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PÄRITOLUMAA: Tiibet 
 
EESTKOSTE: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 

KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 9:  Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 5: Tiibeti tõud. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Sageli kiputakse segamini ajama Apsosid ja Shih Tzusid, ent 
tegelikult on nende vahel rida selgeid erinevusi. Tõu juured on küll 
Tiibetis, ent selle aretamisega tegeleti sootuks Hiinas, kus seda tõugu 
koerad elasid keisripaleedes. Hiinast sai vabariik 1912. aastal ning 
seejärel levis tõug ka läände, ent Suurbritanniasse jõudis esimene 
koer ametlikult alles 1931. aastal. 1934. aastal tunnustati seda teistest 
idamaistest tõugudest eraldiseisva tõuna ning kennelliit avas sellele 
tõule eraldi registri 1940. aastal. Tõupabereid väljastatakse alates 
1949. aastast. Shih Tzu koonuselg on kaetud püstise karvaga, mis 
annab peale efektse ning iseloomuliku krüsanteemikujulise üldmulje. 
 
ÜLDMULJE: 
Tugeva kerega. Rikkaliku, ent mitte liigse karvkattega koer, 
silmatorkavalt kõrgi hoiakuga ning krüsanteemi meenutava 
näopiirkonnaga. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Vahemaa turja ja sabatüve vahel on pikem kui turja kõrgus. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Arukas, aktiivne ja valvas. Sõbralik ja iseseisev. 
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PEA: 
Lai, ümara kujuga pea, laia silmadevahega. Karvase peaga, 
korralike vuntside ja habemega. Koonu peal on püstine karv, 
mis annab näole krüsanteemisarnase üldmulje. Karvad ei takista 
nägemist. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. Maksapruunide koerte või maksapruunide 
laikudega koerte puhul võib olla tume maksapruun. Koonuselg peaks 
olema silmade alumise äärega ühel joonel või sellest pisut allpool. 
Nina on tasase joonega või otsast pisut ülespoole pööratud. 
Ninasõõrmed on hästi avatud. Allapoole suunatud otsaga nina ning 
kitsad ninasõõrmed on väga ebasoovitavad.  
Koon: Üsna lai, ruudukujuline, lühike, ilma voltideta. Lame ja 
karvane. Pikkus ninaotsast laubalõikeni 2,5 cm. Koon peab olema 
võimalikult ühtlase pigmentatsiooniga. 
Mokad: Tasased. 
Lõuad/hambad: Laiad lõuad. Kerge alahambumus või tasahambumus 
(tanghambumus, ülemised ja alumised hambad sulguvad 
kohakuti üksteise vastu). 
Silmad: Suured, tumedad, ümmargused, üksteisest üsna kauge 
asetusega, ent mitte pungis. Sõbraliku ilmega. Maksapruuni värvi 
koertel või maksapruunide laikudega koertel on lubatud heledam 
silmavärv. Silmavalged ei ole nähtavad. 
Kõrvad: Suured, pika karvaga kaetud rippuvad kõrvad. Asetsevad 
pisut kolju ülaosast allpool. Kõrvad on kaetud nii rikkaliku karvaga, 
et see justkui sulanduks kaelakarvade hulka. 
 
KAEL: 
Heade proportsioonidega, kergelt kumer. Piisava pikkusega, et 
tagada väärikas peahoid. 
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KERE: 
Selg: Tasane. 
Nimme: Tugev ja hästi lihaseline. 
Rindkere: Lai, sügav ja üsna madala asetusega. 
 
SABA: 
Väga karvane ning kantakse uljalt selja kohal. Kõrge asetusega. 
Asub koljuga enam-vähem samal joonel, mis loob tasakaalustatud 
üldmulje. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Tugevad, hästi tahapoole suunatud. 
Küünarvarred: Jalad lühikesed ja lihaselised tugeva luustikuga. 
Võimalikult sirged, sobivad hästi laia ja üsna madala asetusega 
rindkerega. 
Esikäpad: Ümarad, tugevad ja kaetud tiheda karvaga. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Lühikesed ja lihaselised tugeva luustikuga jalad. 
Tagantvaates sirged. 
Reied: Ümarad ja lihaselised. 
Tagakäpad: Ümarad, tugevad ja heade padjanditega. Kaetud pika 
karvaga. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Väärikas, sujuv, esimesed jalad ulatuvad kaugele ette. Tugeva 
taganttõukega. Liikumisel paistavad käpapadjandid. 
 
KARVKATE: 
Karv: Pealiskarv on pikk, tihe ja ei ole lokkis. Aluskarv mõõdukas, 
ei ole villase tekstuuriga. Lubatud on kerge lainelisus. Karvkate ei 
takista nägemist. Karva pikkus ei tohi takistada liikumist. 
Värvus: Lubatud on kõik värvused, mitmevärviliste koerte puhul on 
soovitavad valge otsmik ja valge sabaots. 
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SUURUS JA KAAL:  
 
Turja kõrgus: Mitte kõrgem kui 27 cm. 
Tõuomadused tervikuna on äärmiselt olulised ning mingil juhul ei 
tohi hindamisel lähtuda vaid suurusest. 
 
Kaal: 4,5-8 kg. Ideaalne kaal 4,5-7,5 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 rasvases kirjas. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


