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FCI – Standard nr 216 / 06. 12. 2004 / D

PUUDELPOINTER
(PUDELPOINTER)

PÄRITOLU: Saksamaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
09. 11. 2004.
KASUTUS: Mitmekülgne ja kasutuskõlbulik jahikoeratõug kõigi

tõule nõutavate omadustega igasuguseks jahikasutuseks nii põllul,
metsas kui vees.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7
Seisukoerad.
Alarühm 7.1.1.

Kontinentaalsed seisukoerad; kontinentaalsed linnukoerad.

Töökatsetega.
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :
Puudelpointer on karmikarvaline seisukoeratõug, kes
ulatud geneetiliselt tagasi oma mõlema lähtetõu, puudli ja
pointerini ning on aretatud täiesti isoleeritult teistest
seisukoeratõugudest.
Kuna puudlit kasutati ainult tõu algse tüve loomisel, on
tänaseni säilinud ka
temalt saadud jahiomadused.
Ühendatult pointeri ületamatute võimetega põllul, tundliku
ning kaugele ulatuva reaktsiooniga ninaga, kiire ja
laiaulatusliku otsinguga ning kindla seisakuga õnnestus
luua jahinõuetele vastav mitmekülgne, geneetiliselt terve
jahikoeratõug. Päritolumaal on olulist tähtsust omistatud
puudelpointeri tervislikule seisundile, kusjuures erilise
tähelepanu alla on võetud vastumeetmed puusaliigese
düsplaasia ja epilepsia tõrjeks.
ÜLDMULJE :
Ideaalkujul
vastab
koer
rasketüübilise
pointeri
kehaehitusele, kellel on lisaks veel mitte eriti pikk pruun,
kolletunud lehtede värvi või must karm, kogu keha kaitsev
karvkate.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Kerepikkuse suhe turjakõrgusesse on 10 : 9.
Koljuosa
pikkus
mõõdetuna
kuklakühmust
laubalõikeni vastab pikkusele laubalõikest kuni
ninapeeglini.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Mitte arg ega agressiivne. Rahulik, talitsetud,
tasakaalukas olemus koos selgelt väljendunud jahikirega,
kartmatu ulukite suhtes, mitte paugukartlik.
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PEA:
Harmoonilise pikkuse
sugupoolele vastav.

