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FCI Standard nr 250 / 12.01.2009 / Suurbritannia 
 

HAVANNA BICHON 
(Bichon Havanais) 

 
TÕLGE: Peggy Davis, toimetanud R. Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Vahemere läänerannik. Aretusega tegeleti 
Kuubas. 
EESTKOSTE: FCI. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Seltsi- ja kääbuskoerad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 9:  Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 1: Bichonid ja sugulastõud. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Tõug pärineb Vahemere 
läänepoolsest regioonist ning on välja kujunenud Hispaania ja Itaalia 
rannikualadel. Itaalia meremeeste vahendusel jõudis see ilmselt üsna 
varakult Kuubasse. Tänu selle tõu puhul kõige enam levinud pruunile 
värvusele (tubakas) on sündinud eksitav legend, et see tõug pärinebki 
Kuuba pealinnast Havannast. Tänu sealsele keerulisele poliitilisele 
olukorrale on aga Havanna bichonite esialgne puhas tõug Kuubas 
täielikult hävinud. USA-s on ilmselt olemas veel mõned üksikud 
selle tõu esindajad, kes on Kuubast salakaubana välja toodud koerte 
järeltulijad. 
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ÜLDMULJE: Havanna bichon on väike, madalakasvuline ning 
jõuline koer; pika, rikkaliku, pehme ning eelistatult lainelise karvaga. 
Tema liikumine on elav ja vetruv. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Koonu pikkus (ninaotsast 
laubalõikeni) on võrdne laubalõike ja kuklakühmu vahelise 
vahemaaga. Keha pikkuse (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) ja 
turja kõrguse suhe on 4/3. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Erakordselt terane ning hästi 
valvekoeraks treenitav. Südamlik, rõõmsameelne, armastusväärne, 
mänguhimuline ning pisut isegi klounilik. Armastab väga lapsi ja 
võib nendega lõpmatuseni mängida. 
 
PEA: Keskmise pikkusega; pea pikkuse ja kere pikkuse (mõõdetuna 
turjast sabajuureni) suhe on 3/7. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame kuni natuke ümar; otsmik pisut esiletungiv; ülaltvaates 
on tagant ümar, ent ülejäänud kolmest küljest peaaegu sirge. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Nina: Must või pruun. 
Koon: Ninapeegli suunas ühtlaselt kitsenev, ent mitte nõrk või tömp. 
Mokad: Peenikesed ja pingul. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Soovitav on täielik hambumus. 
Esipurihammaste (PM1) ja purihammaste (M3) puudumine on 
lubatud. 
Põsed: Väga lamedad, mitte esiletungivad. 
Silmad: Üsna suured, mandlikujulised, võimalikult tumepruunid. 
Ilme sõbralik. Silmaäärte värvus tumepruunist mustani. 
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Kõrvad: Suhteliselt kõrge asetusega; langevad põskedele ja 
murdekoht on peast pisut kõrgemal. Kõrvade tipp on üsna ümara 
kujuga. Kõrvad on kaetud pika narmaskarvaga. Ei tohi olla 
propellerkõrvad (liibuvad pea külgedele) ega ka põskede vastu 
liibuvad kõrvad. 
 
KAEL: Keskmise pikkusega. 
 
KERE: Kere pikkus on pisut suurem kui turja kõrgus. 
Selg: Sirge ülajoon, pisut nimme kohal kumerduv. 
Laudjas: Märgatava kaldega. 
Ribid: Hästi kaarduvad ribid. 
Kõht: Tõusva joonega. 
 
SABA: Kõrge asetusega, sauakujuline või eelistatult kantud selja 
kohal. Saba on kaetud pika siidise karvaga. 
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED: Esijalad sirged ja paralleelsed, peenikesed, tugeva 
luustikuga. Vahemaa maapinnast küünarliigeseni ei tohi olla suurem 
kui vahemaa küünarliigese ja turja vahel. 
 
TAGAJÄSEMED: Tugeva luustikuga, mõõdukate nurkadega. 
 
KÄPAD: Kergelt pikliku kujuga, väiksed; tihedalt üksteise vastas 
paiknevate varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Oma rõõmsameelse loomuga sobivalt on 
Havanna bichoni kõnnak kerge ja vetruv. Esijalad liiguvad vabalt 
ning sirutuvad otse ette, tagajalad annavad hoogu ja liiguvad samuti 
otse. 
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KARVKATE 
 
 
KARV: Aluskarv on villase tekstuuriga ja mitte väga arenenud, 
sageli puudub üldse. Pealiskarv on väga pikk (täiskasvanud koera 
puhul 12-18 cm), pehme, sile või laines ning võib moodustada lokkis 
salke. Erihooldus, karvkatte tasandamine kääridega ning trimmimine 
on keelatud. Erand: lubatud on karva korrastamine käppadel; 
otsmikul võib karvu kärpida nii palju, et need ei ulatuks silma ning 
karva võib kohendada ka koonu peal, ent seal on karvale soovitav 
jätta loomulik pikkus. 
 
 
VÄRVUS: 
Väga harva puhas valge, erinevates varjundites kollakaspruun (kerge 
must varjund lubatud), must, havannapruun, tubakas, punakaspruun. 
Lubatud mainitud värvi laigud. 
Lubatud on kõikvõimalikud pruunid märgid. 
 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus:  23-27 cm. 
Lubatud kõikumine: 21-29 cm. 
 
 
 
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
. 
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TÕSISED VEAD: 
• Üldmulje mittevastavus tõutüübile. 
• Tömp või nõrk koon; koonu pikkus ei ole võrdne kolju pikkusega. 
• Kollased silmad; liiga sügaval asetsevad või liiga esiletungivad 

silmad; silmalaugude servad on osaliselt depigmenteerunud. 
• Liiga pikk või liiga lühike kere. 
• Sirge saba, mida kantakse liiga madalal. 
• Liiga lähestikku asuvad kämblaliigesed, väljapoole pööratud 

käpad. 
• Deformeerunud tagakäpad. 
• Karm ja vähelopsakas karv; lühike karv, välja arvatud kutsikatel; 

hooldatud karvkate. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Depigmenteerunud nina. 
• Ülemine või alumine prognaatne hambumus. 
• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud; silmalaugude ääred ühel 

või mõlemal silmal on depigmenteerunud. 
• Suurus ja kaal ei vasta standardis määratud nõudmistele. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


