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TÕLGE: RKF, kontrollinud R. Triquet ja J. Mulholland. 
 
PÄRITOLUMAA: Venemaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 21.02.2006 
 
KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 9: Kontinentaalsed kääbusspanjelid ja vene kääbuskoer 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
20. sajandi alguses oli inglise kääbusterjer üks populaarsemaid 
koeratõuge Venemaal. Ent aastatel 1920-1950 puhtatõuliste 
kääbusterjerite aretamine praktiliselt lakkas ning seda tõugu 
koerte arv langes kriitilise tasemeni. Vene aretajad alustasid tõu 
taastamist alles 50-ndate aastate keskel. Enamikel aretuses 
kasutatud koertel puudus tõutunnistus ning paljud neist ei olnud 
puhtatõulised. Nende kääbusterjerite kohta koostatud standard 
erines ka paljudes aspektides märkimisväärselt inglise 
kääbusterjeri omast. Sellest hetkest alates hakkas see tõug 
Venemaal omasoodu arenema. 
12. oktoobril 1958. aastal sündis kahel lühikarvalisel koeral, 
kellest ühel oli pisut pikem karv, isane kutsikas, kellel olid 
uhked narmad kõrvadel ja jäsemetel. Seda tunnust otsustati 
hoida ka edaspidi. 
Seda isast paaritati emasega, kellel oli samuti pisut pikem karv. 
Nii areneski pikakarvaline vene kääbuskoer, keda algselt 
nimetati moskva pikakarvaliseks kääbusterjeriks.  
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Selle tõuvariatsiooni loomise juures mängis olulist rolli Moskva 
koerakasvataja Yevgeniya Fominichna Žarova. 
Pika aretusperioodi jooksul isoleeritud keskkonnas ning hoolega 
läbi viidud valiku tulemusena loodigi uus tõug: vene 
kääbuskoer, kellest on olemas kaks variatsiooni: lühi- ja 
pikakarvaline. 
 
 
ÜLDMULJE: 
Väike elegantne koer, elavaloomuline, pikkade jalgade, peene 
luustiku ja saleda lihaskonnaga. Soolised erinevused on vaid 
kergelt märgatavad. 
 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Ruudukujuline kehaehitus. Küünarluu kõrgus on vaid pisut 
rohkem kui pool turja kõrgusest. Rindkere on piisavalt sügav.  
 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Aktiivne, väga rõõmsameelne, ei ole arg ega agressiivne. Isaste 
ja emaste käitumine on oluliselt erinev. 
 
 
PEA: 
Kerega võrreldes väike. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kõrge, aga mitte liiga lai (kolju laius sarnakaarte kohal ei 
ületa kolju sügavust). 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Väike, must või karvkattele vastavat värvi. 
Koon: Kitsas ja terav, pisut lühem kui kolju. 
Huuled: Õhukesed, kitsad, liibuvad ning tumedad või 
karvkattele vastavat värvi. 
Lõuad/hambad: Väiksed, valged. Käärhambumus. Mõlemas 
lõuas on lubatud 2 lõikehamba puudumine. 
Sarnaluud: Vaid kergelt väljendunud. 
Silmad: Üsna suured, ümmargused, tumedad, pisut 
esiletungivad, üksteisest üsna kauge asetusega ja suunaga otse 
ette. Silmalaud on tumedad või karvkattele vastavat värvi, 
tihedalt liibuvad. 
Kõrvad: Suured, õhukesed, kõrge asetusega, püstised. 
 
 
KAEL: 
Pikk, sale, kõrgel kantud ja kergelt kumer. 
 
 
KERE: 
Ülajoon: Ülajoon on kergelt langev suunaga turja juurest 
sabajuure poole. 
Turi: Kergelt väljendunud. 
Selg: Tugev ja sirge. 
Nimme: Lühike ja pisut kumer. 
Laudjas: Laudjas on üsna ümar ja kergelt langeva joonega. 
Rind: Rind on ovaalse kujuga, piisavalt sügav ja mitte liiga lai. 
Alajoon ja kõht: Tõusev kõhujoon ja ülestõmmatud roided, mis 
moodustavad ilusa kaarja joone rinnast külgedeni. 
 