ja

laiusega,

pea

suurus

on

PEAPIIRKOND :
Kolju : Tasane, vaid servadest veidi ümardunud, mõõduka
laiusega, märgatavalt väljendunud kulmukaared.
Üleminek laubalt koonule : Märgatav.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel :
Karvavärvusele vastavalt tugevasti
pigmenteerunud. Hästi avatud ninasõõrmetega.
Koon : Omavahel harmoonilises suhtes pikkuse ja
laiusega, mitte kitsas ega ka teravnev, koonuselg on sirge.
Mokad : Liibuvad, mitte rippuvad; mokad ei tohi olla mingil
juhul mitte ilased.
Lõuad / Hambad : Hambad on suured; lõuad on tugevad
ning
täiusliku,
korrapärase
ning
täiskomplektse
hammastikuga kääritaolises hambumuses, kusjuures
ülemised lõikehambad katavad ilma vahet jätmata alumisi
lõikehambaid ning hambad väljuvad lõualuust otse.
Hambavalemi kohaselt 42 hammast.
Silmad :
Külgmise asetusega, suured, tumedat
merevaigukarva, elavailmelised. Silmalaud on karvased ja
liibuvad hästi tihedalt silmadele.
Kõrvad : Keskmise suurusega, kõrge asetusega, lamedalt
liibuvad, mitte lihavad; hästi karvased, ümardunud
otstega.
KAEL :
Keskmise pikkusega, tugevate lihastega,
kumerdunud kuklajoonega, ilma kurgualuse lotita.
KERE:
Ülajoon : Sirge.
Turi : Märgatav.
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Selg : Lühike ja sirge, trimmis, tugevate lihastega.
Nimme (lanne) : Tugevate lihastega.
Laudjas : Keskmise pikkusega, veidi laskuv; tugevate
lihastega.
Rindkere : Lai, sügav; hästi kaardunud roietega, kuid mitte
tünnikujuline.
Alajoon ja kõht : Elegantse kaarega tahasuunas kergelt
tõusev; sale.
SABA:
Laudjalt üleminek peab kulgema sujuvalt ja katkematus
joones. Saba on sirge; see ei tohi hoiduda jäigalt püsti.
Kaetud karmi karvaga, ilma karvanarmastuseta.
Jahikasutuses
olevatel
koertel
võib
vastavalt
loomakaitsemäärustele saba kupeerida selliselt, et
emastel ulatub saba kuni väliste suguelundite alumise
servani ja isastel katab munandeid.
Maades, kus seaduseandja on kehtestanud sabade
kupeerimiskeelu, peab saba jääma loomulikuks. Sel juhul
peab saba ulatuma kannaliigesteni, olema sirge või kergelt
saablikujuline ning hoiduma kuni seljajoone poole
kõrguseni.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED :
Üldine : Eestvaates on esijalad sirged ja paralleelsed;
küljelt vaadates on jalad sirged, hästi kere toetavad.
Tugevad luud ja liigesed.
Õlad : Tihedalt liibuvad, hästi lihastega kaetud labaluud,
labaluude ja õlavarre vahel moodustub hea nurk.
Õlavarred : Pikad, heade kuivade lihastega.
Küünarnukid : Asetsevad hästi kere all, tihedalt liibuvad,
mitte sisse- ega väljapoole pööratud.
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Küünarvarred : Pikad, heade lihastega, kuivad ja püstise
asetusega. Õlavarre ja küünarvarre vahel moodustub hea
nurk.
Randmeliigesed : Tugevad.
Kämblad : Mõõdukalt ettepoole kaldus.
Esikäpad : Ümarad kuni ovaalsed, suletud; käpapadjandid
on kõvad ja vastupidavad; käppadel ja varvastel ei ole
karv liiga pikk.
TAGAJÄSEMED :
Üldine : Tagajalad on tagantvaates sirged ja paralleelsed,
hästi lihastunud; tugevate luudega.
Reied : Pikad, laiad ja heade lihastega.
Põlved : Tugevad. Reie ja sääre vahel moodustub hea
nurk.
Sääred : Tugevad, soonilised, lihaselised.
Kannaliigesed : Tugevad, väga hästi nurgitunud.
Pöiad : Lühikesed püstise asetusega.
Tagakäpad :
Ümarad kuni ovaalsed, suletud;
käpapadjandid on kõvad ja vastupidavad; käppadel ja
varvastel ei ole karv liiga pikk.
LIIKUMINE :
Harmooniline; vetruv, hea esijala sirutuse ning tugeva
tagatõukega; pika ulatusega samm, nii esi- kui tagajalad
liiguvad sirgelt ja paralleelselt, olles seejuures hästi välja
sirutatud.
NAHK :
Tihke, liibuv; ilma nahavoltideta.
KARVKATE
KARV :
Tihedalt kooshoidev, liibuv; kõva, keskmise pikkusega
karm karv koos tiheda alusvillaga. Kattekarva pikkus turja
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kohalt on 4 – 6 cm. Peas on habe ja höövlilaastukujuline
laubalokk. Kõhul on karv tihedalt kooshoidev ja tihe.
Karvkatte kõvadus ja tihedus peavad tagama koerale
võimalikult parema kaitse ilmastiku mõjude ja traumade
eest.
VÄRVUS :
Ühevärviline
Pruun
Kolletunud lehtede värvi (Dürrlaubfarben).
Must
Lubatud on väikesed valged värvimärgised.
SUURUS ja KEHAKAAL :
Turjakõrgus :
Isastel
60 kuni 68 cm.
Emastel
55 kuni 63 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks,
mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde
ulatusest.
Eriti :
Nõgus- või küürselgsus.
Välja- või sissepoole pöörduvad küünarnukid.
O-seisuga, kooskandne või kitsas tagajalgade asetus
seismisel ja/ või liikumisel.
Jäik või tippiv liikumine.
Liiga pikk, liiga õhuke karv; alusvilla puudumine.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Ulukikartus,
närvilisus,
agrssiivsus;
põhjustatud hammustamine.
Igasugune
närvikava
nõrkus;
eriti
paugukindlus.
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Ülehambumus,
alahambumus,
segahambumus;
kitsas kihvade asetus.
Hamba puudumine, välja arvatud P1.
Ükskõik millises astmes väljendunud entroopium või
ektroopium.
Ripsmeteta ülemised silmalaud nagu ka karvutud
silmalaud.
Lühikarvalisus.
Habeme puudumine.
Igasugune standardis nimetamata värvus või
teisevärvilised värvimärgised.
Diskvalifitseerida
tuleb
kõik
ilmsete
arenguhäiretega või käitumishälvetega koerad.

füüsiliste

N.B. : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
saksakeelsest originaalist detsember, 2004.
heaks kiidetud EKL juhatuses 10.märtsil 2005 protokoll nr 3
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