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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
See vene jahikoera tõug pärineb Venemaa Euroopa osa
metsapiirkondadest. Esimest korda on neid teravatipuliste
kõrvadega koeri mainitud A.A. Shirinsky-Shikhmatovi
raamatus „Põhjamaiste kelgukoerte album“, mis ilmus aastal
1895. Selles raamatus nimetati neid koeri cheremise ja
zyrianskiy laikadeks. See tõug oli põhiliselt levinud Komi,
Udmurtia, Arhangelski, Jaroslavli, Tveri ja Moskva piirkonnas
ning mõnes teises Venemaa regioonis.
1947. aastal koondati erinevad tõud nagu arhangelski laika,
komi, karelia jt laikad ühise tõunimetuse - vene-euroopa laika alla.
Vene-euroopa laika tõustandard kinnitati 1952. aastal.
Õige kaasaegne ja puhastverd vene-euroopa laika on välja
kujunenud pikaajalise selektiivse aretuse tulemusena.
ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega koer, keskmise kuni jõulise
kehaehitusega. Kandilise kerekujuga. Kere pikkus (õlanukist
istmikunukini) on võrdne turja kõrgusega. Kere pikkus võib
olla ka pisut suurem kui turja kõrgus. Lihased on kuivad ja
hästi arenenud. Tugeva luustruktuuriga. Sugupoole tüüp on
selgelt eristatav.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Isaste kehaehitus on peaaegu või täiesti ristkülikukujuline.
Emased on pisut pikemad.
Formaadiindeks:
Isased koerad: 100/100-103
Emased koerad: 100/100-105
Isastel on turi 1-2 cm kõrgem kui laudjas. Emastel on turi
laudjaga samal kõrgusel või 1 cm kõrgem kui laudjas.
Koon on pisut lühem kui pool pea pikkusest.
Vahemaa maapinnast küünarnukini on pisut pikem kui
vahemaa küünarnukist turjani.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Tasakaalukas ja rahulik, hästi arenenud haistmismeelega ning
tugeva jahiinstinktiga.
PEA:
Kuiv. Pealtvaates kiilukujuline, kolmnurkne ning pigem pikk
kui lai.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Suhteliselt lai. Kuklakühm on hästi väljendunud.
Üleminek laubalt koonule: Tänu pisut eenduvatele
kulmukaartele näib üleminek laubalt koonule rõhutatud, ent
tegelikult ei ole see kunagi teravalt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Keskmise suurusega. Ninapeegel on kõikide
karvkatte värvuste puhul must.
Koon: Kuiv ja terav. Koon on pisut lühem kui pea. Koonu- ja
kolju ülajooned on paralleelsed.
Mokad: Tihedad ja liibuvad.
Lõuad/hambad: Suured, valged, tugevad, hästi arenenud ja
ühtlase asetusega hambad. Täishambumus (42 hammast)
vastavalt hambavalemile. Käärhambumus.
Põsed: Hästi arenenud, põsesarnad ja põselihased on selgelt
rõhutatud.
Silmad: Ei ole suured. Ovaalse kujuga ja mõõdukalt kaldus
asetusega laugudega. Ei asetse liiga sügaval silmakoopas ega
ole ka liiga pungis. Ilme on elav ja arukas. Silmad on
tumepruunid või pruunid kõikide karvkatte värvuste puhul.
Kõrvad: Kikkis, liikuvad ja kõrge asetusega, ei ole suured. Vkujulised ja teravate otstega.
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KAEL:
Lihaseline ja kuiv. Läbilõikelt pikliku ovaali kujuline. Kaela
pikkus on võrdne pea pikkusega. Kael asetseb maapinna suhtes
umbes 45°-50° nurga all.
KERE:
Turi: Hästi arenenud, väga hästi rõhutatud, eriti isastel.
Selg: Sirge, tugev, lihaseline ja mõõdukalt lai.
Nimme: Lühike ja lai, väga lihaseline, kergelt kumer.
Laudjas: Lai, mõõduka pikkusega, kerge kaldega.
Rindkere: Lai, sügav, ovaalse läbilõikega. Ulatub
küünarnukkideni.
Alajoon ja kõht: Üles tõmmatud. Alajoon suunaga rindkerest
kõhu poole on hästi rõhutatud.
SABA:
Rõngas või sirbikujuline. Puudutab selga, reit või istmikku.
Sirutatult ulatub kannaliigeseni või 2-3 cm sellest kõrgemale.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Kuivad ja lihaselised. Eestvaates sirged,
mõõdukalt laiad ja paralleelsed. Esijalgade pikkus
küünarnukist maapinnani on pisut suurem kui pool turja
kõrgusest.
Õlad: Abaluud on pikad ja hästi tahapoole suunatud.
Õlavarred: Pikad, hästi tahapoole suunatud, lihaselised. Hästi
rõhutatud nurgistusega abaluu ja õlavarre vahel.
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. Küünarnukid on hästi
arenenud ja asetsevad suunaga tahapoole, kere kesktelje suhtes
paralleelselt.
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Küünarvarred: Sirged, kuivad, lihaselised, ovaalse läbilõikega.
Eestvaates mõõduka laiusega ja paralleelsed.
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed, külgvaates kergelt
kaldus. Eelistatult ilma esimeste lisavarvasteta.
Esikäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ning kaardunud
varvastega.
TAGAJÄSEMED: Lihaselised, hästi väljendunud nurkadega.
Tagantvaates on tagajalad sirged ja paralleelsed.
Reied: Mõõduka pikkusega ja kaldus asetusega.
Põlveliiges (põlv): Hea nurgistusega.
Sääred: Mitte lühemad kui reied. Kaldus asetusega.
Kannad (pöialiigesed): Peaaegu vertikaalse asetusega.
Külgvaates peab sabakondist maapinnani tõmmatud mõtteline
vertikaaljoon lõppema täpselt eespool pöidasid. Lisavarvaste
olemasolu ei ole soovitav.
Tagakäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ning kaardunud
varvastega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba liikumine.
NAHK:
Nahk on paks ja elastne.
KARVKATE
KARV: Pealiskarv on karm ja sirge. Aluskarv on hästi
arenenud, paks, pehme, rikkalik ja villataoline. Karvkate peas
ja kõrvadel on lühike ja tihe. Karvkate õlgadel ja kaelal on
pikem kui kerel ning moodustab kaeluse. Põskedel moodustab
karv põskhabeme. Karvkate turjal on samuti pisut pikem, eriti
isastel.
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Jäsemed on kaetud lühikese, karmi ja tiheda karvaga, mis on
pisut pikem esijalgade tagakülgedel. Karvkate tagajalgadel
moodustab „püksid“, ilma ehiskarvata.
Varvaste vahel on kaitsev harjaseline karv.
Saba on rikkalikult kaetud sirge ja karmi karvaga, mis on saba
alumisel poolel pisut pikem, ent ei moodusta ehiskarva.
VÄRVUS: Kõige tüüpilisemad värvused on must valgega või
valge mustaga. Võib esineda ka üleni valget või üleni musta
karvkatet.
SUURUS:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 52-58 cm.
Emased koerad: 48-54 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.
• Kõrvalekalded sugupoole tüübist.
• Õunakujuline pea. Rõhutatud otsmik. Mitte piisavalt
arenenud põsed.
• Liiga rõhutatud kulmukaared.
• Osaliselt puuduv pigmentatsioon ninapeeglil, lauäärtel ning
mokkadel.
• Rippuvad mokad.
• Tanghambumus, väiksed, liiga suured või hõreda asetusega
hambad.
• Hammaste puudumine lisaks PM1 ja PM2 hammastele.
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• Suured, väiksed või ümmargused silmad. Mitte kaldus
asetusega silmad. Sügaval asetsevad või pungis silmad.
Heledad silmad.
• Pehme, kitsas või nõgus selg.
• Pikk, kitsas või kumer nimmeosa.
• Lame, kitsas või järsk laudjas.
• Kitsas, lame, tünnikujuline või madal rinnakorv.
• Sirged või nõrgad randmed.
• Kassikäpad, jänesekäpad, harali varvastega käpad.
• Piiratud liikumine.
• Paks, lõtv või kortsuline nahk.
• Ebapiisav aluskarv, kaeluse ja põskhabeme puudumine.
• Hall karv. Põhivärvi laigud või täpid pea peal ja jäsemetel.
• 2 cm ettenähtust kõrgem turi.

