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Juuresolev illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset 
tõunäidist.  
 
PÄRITOLUMAA: Venemaa. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Mitmekülgne jahikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 5: Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
Alarühm 2: Põhjamaised jahikoerad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
See Venemaalt pärit jahikoera tõug on pärit Uuralitest, Lääne- 
ja Ida-Siberi metsapiirkondadest ning tema eelkäijateks olid 
handi ja mansi jahikoerad. 20. sajandi alguses koostasid vene 
künoloogid standardid nii handi (Ostyak) kui mansi (Vogul) 
laikade kohta. 1947. aastal koostati uus laikade kirjeldus ning 
omavahel väga sarnased handi ja mansi laikade järeltulijad 
koondati ühe tõunimetuse alla. Lääne-siberi laika uus 
tõustandard kinnitati 1952. aastal. 
Tänapäeval on lääne-siberi laika Venemaal kõige enam levinud 
jahikoera tõug, keda peetakse kõikjal metsastel aladel Kareliast 
Kamtšatkani. Eriti populaarne on tõug endiselt piirkonnas, kust 
ta pärineb. Aretusbaasiks on kindla päritoluga, hea töövõimega 
ning suurepäraste omadustega koerad, keda leidub Vene 
Föderatsioonis pea kõikjal. 
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ÜLDMULJE: 
 
Keskmine või keskmisest pisut suurem koer. Tugeva 
luustikuga ja puhta kehaehitusega.  Kere pikkus mõõdetuna 
eesrinnast istmikunukini on natuke suurem kui turja kõrgus. 
Sugupoole tüüp on selgelt eristatav. Isased on suuremad kui 
emast ning silmatorkavalt maskuliinsed. Hästi arenenud lihased 
ja tugev luustik. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
 
Kere pikkus on suurem kui turja kõrgus, suhtega 100/103-
107% isastel ja 100/104-108% emastel. 
Isastel on turi 1-2 cm kõrgem kui laudjas. Emastel on turi 
laudjaga samal kõrgusel või 1 cm kõrgem kui laudjas. 
Pea pikkus on laiusest oluliselt suurem. 
Koonu pikkus on võrdne või pisut väiksem kui pool pea 
pikkusest. 
Esijalgade pikkus küünarnukist maapinnani on pisut suurem 
kui pool turja kõrgusest. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Tasakaalukas ja rahulik. Jõuline, valvas ja tundlik, hästi 
arenenud haistmismeelega ja tugeva jahiinstinktiga koer, kes 
jahib kirglikult nii linde kui loomi. Enesekindel ja võõraste 
suhtes valvel. 
 
PEA: 
Kuiv, kiilukujuline, ülejäänud kerega heas proportsioonis. 
Pealtvaates peaaegu võrdkülgse kolmnurga kujuline. Koljuosa 
on mõõduka laiusega, emastel kitsam kui isastel. 
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KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Piklik, pikkus ületab selgelt laiuse. Eestvaates lame või 
kergelt kumer. Kolju ja koonu ülajooned on paralleelsed. 
Sagitaalne koljuhari ja kuklakühm on hästi väljendunud. Kolju 
kuklaosa on ümara kujuga. Kulmukaared on kergelt arenenud. 
Üleminek laubalt koonule: Kergelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Keskmise suurusega, must. Valgetel koertel on 
lubatud pisut heledam ninapeegel (pruunikas). 
Koon: Mõõdukalt terav ning koonutüve juures laienev. Koonu 
pikkus on pool pea pikkusest või pisut lühem. Külgvaates on 
koon mõõdukalt kiilukujuline. 
Mokad: Liibuvad. 
Lõuad/hambad: Valged, suured, hästi arenenud, ühtlase ning 
mitte liiga tiheda asetusega. Täishambumus (42 hammast) 
vastavalt hambakaardile. Käärhambumus. 
Põsed: Puhtad põsesarnad. 
Silmad: Ei ole suured. Ovaalse kujuga ja viltuse asetusega. 
Asetsevad üsna sügaval silmakoopas (sügavamal kui teistel 
laikadel). Ilme on kindlameelne ja arukas. Värvuselt 
tumepruunid või pruunid vastavalt karvkatte värvusele. 
Kõrvad: Kikkis, kõrge asetusega, V-kujulised, teravate otstega, 
liikuvad. Kõrvalestad on nõrgalt arenenud. 
 
