja väljuvad lõualuust otse. Alalõug on selgepiiriline.
Tugev, ent mitte esiletungiv.
Silmad: Keskmise suurusega, selged. Sõbraliku, elava ning
valvsa ilmega. Üsna laia asetusega, silmanurgad on
selgepiirilised. Eelistatult tumedad või kooskõlas karvkatte
värvusega. Lauservad on tumedad. Blue-merle koertel on
lubatud kahvatusinised, sinised või sinisetähnilised silmad, üks
silm või mõlemad.
Kõrvad: Kikkis, koera suurusega võrreldes üsna suured.
Kõrvatipp on üsna ümar, kõrvatüvi mõõduka laiusega.
Kõrvadevaheline laius on umbes 8 cm (3,5 tolli). Kõrvatippe
hoitakse kahel pool ninaotsast läbi silmadevahelise keskpunkti
tõmmatud mõttelist sirgjoont ja kõrvad asetsevad hästi taga,
jätkates lamedat kaelajoont.
KAEL:
Lihaseline, hästi arenenud, koera
proportsioonis. Asetub kaldus õlgadele.

kehaehitusega

heas

KERE:
Üsna pikk ja tugev.
Ülajoon: Tasane.
Nimme: Selgesti eristuva taljeosaga.
Rindkere: Mõõdukalt lai, esiletungiva rinnakuga. Rindkere on
sügav ning roided hästi kaarduvad.
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SABA:
Keskmise pikkusega, rebasesaba meenutav saba moodustab
ülajoone loomuliku jätku. Saba on mõõduka pikkusega (ulatub
maani või peaaegu maani). Seistes on saba madala asetusega,
ent liikumisel võib tõusta natuke kõrgemale. Ei kaardu kunagi
selja kohale.
JÄSEMED:
Tugeva luustikuga. Jalad on lühikesed, jättes siiski piisavalt
ruumi kere ja maapinna vahele.
ESIJÄSEMED:
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, moodustavad õlavartega
umbes 90-kraadise nurga. Lihaselised.
Küünarnukid: Hoitakse kere lähedal.
Küünarvarred: Veidi kõverdunud, järgides rinnakorvi ümarat
kuju.
Esikäpad: Ümarad, lähestikku asetsevate varvastega, üsna
suured ja heade padjanditega. Veidi väljapoole pöördunud.
TAGAJÄSEMED:
Tugevad, hea nurgistusega. Reied ja sääred on lihaselised.
Tugev luustik kuni käppadeni. Jalad on lühikesed.
Pöiad (pöialiigesed): Külg- ja tagantvaates sirged, seistes
vertikaalse asetusega.
Tagakäpad: Ümarad, üsna suured, lähestikku asetsevate
varvastega ja heade padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba ja aktiivne. Küünarnukid asetsevad tihedalt kere vastas.
Ei ole lõdvad ega liiga seotud. Esijäsemete liikumine on
ulatuslik, ent jalgu ei tõsteta liiga kõrgele. Esijäsemed liiguvad
ühes rütmis tagajalgade tugeva tõukega.
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KARVKATE
KARV:
Lühike või keskmise pikkusega, karmi tekstuuriga karv.
Ilmastikukindel, hea aluskarvaga. Eelistatult sirge.
VÄRVUS:
Lubatud on kõik värvused, valgete märgistega või ilma. Valge
värvus ei tohi olla ülekaalus.
SUURUS JA KAAL:
Ideaalne turja kõrgus: 30 cm.
Kaal peab olema proportsionaalne turja kõrgusega. Hindamisel
peetakse olulisemaks tasakaalustatud kehaehitust.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ja selle mõju koera tervisele, heaolule ning tema
võimekusele teha tavapärast tööd.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.

Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud
ja täielikult munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
FCI-St. N° 38 – 12.05.2010

EESTI KENNELLIIT