 
 



 

FCI-St. nr 352 – 12.06.2006 
EESTI KENNELLIIT 

5 
 
 

 
 

 

SABA: 
Kupeeritud (jäetakse ainult kaks või kolm sabalüli), kantakse 
kõrgel. Riikides, kus saba kupeerimine on seadusega keelatud, 
jäetakse saba loomulikuks. Kupeerimata: sirbikujuline saba. 
Saba ei tohi olla kantud seljajoonest madalamal. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: Peenikesed ja saledad. Esijäsemed on eestvaates 
sirged ja paralleelsed. 
Õlad: Abaluud on mõõduka pikkusega ning mitte liiga kaldu. 
Õlavarred: Moodustavad abaluudega 105-kraadise nurga. 
Õlavarre pikkus on enam-vähem võrdne õla pikkusega. 
Küünarliigesed: Kerega ühel joonel. 
Küünarvarred: Pikad ja sirged. 
Randmed (randmeliigesed): Peenikesed. 
Kämblad (kämblaliigesed): Peaaegu vertikaalse asetusega. 
Esikäpad: Väiksed, ovaalse kujuga, ei sisse- ega väljapoole 
pöördunud. Lähestikku asuvate varvastega ning kaardunud. 
Küüned ja padjandid on mustad või karvkattele vastavat värvi. 
 
TAGAJÄSEMED: Tagantvaates on tagajäsemed sirged ja 
paralleelsed, ent üksteisest pisut kaugema asetusega kui 
esijäsemed. Põlveliigesed ja kannad on piisava paindega. 
Reie ülaosa: Saledate ja hästi arenenud lihastega. 
Reie alaosa: Reie üla- ja alaosa on ühepikkused. 
Kannaliiges: Piisavalt nurgitunud. 
Pöiad (pöialiigesed): Vertikaalsed. 
Tagakäpad: Kaardunud, pisut kitsamad kui esikäpad. Küüned ja 
padjandid on mustad või karvkattele vastavat värvi. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kerge, sirgjooneline, kiire. Ülajoon jääb liikumisel 
muutumatuks. 
 
NAHK: 
Õhuke, kuiv ja tihedalt liibuv. 
 
KARVKATE 
KARV: Sellel tõul on kaks tüüpi: lühi- ja pikakarvaline. 

• Lühikarvaline: lühike, vastu nahka liibuv, läikiv karv; 
ilma aluskarvata ning karvavabade laikudeta. 

• Pikakarvaline: Keha on kaetud mõõdukalt pika (3-5 cm), 
sirge või pisut lainelise karvaga, mis ei varja kere 
kontuuri. Karv pea peal ja jalgade esikülgedel on lühike 
ja liibuv. Märgatav ehiskarv jäsemete tagakülgedel. 
Käpad on kaetud pika siidise karvaga, mis varjab küüned 
täielikult. Kõrvad on kaetud tiheda pika karvaga, mis 
moodustavad narmad. Üle 3-aastastel koertel on selline 
ehiskarv, mis varjab täielikult kõrvade välisservad ja 
otsad. Kere kattev karv ei tohi jätta sasitud muljet ega 
olla liiga lühike (lühem kui 2 cm). 

 
VÄRVUS: Must piirdega, pruun piirdega, sinine piirdega. Kõik 
punased toonid, musta või pruuni kattekarvaga või ilma. 
Kõikide värvuste puhul on eelistatud sügavamad toonid. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased ja emased: 20-28 cm (lubatud kõikumine +/- 1 cm) 
Kaal:  
Isased ja emased: kuni 3 kg. 
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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. 
 

• Arglik käitumine. 
• Tasahambumus või ettepoole kalduvad lõikehambad. 
• Poolkikkis kõrvad. Sellised kõrvad on lubatud, ent mitte 

soovitavad, raskete narmastega pikakarvalistel koertel. 
• Madala asetusega saba. 
• Lühikarvaliste koerte puhul paljude karvavabade laikude 

esinemine. 
• Liiga pikk või liiga lühike karv kerel pikakarvaliste 

koerte puhul. 
• Väikesed valged laigud rinnal ja varvastel. 
• Ühevärviline must, pruun või sinine värvus. Liiga suured 

või liiga tumedates toonides piirded. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Ülehambumus või selgelt väljendunud alahambumus. 

1 kihva puudumine; rohkem kui 2 lõikehamba 
puudumine kummaski lõuas. 

• Longus kõrvad. 
• Lühikesed jalad. 
• Palju karvavabasid laike lühikarvalistel koertel. 
• Pikakarvalised koerad: narmaste puudumine 

kõrvadel, lokkis karv.  
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• Valge karvkate, valged laigud pea peal, kõhul ja 
kämmalde kohal; suured valged laigud rinnal ja 
kaelal, brindle värvi laikude esinemine. 

• Turja kõrgus üle 30 cm ja alla 18 cm. 
• Kaal alla 1 kg. 

 
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


