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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2010. 
 
KASUTUS: Lambakoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 1: Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud 

šveitsi alpi karjakoerad). 
Alarühm 1: Lambakoerad. 
 Ilma töökatseteta. 
 
ÜLDMULJE: Madal, tugev, jässakas, valvas ning aktiivne 
koer, kes jätab väikesele kerele vaatamata jõulise ning 
vastupidava mulje. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Koonu pikkuse ja kolju 
pikkuse suhe 3:5. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Julge ning töise loomuga koer. 
Avatud ja sõbralik, ei ole kunagi närviline ega agressiivne. 
 
PEA 
Pea sarnaneb kujult ja üldmuljelt rebase peaga. Ilme on 
tähelepanelik ning arukas. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kõrvade vahelt üsna lai ja lame. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Otsast pisut kitsenev. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Korrektne, ühtlane ja täielik 
käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad 
ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Hea asetusega, ümarad, keskmise suurusega, pruunid, 
sobivad karvkatte värvusega. 
Kõrvad: Kikkis, keskmise suurusega ning kergelt ümara 
kujuga. Ninaotsast ja silmade vahelt tõmmatud mõtteline 
sirge joon puudutab kõrva tippusid või möödub neist väga 
lähedalt. 
 
KAEL: Üsna pikk. 
 
KERE: Keskmise pikkusega, nimmeosa ei ole väga lühike. 
Ülaltvaates suunaga tahapoole kergelt kitsenev. 
Ülajoon: Tasane. 
Rindkere: Lai ja sügav, madala asetusega esijalgade vahel. 
Hästi kaarduvad roided. 
 
SABA: Lühike, eelistatult sünnipärane. 
Kupeeritud: Lühike. 
Kupeerimata: Ülajoonega samal joonel. Liikumisel või 
valvelolekus kantakse loomulikult ülajoonest 
kõrgemal. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Hea asetusega, moodustavad õlavartega umbes 90-
kraadise nurga. 
Õlavarred: Järgivad rinnakorvi kuju. 
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Küünarnukid: Küünarnukid asetsevad tihedalt kere vastas. Ei 
ole lõdvad ega liiga seotud. 
Küünarvarred: Lühikesed ja võimalikult sirged. Tugev luustik 
kuni käppadeni. 
Esikäpad: Ovaalse kujuga. Tugevate, hästi kaardunud ja 
lähestikku asetsevate varvastega. Kaks keskmist varvast on 
teistest pisut pikemad. Padjandid on tugevad ja hästi 
kaardunud. Küüned on lühikesed. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad ja painduvad. Jalad on lühikesed. Tugev 
luustik kuni käppadeni. 
Põlveliiges (põlv): Hea nurgistusega. 
Kannaliigesed: Tagantvaates paralleelse asetusega. 
Tagakäpad: Ovaalse kujuga. Tugevate, hästi kaardunud ja 
lähestikku asetsevate varvastega. Kaks keskmist varvast on 
teistest pisut pikemad. Padjandid on tugevad ja hästi 
kaardunud. Küüned on lühikesed. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Vaba ja aktiivne. Ei ole lõtv ega 
liiga pärsitud. Esijäsemete liikumine on ulatuslik, ent jalgu ei 
tõsteta liiga kõrgele. Esijäsemed liiguvad ühes rütmis 
tagajalgade tugeva tõukega. 
 
KARVKATE 
Karv: Keskmise pikkusega sirge karv. Tiheda aluskarvaga. 
Karv ei ole pehme, laineline ega traatjas. 
 
Värvus: Ühevärviline punane, soobel, kollakaspruun (fawn), 
must piirdega (black and tan), valgete märgistega jalgadel, 
rinnal ja kaelal või ilma. Pisut valget näol ja koonul on 
lubatud. 
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SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: Umbes 25-30 cm. 
Kaal: 
Isased koerad: 10-12 kg. 
Emased koerad: 9-11 kg. 
 
VEAD:  
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada 
konkreetse kõrvalekalde ulatust ning selle mõju koera 
tervisele ja heaolule ning tema võimekusele teha tavapärast 
tööd. 
  
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB: 

• Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt 
normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 
laskunud munandit. 

• Aretuseks tohib kasutada ainult tüüpilise 
kehaehitusega funktsionaalselt ja kliiniliselt 
terveid koeri. 

 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
  