KAEL: 
 
Lihaseline, kuiv ja pikk. Pikkuselt võrdne pea pikkusega. 
Ovaalse läbilõikega. Kael asetseb maapinna suhtes umbes 45°-
55° nurga all. 
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KERE: 
Ülajoon: Tugev ja kindel. Turjast saba suunas kergelt langeva 
joonega. 
Turi: Turi on hästi rõhutatud, eriti isastel. 
Selg: Tugev, sirge, väga lihaseline ja mõõduka laiusega. 
Nimme: Lühike, mõõdukalt lai, väga lihaseline ja kergelt 
kumer. 
Laudjas: Lai, mõõduka pikkusega, kerge kaldega. 
Rindkere: Mõõdukalt lai ja sügav (rinnakorv ulatub 
küünarnukkideni). Pikk, külgvaates ovaalse kujuga. 
Alajoon ja kõht: Üles tõmmatud. Alajoon on suunaga 
rindkerest kõhu poole kergelt tõusev. 
 
SABA: 
Tihedalt keerdus, kantakse selja või puusade kohal. Sirutatult 
ulatub kannaliigeseni või 1-2 cm sellest kõrgemale. 
 
JÄSEMED  
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Eestvaates sirged, mõõdukalt laia ja paralleelse 
asetusega. Jalgade pikkus küünarnukist maapinnani on veidi 
suurem kui pool turja kõrgusest. 
Õlad: Pikad ja hästi tahapoole suunatud. 
Õlavarred: Pikad, kaldus ja lihaselised. Hea nurgistusega 
abaluu ja õlavarre vahel. 
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. Küünarnukid on hästi 
arenenud ja asetsevad suunaga tahapoole kere kesktelje suhtes 
paralleelselt. 
Küünarvarred: Pikad, sirged, lihaselised, mitte robustsed. 
Ovaalse läbilõikega. 
Kämblad (kämblaliigesed): Ei ole pikad, külgvaates kergelt 
kaldus. Lisavarbad ei ole soovitavad. 
Esikäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ning kaardunud 
varvastega. Keskmised varbad on pisut pikemad. 
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TAGAJÄSEMED: 
Lihaselised ja tugevad, hästi väljendunud nurkadega. 
Tagantvaates on tagajalad sirged ja paralleelsed. 
Reied: Mõõduka pikkusega ja viltuse asetusega. 
Põlveliiges (põlv): Hästi painutatud. 
Sääred: Pikad, kaldus asetusega. Mitte lühemad kui reied. 
Kannad (pöialiigesed): Peaaegu vertikaalse asetusega. 
Külgvaates peab sabakondist maapinnani tõmmatud mõtteline 
vertikaaljoon lõppema täpselt eespool pöidasid. Lisavarbad ei 
ole soovitavad. 
Tagakäpad: Tagakäpad on pisut väiksemad kui esikäpad. 
Ovaalsed, lähestikku asetsevate ning kaardunud varvastega. 
Keskmised varbad on pisut pikemad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba ja energiline liikumine. Tüüpiliseks liikumisviisiks on 
väikese ulatusega traav, mis vaheldub galopiga. 
 
NAHK: 
Paks ja elastne, ilma voltide ja nahaaluse koeta. 
 
KARVKATE 
KARV: Pealiskarv on tihe, karm ja sirge. Aluskarv on hästi 
arenenud, pehme, rikkalik ja villataoline. Karvkate peas ja 
kõrvadel on lühike ja tihe. Karvkate õlgadel ja kaelal on pikem 
kui kerel ning moodustab kaeluse. Põskedel moodustab karv 
põskhabeme. Isastel on turjal pikem karv. 
Jäsemed on kaetud lühikese, karmi ja tiheda karvaga, mis on 
pisut pikem esijalgade tagakülgedel. Karvkate tagajalgade 
tagakülgedel moodustab „püksid“, ilma ehiskarvata. 
Varvaste vahel on kaitsev harjaseline karv. Saba on rikkalikult 
kaetud sirge ja karmi karvaga, mis on saba alumisel poolel 
pisut pikem, ent ei moodusta ehiskarva. 
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VÄRVUS: Hall punakaspruuniga, punane punakaspruuniga, 
hall, punane, kollakaspruun (fawn) ja punakaspruun kõikides 
toonides. Puhas valge või mitmevärviline, s.t. valge, 
ülalmainitud värvi laikudega. 
 
