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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 24.06.1987.
KASUTUS: Lambakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad).
Alarühm 1: Lambakoerad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Heade proportsioonidega, harmoonilise kerekujuga, heade
omadustega, graatsiline ning heas tasakaalus koer, kes on
samas piisavalt tugev ja vastupidav. Ei tohi olla robustse või
liiga nõrga kehaehitusega.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kolju ja koon on peaaegu ühepikkused.
Kere on pisut pikem kui turja kõrgus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Visa, töökas ning hästi juhitav koer. Tähelepanelik, valvas,
tundlik ning arukas. Ei ole närviline ega agressiivne.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Üsna lai, kuklakühm ei ole rõhutatud.
Üleminek laubalt koonule: Selgesti märgatav.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, välja arvatud pruuni või šokolaadpruuni
karvkattega koertel, kellel võib ninapeegel olla pruun. Sinistel
koertel peab ninapeegel olema sinakashall. Ninasõõrmed on
hästi arenenud.
Koon: Ninaotsa suunas kitsenev, mõõdukalt lühike ja tugev.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Ei ole täidetud ega ümarad.
Silmad: Üksteisest kauge asetusega, ovaalse kujuga ning
mõõduka suurusega silmad. Värvuselt pruunid, välja arvatud
hõbesinistel koertel (merle), kellel võivad esineda sinised või
sinisetäpilised silmad (üks silm või mõlemad, osaliselt või
üleni). Leebe, tähelepaneliku, valvsa ning aruka ilmega.
Kõrvad: Keskmise suuruse ja tekstuuriga, teineteisest kaugel
asetsevad. Tundlikud kõrvad, mida kantakse püstiselt või
poolpüstiselt.
KAEL:
Hea pikkusega, tugev ning lihaseline. Kergelt kaarduv ning
õlgade suunas läheb jämedamaks.
KERE:
Sportliku kehaehitusega. Kere on turja kõrgusest pisut pikem.
Nimme: Sügav ja lihaseline, ent mitte üles tõmmatud.
Rindkere: Sügav ja üsna lai, hästi kaarduvate roietega.
SABA:
Mõõduka pikkusega. Viimane sabalüli ulatub vähemalt
kannaliigeseni. Madala asetusega ning tihedalt karvaga kaetud.
Sabaots on pisut ülespoole kaarduv, täiendades koera graatsilist
kerekuju ning üldist tasakaalu.
Erutatud olekus võib sabahoiak olla pisut kõrgem, ent saba ei
tõuse kunagi selja kohale.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Eestvaates on esijäsemed paralleelse asetusega. Tugeva, kuid
mitte robustse luustikuga.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud.
Küünarnukid: Kere lähedal.
Kämblad (kämblaliigesed): Külgvaates kerge kaldega.
Esikäpad: Ovaalsed. Sügavate, tugevate ning vastupidavate
padjanditega. Lähestikku asetsevate ning kaardunud
varvastega. Küüned on lühikesed ja tugevad.
TAGAJÄSEMED:
Laiad, lihaselised ning külgvaates sujuvalt sabatüve suunas
langeva joonega.
Reied: Pikad, sügavad ja lihaselised.
Põlveliigesed: Hea paindega.
Kannaliigesed: Tugevad, hästi madala asetusega.
Kannad (pöialiigesed): Tagajäsemed on kannast maapinnani
tugeva luustikuga ning tagantvaates paralleelse asetusega.
Tagakäpad: Ovaalsed. Sügavate, tugevate ning vastupidavate
padjanditega. Lähestikku asetsevate ning kaardunud
varvastega. Küüned on lühikesed ja tugevad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba, ühtlane ning vastupidav liikuma. Võimalikult madala
sammuga. Jätab mulje, et suudab liikuda väga kiiresti ja
märkamatult.
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KARVKATE
KARV: Kaks erinevat karvkatte tüüpi: mõõduka pikkusega või
lühike karv.
Mõlemal juhul on pealiskarv tihe ning keskmise tekstuuriga.
Aluskarv on tihe ja pehme tagades hea ilmastikukindluse.
Mõõdukalt pika karvaga koeral moodustab rikkalik karv krae,
püksid ja kaeluse. Näol, kõrvadel, esijäsemetel (v.a. ehiskarv)
ning tagajäsemetel kannast madalamal peab karv olema lühike
ja sile.
VÄRVUS: Lubatud on erinevad värvused. Valge ei tohi olla
kunagi domineeriv.
SUURUS JA KAAL:
Ideaalne turja kõrgus:
Isased koerad: 53 cm (21 tolli).
Emased koerad: pisut madalamad.
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.
• 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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