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TÕLGE: Jennifer Mulholland koostöös R. Triquet'ga.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 24.03.2004.
KASUTUS:

Seltsikoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 9:
Seltsi- ja kääbuskoerad.
Alarühm 1.3: Bichonid ja sugulastõud.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 13. sajandil ehitatud
Amiens'i katedraalis on võimalik näha kahte kivisse graveeritud
lõvikoerakest, kes kujutavad endast selle tõu suurepäraseid näiteid. 15.
sajandil kujutati nende silmatorkavat siluetti sageli gobeläänidel. Seda
tõugu koerad olid äärmiselt populaarsed Burgundia õukonna daamide
hulgas. 17. sajandil kujutati neid sageli ka kunstis. Buffon kirjeldab
seda tõugu oma teoses „Histoire Naturelle“, kus ta muuhulgas rõhutab
ka selle haruldust. Samal perioodil on seda maininud ka Rootsi
loodusteadlane Carl Linné. Lõvikoerakest on varem nimetatud „väike
lõvikoer bichon“. Prantsuse tõuühing asutati 18. novembril 1947.
ÜLDMULJE: Väike arukas koer, rõõmsameelne, elava ja valvsa
ilmega. Robustne üldmulje hea luustiku ning proportsionaalse kerega.
Kõrge peahoid. Alajoon nimme suunas märgatavalt tõusev. Liikumine
on väärikas ja otsusekindel, mida rõhutab lõvilõikusega kaasneva laka
hõljumine; pügamata piirkonnad peavad olema täiesti loomulikud ja
neid ei tohi kuidagi kujundada.
Lõvilõikus on näitusel kohustuslik.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Kere on kandilise vormiga. Kere
pikkus (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) on võrdne turja
kõrgusega. Koonu pikkus moodustab umbes 2/3 kolju pikkusest.
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KÄITUMINE/ISELOOM: Väga südamlik. Kuulab hästi peremehe
sõna. On tähelepanelik ja vastuvõtlik, käitub sundimatult igas
olukorras. Suudab käsu peale olla rahulik ja tagasihoidlik. Oma
otsekohese ja õrna pilguga püüab aru saada, mida temalt oodatakse.
PEA: Suhteliselt lühike ning üsna lai kolju ülaosast koonuni; kõrge
peahoid.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Suhteliselt lame, võrdse pikkuse ja laiusega.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must (kohustuslik on täielik pigmentatsioon), välja
arvatud pruuni karvaga ja sarnastel koertel. Sel juhul on ninapeegel
tumepruun (täielik pigmentatsioon on kohustuslik). Ninapeegel on
koonu ülajoone pikendus.
Koon: Üsna lai ja sirge joonega.
Mokad: Pingul ja mustad, välja arvatud pruuni karvaga ja sarnaste
koerte puhul. Sel juhul on huuled tumepruunid.
Lõuad/hambad: Tugevad hambad, täielik käärhambumus. Hammaste
PM1 puudumine lubatud.
Silmad: Silmad on suured, väga tumedad, ümmargused ja asetsevad
üksteisest üsna kaugel; pilk on suunatud otse ette. Silmalaud on
täielikult pigmenteerunud.
Kõrvad: Madala asetusega (silmadega samal joonel). Mõõduka
pikkusega, tõmmates ulatuvad peaaegu poole koonuni; rippuvad ja
karvased. Karvad võivad ulatuda vähemalt ninaotsani.
KAEL: Üsna pikk, kergelt kumer, sulandub hästi õlgade ja turjaga.
KERE:
Ülajoon: Sirge.
Nimme: Lühike, lai ja lihaseline.
Rind: Hästi arenenud ning ulatub küünarliigeseni.
Kõht ja alajoon: Hästi väljendunud.
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SABA: Asetseb pisut ülajoonest allpool. Kantakse elegantse kaarega
selja kohal, ilma selga puudutamata. Ainult sabakarvad võivad seistes
või tegutsedes selga puudutada.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Püstised.
Õlad: Kaldega, liikuvad, tugevate lihastega.
Küünarliigesed: Kere lähedal.
Kämblad (kämblaliigesed): Eestvaates lühikesed ja sirged, küljelt
vaadatuna kergelt kaldus.
Esikäpad: Väiksed, ümarad, lähestikku asetsevate kaardus varvastega.
TAGAJÄSEMED: Püstised.
Reie üla- ja alaosa: Hea lihastikuga, sääreluu on sama pikk kui
reieluu. Istmikunukk pisut esilekerkiv.
Kannaliigesed: Üsna tugevad, kõrgus maast on umbes 1/4 turja
kõrgusest, normaalsed nurgad.
Pöiad (pöialiigesed): Robustsed, maapinnaga risti asetsevad.
Tagakäpad: Väiksed, ümarad, lähestikku asetsevate kaardus
varvastega.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Elav, energiline ja hea ulatusega; liikudes
jalad paralleelsed; pea uhkelt püsti.
KARVKATE
KARV: Karvkate on siidine, pikk, laines ja tihe, ilma aluskarvata.
VÄRVUS: Lubatud on kõik värvused ja värvikombinatsioonid.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: 26-32 cm, lubatud kõikumine +/- 1 cm.
Kaal: Umbes 6 kg.

FCI Standard nr 233/02. 04. 2004

EESTI KENNELLIIT

5

VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja
heaolule.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Nina täielik või osaline depigmentatsioon; muud värvi huuled
ja silmalaud kui mustad, pruuni karvaga ja sarnaste koerte
puhul muud värvi kui tumepruunid.
• Püstine nina.
• Ühe või enama lõikehamba või kihva puudumine.
• Rohkem kui kahe mitte kõrvuti asuva hamba puudumine
(PM2, PM3, alumine PM4).
• Kahe kõrvuti asuva hamba puudumine (PM2, PM3, alumine
PM4).
• Lõikehamba puudumine (ülemine PM4, alumine M1) või
mõne teise purihamba puudumine, välja arvatud M3.
• Ülehambumus või alahambumus.
• Silmad: väiksed, peaaegu mandlikujulised, esiletungivad, liiga
heledad või kõõrdis.
• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud.
• Kõrvad: mitte piisavalt pikad või ilma karvadeta.
• Rõngas saba.
• Karvkate: lokkis, liiga lühike, lainete puudumine.
• Tõsine anatoomiline väärareng.
Kõik füüsiliste ja
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Käesolev täiendatud tõustandard hakkas kehtima septembris
2004.
Tõlge: Multilingua büroo.
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