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TAIWANI KOER
(TAIWAN DOG)
TÕLGE : Elke Peper (saksa keelde).

PÄRITOLU: Taiwan.
EESTKOSTE : Jaapan.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
09. 11. 2004.
KASUTUS: Jahi-, valve- ja seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 5
Spitsilaadsed ja algupärased tõud.
Alarühm 5.7.
Algupärased jahitõud.
Töökatseteta.
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :
See juba vanast ajast Taiwani saarel elanud taiwani koer
on Lõuna-Aasia jahikoerte hulgas tuntud rohkem “Paariakoera” nime all, kes elas tavapäraselt saare tsentraalseid
mägipiirkondi
asustanud
iidsete
pärismaalaste
suguharude juures. Ta teenis truu saatjana jahimeest
tema jahilkäikudel ürgmetsadesse. Aastal 1980 kinnitas
Taiwanil leiduvaid koeri käsitlev uurimus, mille viisid läbi
ühistöös Taiwani Rahvusliku Ülikooli, Jaapani Gifo Ülikooli
ja Nagoya Ülikooli üliõpilased ja milles uuriti 29
pärismaalaste suguharu, tõsiasja, et tänane taiwani koer
pärineb ka tegelikult Lõuna-Aasia jahikoertest. See tõug
on tänasel päeval kogu saarel armastatud valve- ja
seltsikoerana.
ÜLDMULJE :
Keskmise suurusega koer, kellel on kolmnurga kujuline
pea, mandlikujulised silmad, õhukesed kõrvad ja
sirbikujuline saba.
Kuiv, sooniline, harmooniline
kehaehitus.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Rinnasügavus : Turjakõrgus
= 4,5 – 4,7 : 10.
Turjakõrgus : Kerepikkus
= 10 : 10,5.
Emased võivad olla veidi pikemad.
Koonupikkus : peapiirkonna pikkus = 4,5 : 5,5.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Oma peremehe suhtes äärmiselt truu ja andunud,
õnnistatud teravate meeletajudega, vilka liikumisega, julge
ja kartmatu.
PEA :
PEAPIIRKOND :
Laup : Lai ja kumerdunud, ilma nahavoltideta.
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Kolju :Koonuosast veidi pikem.
Üleminek laubalt koonule : Hästi väljendunud ja kerge
laubavaoga.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Mõõduka suurusega.
Laialt avatud
ninasõõrmetega. Must, kõikide karvavärvuste puhul võib
see ka veidi helenenud olla.
Koon : Tasane koonuselg. Tihked, mitte rippuvad mokad.
Koon aheneb veidi tüveosast nina suunas kuid ei ole
mingil juhul terava kujuga.
Lõuad / Hambad : Tugevad lõualuud.
Kääritaoline
hambumus, kusjuures hambad on lõualuus püstise
asetusega.
Põsed : Hästi arenenud, veidi väljaulatuvad.
Silmad : Mandlikujulised. Tumepruunid. Lubatud on igal
juhul igasugune pruun, kollaseid või heledaid silmi tuleb
aga hindamisel arvesse võtta.
Kõrvad : Ülespoole suunatud püstised, asetsevad 45°
nurga alla kummalgi pool pead. Kõrva siseserv on sirge,
kusjuures kõrva välisserv on kergelt kaarduv.
KAEL :
Lihaseline, tugev, hea pikkusega, kergelt
kuklajoon. Ilma lõdva kurgualuse nahata.

kaarduv

KERE :
Üldine : Sooniline ja lihaseline, peaaegu ruudukujuline.
Selg : Lühike ja sirge. Turi on hästi arenenud.
Nimme (lanne) : Tugevate lihastega.
Laudjas : Lai. Tasane või ainult veidi laskuv, lühike.
Rindkere : Üsna sügav, siiski mitte päris küünarnukkideni
ulatuv. Eesrind on veidi esile tulev. Hästi kaardunud
rinnakorv.
Kõht : Hästi üles tõmmatud.
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SABA :
Sirbikujuline, kõrge asetusega, püstise hoiakuga, liikuv,
ettepoole suunatud sabatipuga.
JÄSEMED :
ESIJÄSEMED :
Õlad : Hästi lihaselised. Kaldus asetusega ja tahapoole
suunatud labaluudega, mis asetsevad õlavarre suhtes
105-110° nurga all.
Küünarnukid : Tihedalt kerele liibuvad.
Küünarvarred : Sirged ja teineteise suhtes paralleelse
seisuga.
Kämblad : Kindlad.
TAGAJÄSEMED :
Tagajalad peavad olema saledad ja heade lihastega,
omama hästi tugevat luustikku ja olema teineteise suhtes
paralleelse seisuga. Tagajäsemete nurgad peavad olema
harmoonilises kooskõlas esijäsemetega.
Reied : Laiad ja kaldus asetusega, heade põlveliigese
nurkadega.
Sääred : Peavad olema reite suhtes tasakaalustatud
asetusega.
Pöiad : Aluspinna suhtes püstise asetusega.
KÄPAD : Mitte sissepoole ega väljapoole pööratud.
Tihedad, tugevad käpapadjandid.
Mustad küüned,
kõikidel karvavärvustel, peale musta, on lubatud ka
heledamad küüned.
LIIKUMINE :
Jõuline liikumine pikaulatusliku sammuga. Piisavalt liikuv,
et suuta vaevatult ja kiiresti sooritada isegi 180° pöördeid.
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KARVKATE :
KARV :
Lühike ja kõva, tihedalt liibuv. Karvapikkus jääb 1,5 ja 3
cm vahele.
VÄRVUS :
Must, vöödiline, liivakarva, valge, must-valge, liivakarvavalge, vöödiline-valge.
SUURUS JA KEHAKAAL :
Turjakõrgus :
Isased :
Emased :
Isased :
Kehakaal :
Emased :

48 cm - 52 cm.
43 cm - 47 cm.
14 kg - 18 kg.
12 kg - 16 kg.

VEAD :
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks,
mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde
ulatusest.
Kartlikkus.
Otsehambumus.
Iga hamba puudumine on karistatav, aktsepteerida
võib siiski kuni kahe PM1 puudumist.
Pungis silmad.
Esi- ja tagajäsemete jäigad liigesenurgad.
Ülemõõdulisus, alamõõdulisus.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Agressiivsus või ülemäärane pelglikkus.
Ülehambumus.
Alahambumus.
Mitte püstised kõrvad.

EESTI KENNELLIIT

Rühm: 5 alarühm 5.7
Kinnitatud FCI: 09.11.2004

Ekstreemse pikkusega karv (üle 4,5 cm).
Kas või ühe kihva puudumine.
Rõngassaba.
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
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