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Juuresolev illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset tõunäidist.
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TRANSLATION: Renée Sporre-Willes / Originaalversioon
(En).
PÄRITOLUMAA: Rootsi.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 10.11.2011.
KASUTUS: Varem kasutati seda tõugu koeri põhjapõtrade
karjatamiseks,
tänapäeval
peetakse
neid
põhiliselt
mitmekülgsete seltsikoertena.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 5:
Alarühm 3:

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

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Rootsi lapikoeri on Põhjamaades peetud juba sajandeid. Seda
põhjamaist spitsitõugu on rändeluviisiga laplased aja jooksul
kasutanud põhjapõtrade karjatamiseks, samuti jahi- ja
karjakoerana. Tänapäeval peetakse neid põhiliselt
mitmekülgsete seltsikoertena.
ÜLDMULJE:
Keskmisest pisut väiksema kerega ning väärika peahoiakuga
tüüpiline spits.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere on ristkülikukujuline.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav, valvas, sõbralik ja kiinduv. Väga õpihimuline,
tähelepanelik ja töökas. Tema võimekus nii valve- kui
karjakoerana
teeb
temast
väärtusliku
abilise
põhjapõdrakasvatuses. Ta on väga mitmekülgne ja temas on
kerge kasvatada sõnakuulelikkust. Ta on kiire liikumisega ning
sobib hästi nii karja- ja kui jäljekoeraks. Kergesti koolitatav,
vastupidav ja tugev.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pikkus on pisut suurem kui laius. Otsmik on
kumerdunud ning kuklakühm ei ole selgesti väljendunud.
Üleminek laubalt koonule: Väga hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Eelistatult süsimust, väga tume või vastavuses
karvkatte värvusega.
Koon: Koonu pikkus pisut rohkem kui kolmandik pea
pikkusest. Koon on tugev ja aheneb ühtlaselt koonuotsa poole.
Koonuselg on sirge.
Mokad: Liibuvad. Suulagi ja mokad on tugeva pigmendiga.
Lõuad/hambad: Käärhambumus, ühtlase asetusega ja hästi
arenenud hambad.
Silmad: Üksteisest hästi kauge ja peaaegu horisontaalse
asetusega, ümmargused, üsna suured. Ei ole pungis. Pruunid,
eelistatult tumepruunid. Ilmekad. Lauservad on tugeva
pigmendiga.
Kõrvad: Kolmnurksed, laia tüvega, väiksed, kikkis, otsast
kergelt ümarad. Hästi laia asetusega ning väga liikuvad.
Teravate otstega kõrvad on ebasoovitavad, ent neid ei peeta
diskvalifitseerivaks veaks.
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KAEL:
Keskmise pikkusega, selgepiiriline ja jõuline.
KERE:
Kompaktne, pisut pikem kui turja kõrgus.
Selg: Horisontaalne, tugev, lihaseline ja nõtke.
Nimme: Lühike ja lai.
Laudjas: Suhteliselt pikk ja lai, väga lihaseline ning veidi
laskuva joonega.
Rindkere: Üsna sügav, ulatub küünarliigesteni. Rinnakorv on
suhteliselt pikk ja ovaalne. Tagumised roided on hästi
arenenud. Eesrind on hästi arenenud. Rinnakuluu on hästi
väljendunud.
Alajoon ja kõht: Kõht on kergelt üles tõmmatud.
SABA:
Üsna kõrge asetusega, sirgekstõmmatult ulatub kannaliigeseni.
Liikumisel peab saba olema selja kohale rõngasse keerdunud.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Esijalgade õla- ja küünarliigeste nurgad peavad
võimaldama esijalgade ulatuslikku liikumist.
Õlad: Abaluud on hästi tahapoole suunatud.
Küünarnukid: Asetsevad hästi rindkere lähedal.
Küünarvarred: Sirged, tugevad ja paralleelsed nii seistes kui
liikumisel.
Kämblad (kämblaliigesed): Piisavalt kaldus asetusega.
Esikäpad: Tugevad, ovaalsed, lähestikku asetsevate varvastega.
Tugevate ja elastsete padjanditega. Käpad, kaasa arvatud
varvaste vahed, on tihedalt karvaga kaetud. Küüned ja
padjandid on tugeva pigmendiga.
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Põlve- ja kannaliigesed on hea nurgistusega, ent
mitte liialdatud.
Reied: Lihaselised.
Kannaliigesed: Madala asetusega, tagades tugeva tagajalgade
tõuke.
Kannad (pöialiigesed): Lisavarbad on lubatud.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kerge ja vetruv, maadhaarav ning tugeva tagajalgade tõukega.
KARVKATE
KARV: Rikkalik topeltkarv. Karv kerel on sirgelt
eemaleturritav, aluskarv tihe ja kräsuline. Pea ja jäsemete
esiküljed on kaetud lühikese karvaga. Karv on pikem rinnal,
jalgade tagakülgedel ja sabal. Karv sabal on kohev, pikk ja
tihe. Kaela ümber moodustub karvakaelus. Karvkate on
ilmastikukindel.
VÄRVUS: Tavaliselt ühevärviline must. Iseloomulik on ka
pronksikarva pruun ning ka enam-vähem „karupruunid“
toonid. Valged märgid rinnal, käppadel ja saba otsas on
lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Ideaalne kõrgus isastel: 48 cm.
Ideaalne kõrgus emastel: 43 cm.
Lubatud kõikumine +/- 3 cm.
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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.
• Mittevastavus tüübile.
•
•

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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