TÕSISED VEAD:
• Suur kõrvalekalle sugupoole tüübist.
• Kerge või raskepärane luustik. Massiivne kere.
• Ülekaalulisus või alatoitumus.
• Liiga pikk pea. Üleminek laubalt koonule ei ole piisavalt
hästi väljendunud või on liiga järsk.
• Ülespoole suunatud koonuselg (kausikujuline koon). Liiga
pikk või robustne koon.
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon.
• Rohkem kui 4 puuduvat eespurihammast, kaasa arvatud
PM1.
• Suured, madala asetusega ja mitte piisavalt liikuvad kõrvad.
• Ümarate otstega või ülearenenud kõrvalestad.
• Madal rinnakorv.
• Väljapoole pööratud esikäpad, sissepoole pööratud
varvastega käpad või kõverad esijäsemed.
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•
• Sirged või liiga kaldus õlad.
• Kitsad või väljapoole pööratud põlveliigestega tagajäsemed.
Liiga laia või liiga kitsa asetusega jäsemed. Liiga suure
nurgistusega või tagantvaates sirged jäsemed.
• Raskepärane liikumine, jäik või hakkiv samm.
• Pikk karv esijäsemete tagakülgedel. Selge narmastus.
• Ebatüüpiline karvkate karvavahetuse ajal.
• Kollakaspruunid (punased), põhivärvusest
erinevad
märgised peas ja jalgadel.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad

diskvalifitseeritakse.

• Vale hambumus. Hammaste puudumine (lisaks PM1 ja M3).

Tanghambumus noorematel kui 6-aastastel koertel.
Kõõrdsilmad, täpilised või erinevat värvi silmad.
Rippuvad või poolrippuvad kõrvad.
Sünnipärane tömpsaba. Saablikujuline saba. Saarmasaba.
Liiga lühike või liiga pikk karv. Ehiskarvaga saba.
Kõik muud värvused peale standardis kehtestatute.

•
•
•
•
•

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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