SUURUS:  
 
Turja kõrgus: 
Isased koerad 55-62 cm. 
Emased koerad 51-58 cm. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 
• Kõrvalekalded sugupoole tüübist. 
• Kerge närvilisus või võõraste juuresolekul ilmnev 
enesekindluse puudus. 
• Mitte piisavalt väljendunud sagitaalne koljuhari ja 
kuklakühm. Rooma nina. 
• Heledad silmad. 
• Vähene pigmentatsioon ninapeeglil, lauäärtel ning 
mokkadel. 
• Hammaste puudumine: rohkem kui 4 eespurihamba PM1 
ja PM2 puudumine. 
• Tanghambumus vanematel kui 6-aastastel koertel. 
• Madala asetusega kõrvad. Pehmed kõrvad ja nõrk kõrvade 
hoiak. Väheliikuvad kõrvad. 
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• Horisontaalne laudjas. Kergelt läbivajunud laudjas. 
• Sirged õlad. Sisse- või väljapoole pööratud küünarliigesed. 
• Lamedad roided, mitte piisavalt sügav rinnakorv. 
• Lamedad või harali varvastega käpad. 
• Põhivärvusega sama värvi laigud (roaning) peas ja 
jalgadel. 
• Aluskarva puudumine, kaeluse ja põskhabeme puudumine 
(välja arvatud loomuliku karvavahetuse ajal). 
• Piiratud liikumine. 
• Kuni 2 cm võrra standardis kehtestatust suurem turja 
kõrgus. Isastel kuni 2 cm võrra standardis kehtestatust väiksem 
turja kõrgus. 
 
TÕSISED VEAD: 
 
• Selged kõrvalekalded sugupoole tüübist. 
• Kergelt erutuv loomus. 
• Emase tüüpi isased. Isase tüüpi emased. 
• Ülekaalulisus või alatoitumus. 
• Järsk üleminek laubalt koonule. Tömp koon. Lühike koon. 
Lõdvad mokad. 
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon. 
• Ümmargused silmad. Horisontaalse asetusega silmad. 
Pungis silmad. Kollased silmad. Lõdvad silmalaud. 
• Hammaste puudumine. Väiksed või hõreda asetusega 
hambad. 
• Pea külgedest eemale ulatuvad kõrvad. Ümmarguste 
otstega kõrvad. Liiga suured kõrvad. Ülearenenud kõrvalestad. 
• Nõgus või kumer selg. 
• Pikk nimmeosa. Nõgus või kumer nimmeosa. Liiga tugev 
nimmeosa. 
 



 

FCI - Standard nr 306 / 02.03.2011 
EESTI KENNELLIIT 

9 

 
• Madal rindkere. Liiga pikk või liiga lühike saba. Saba, mis 
ei puutu vastu selga või puusasid. 
• Väljapoole pööratud esikäpad, sissepoole pööratud 
varvastega käpad või kõverad esijäsemed. Liiga madala 
asetusega kämblaliigesed. 
• Liiga suure nurgistusega või sirged tagajalad. Väljapoole 
pööratud põlved. Kooskandsus või liiga kitsas tagajalgade 
asetus. 
• Raskepärane või piiratud liikumine, jäik või hakkiv samm. 
• Liiga pikk karv esijalgade tagakülgedel. Selgesti 
väljendunud ehiskarv reitel ja sabal. 
• Laineline, lokkis, pehme või liiga pikk karv. Karvalahk 
seljal ja turjal. 
• Palju põhivärvusega sama värvi laike (roaning) peas ja 
jalgadel. 
• Põhivärvusest erinevat tooni laigud. 
• Must või must-valge. 
• Kõrvalekalle standardis kehtestatud turja kõrgusest 
rohkem kui +-2 cm. Laudjas kõrgem kui turi. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
• Ebakorrektne hambumus. 
• Malehambumus. 
• 4 või enam puuduvat hammast, kaasa arvatud PM1 või M3. 

Üleliigsed lõikehambad. 
• Kõõrdsilmsus. Täpilised silmad. 
• Rippuvad või poolrippuvad kõrvad. 
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• Ehiskarvaga saba. Saarmasaba. Sirbikujuline saba. 
Tömpsaba. 
• Liiga lühike või liiga pikk karv. 
• Geneetiline pruun või geneetiline sinine karvkate. 
Vöödilisus (brindle) või albiino. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


