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FCI – Standard nr .  338 /  24. 06. 2004  /  D  

 
 
 

 
TAI  RIDGEBACK  

  
(THAI  RIDGEBACK DOG) 

 
 
 
TÕLGE : Dr. J.-M. Paschoud ja Harry G. Hinckeldeyn, 
korrigeerinud pr Elke Peper (saksa keelde). 

 
 

PÄRITOLU: Taimaa. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         26.05.2003. 
 
KASUTUS: Jahi- ja seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 5 
Spitsilaadsed ja algupärased tõud 
 
Alarühm 7  
Algupärased jahikoerad 
 
Töökatseteta. 
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE :  
Tai ridgeback on väga vana koeratõug, mida tõestavad ka 
üle 350 aasta vanad Taimaalt leitud arheoloogilised 
dokumendid. Teda kasutati peamiselt jahipidamisel, 
rohkem siiski Taimaa läänepoolses osas. Peale selle 
teenisid need koerad lihtrahvast ka kaubakärude saate- 
ja valvekoertena. Põhjuseks, miks läbi kaugete aegade on 
säilinud tänaseni selle tõu algupärane tüüp, oli Taimaa 
lääneosa vilets ühendus muu maailmaga; see vältis 
segunemist teiste tõugudega.  
 
ÜLDMULJE :  
Keskmise kasvuga ja lühikese karvaga koer, kellel on piki 
selga moodustunud „ridge“ (harjasriba). Kerepikkus on 
veidi suurem turjakõrgusest. Väga hästi arenenud lihastik 
ja kehaehitus tagavad suure aktiivsuse.  
 
OLULISED PROPORTSIOONID : 
Kerepikkus : turjakõrgus = 11 : 10 
Rinnasügavus : turjakõrgus = 1 : 2 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Karastunud ja elav, suurepärase hüppevõimega. Ustav 
perekoer.  
 
PEA :  
 
PEAPIIRKOND :  
Kolju :  Kõrvade vahelt on laup tasana, külgvaates 
veidi ümardunud.  
Otsmik : Tähelepanelikkuse korral voltidega kaetud. 
Üleminek laubalt koonule :  Selgelt märgatav, kuid 
mõõdukalt väljendunud.   
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NÄOPIIRKOND :  
Ninapeegel :  Must. Sinise karvavärvi korral on nina 
sinakas.  
Ninaselg : Sirge ja pikk. 
Koon :  Kiilukujuline, mõnevõrra lühem kui koljuosa. 
Mokad :  Tihedalt liibuvad, hästi pigmenteerund.  
Suu : Keel on eelistatult mustalaiguline. 
Lõuad : Ülalõug ja alalõug on tugevad. 
Hambad :  Valged ja tugevad, kääritaoline hambumus.  
Silmad :  Keskmise suurusega, mandlikujulised. Silmad on 
tumepruuni värvi. Sinise karvavärviga koertel on lubatud 
ka merevaigukarva silmad.  
Kõrvad :  Asetsevad kolju külgedele kinnitunult. 
Keskmise suurusega,  kolmnurga kujulised; ettepoole 
kaldus ja jäigalt püstised. Kõrvu ei lühendata. 
 
KAEL :  
Keskmise pikkusega, tugev, lihaseline, kergelt kaarduv 
ja pead kõrgel kandev. 
 
KERE :  
Selg : Tugev ja sirge. 
Nimme (lanne) : Tugev ja lai. 
Laudjas : Mõõdukalt laskuv. 
Rindkere : Piisavalt sügav, et ulatuda peaaegu kuni 
küünarnukkideni. Roided on hästi kaardunud, kuid mitte 
tünnikujuliselt. 
Alajoon : Kõht on hästi üles tõmmatud. 
 
SABA :  
Saba on tüvest jäme ja aheneb ühtlaselt tipu suunas. 
Sabaots võib ulatuda kuni kannanukini. Saba hoiak 
peab olema kerge kaarega otse üles.   
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JÄSEMED :  
 
ESIJÄSEMED : 
Õlad : Asetsevad tahasuunas kaldu. 
Küünarvarred : Sirged. 
Kämblad : Eestvaates sirged, küljelt vaadates hästi 
veidi kaldus asetusega. 
Käpad : Ovaalsed. 
Varbaküüned : Mustad, samas ka karvavärvusele 
vastavalt heledamad. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Reied : Hästi arenenud; hästi väljendunud 
põlveliigestega.  
Kannaliigesed : Tugevad, asetsevad madalal 
maapinna kohal. 
Pöiad : Tagantvaates sirged ja paralleelsed.   
Käpad : Ovaalsed. 
 
LIIKUMINE : 
Hea ulatuvusega samm, mille juures püsib kere kindlana, 
ilma üles-alla või külgsuunas kõikumata. Normaalse 
tempo korral liiguvad jalad paralleelselt. Eestvaates on 
esijala ette-taha liikumine sirgjooneline nii, et õla-, küünar- 
ja randmeliigesed jäävad peaaegu samale sirgele. 
Tagantpoolt vaadates liiguvad põlveliigesed ja 
puusaliigesed enam-vähem samal mõttelisel püstjoonel. 
Koera liikumisel on käpad suunatud otse ette, mitte sisse- 
ega väljapoole; sirgjoonest kõrvale kaldumata on samm 
ulatuslik ja tõuge jõuline. Liikumisel jätab koer tasaselt 
voolava ja  ühtlaselt rütmika üldmulje.  
 
NAHK : 
Õrn ja õhuke, tihedalt liibuv; kurgu alla lõualotti ei 
teki. 
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KARVKATE : 
  
KARV :  Lühike ja sile. Ülajoonel asuva seljaharjase 
moodustavad ülejäänud karvaga vastupidises suunas 
kasvavad karvad; see peab olema selgelt eristuv karvast 
selja ülejäänud osas. Hari seljal võib esineda erineva kuju 
ja pikkusega, kuid see peab asuma sümmeetriliselt 
kummalgi pool lülisammast ning ei tohi selja laiusest üle 
ulatuda. Lubatud on karvapööris harja eespoolses 
otsas. 
 
VÄRVUS :  Ühevärviline : punane, must, sinine ja hästi 
hele liivakarva (“isabella”); punane eelistatult koos 
musta maskiga. 
 
 
SUURUS :  
 
Ideaalne turjakõrgus:  isastel 56 - 61 cm  (22-24 tolli), 

emastel 51 – 56 cm  (20 – 22 tolli).   
Lubatud kõikumine on kuni +/- 2,5 cm (1 toll) kõikumine. 
 
VEAD :  
Kõiki kõrvalekaldeid eelpool nimetatud punktidest tuleb 
lugeda vigadeks, mille aste  sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest. 
º Igasugune muu hambumus peale kääritaolise. 
º Ebakorrapärane hari seljal. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD  VEAD :  
�� Agressiivsed või arad koerad.  
�� Puuduva seljaharjaga koerad.  
�� Pikk karv. 
 
 

 



TAI  RIDGEBACK  nr 338   
  Rühm: 5 alarühm 7  
  Kinnitatud FCI: 26.05.2003  

 EESTI KENNELLIIT 

6 

 
Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel esinevad ilmsed 
füüsilised arenguhäired või käitumishälbed. 

 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelsest originaalist, august 2004. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 14.10.2004 protokoll nr 10 


