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STANDARDI EELMISE VERSIOONI AVALDAMISE KUUPÄEV: Venemaa Künoloogiline 
Föderatsioon,1999. Välja töötatud Vene kultuuri ja looduspärandi instituudi kohalike koeratõugude 
teadusliku koordineerimiskeskuse poolt. 
 
FUNKTSIONAALSUS: Tavapäraselt kasutatakse põhjapõtrade karjatamiseks nende algupärastes 
elukohtades, samuti pääste- ja seltsikoertena. 
 
STANDARD EI OLE FCI POOLT TUNNUSTATUD 
 
Rahvusvahelise tunnustuse järgselt: 
FCI klassifikatsioon: 
Rühm 5:  Spitsilaadsed ja algupärased tõud 
Alarühm 3:  Põhjamaised valve- ja karjakoerad 

Töökatseteta. 
 
AJALOOLINE ÜLEVAADE. Neenetsi porokoer on Põhja-Euroopa ja Jamali poolsaare neenetsite poolt 
mõned sajandid tagasi põhjapõtrade karjatamiseks aretatud algupärane tõug. Tänapäeval kasutatakse seda 
tõugu koeri laialdaselt põhjapõtrade aretuspiirkondades Põhja- ja Kirde-Venemaal. 
Funktsionaalne kehaehitus, kompaktsus, hea kohanemisvõime ja hästi arenenud meeleelundid 
võimaldavad seda tõugu kasutada lisaks karjakoerale ka pääste- ja tollikoerana. 
 
ÜLDMULJE. Keskmise suurusega, aktiivne, vastupidav ja energiline koer. Nagu teisigi spitsilaadseid 
tõuge iseloomustab ka neenetsi porokoera kiilukujuline pea, püstised kõrvad, paks karvkate ja selja kohal 
kantav saba. 
Tugev kehaehitus. Hästi arenenud lihased. Selgelt väljendunud sugupoole tüüp. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID. 

• Isastel koertel on selja pikkus ligikaudu võrdne turja kõrgusega.. Emastel võib selg olla pisut pikem. 
• Koon on sama pikk või pisut lühem kui koljupiirkond. 
• Rinnakorvi sügavus on umbes pool turja kõrgusest. 
• Küünarvars on sama pikk või pisut pikem kui pool turja kõrgusest. 

 
KÄITUMINE JA ISELOOM. Koer on elava ja innuka loomuga, kergesti koolitatav ning talle on 
võimalik õpetada erinevaid oskuseid. Võib olla võõraste suhtes ettevaatlik. 
 
PEA. Keskmise suurusega, kerega heas proportsioonis, kiilukujuline, mõõdukalt kitsenev. Kolju ülajoon 
on koonu ülemise piirjoonega paralleelne. 
 

KOLJUPIIRKOND 

Kolju: mõõduka laiusega ja kõrvade vahelt peaaegu lame. Koljupiirkond on sama pikk kui lai või pisut 
pikem. Kergelt esiletungiv otsmik. Rõhutatud kuklakühm. 
Üleminek laubalt koonule: üleminekud otsmikult ja põskedelt koonule on hästi rõhutatud ja kerge karva 
pikkuse muutus üleminekukohtades rõhutab neid veelgi. 
 

NÄOPIIRKOND 

Ninapeegel: keskmise suurusega, eelistatult must. Lubatud on ka hall ja helepruun värvus. Pruuni 
karvkatte puhul on ka ninapeegel pruun. 
Koon: ninapeegli suunas sujuvalt kitsenev. Koon on sama pikk või pisut lühem kui koljupiirkond. Sirge 
ninaselg. 
Mokad: kuivad, liibuvad, eelistatult üleni pigmenteerunud. 
Lõuad/hambad: tugevad lõuad. Piisavalt suured valged hambad. Esihambad on ühtlase asetusega. 
Käärhambumus, lubatud on ka otsehambumus. Eespurihammaste puudumine traumade tagajärjel ei ole 
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põhjus hinde alandamiseks. Puuduv purihammas on lubatud, ent mitte soovitatav. M3 hamba puudumine 
on lubatud. 
Põsed: hästi rõhutatud, ent mitte pungis. 
Silmad: keskmise suurusega, ovaalsed, kergelt viltuse asetusega. Ei ole liiga sügaval asetsevad ega 
pungis. Silmade värvus varieerub tumepruunist pähkelpruunini. Heledama karvkattega koertel võib olla 
sama tooni silmavärv, ent eelistatav silmavärv on pruun. Pruuni karvkattega koertel peavad olema 
pruunid silmad. Innuka ja elava ilmega. 
Kõrvad: püstised, liikuvad, suhteliselt väiksed, peaaegu võrdhaarse kolmnurga kujulised. Kõrge asetusega 
ja laia vahega. Pisut ümarad kõrvatipud on suunatud ülespoole ja kergelt suunaga ette. Kõrvade siseküljed 
on kaetud kaitsva karvaga. 
 
KAEL 
Keskmise pikkusega, maapinna suhtes umbes 50-kraadise nurga all. Kuiv, lihaseline ja läbilõikes ovaalne. 
 
KERE 
Turi: eriti isastel hästi rõhutatud, keskmise pikkusega. 
Selg: tugev, sirge, lai ja lihaseline. 
Nimme: lühike, kergelt eenduv, lai, lihaseline. 
Laudjas: pikk, lai, kergelt kaldus, lihaseline. 
Rinnak: piisavalt sügav, läbilõikes ovaalse kujuga. Rinna sügavus on umbes pool turja kõrgusest. 
Kõht: mõõdukalt tõusev. 
 
SABA. Asetseb üsna kõrgel, pikkuselt ulatub kannaliigeseni või on pisut lühem, erutatud seisundis 
kantakse selja kohal rõngas või poolrõngas, puhkeasendis halu- või sirbikujuliselt või taga rippuvas 
asendis. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: eestvaates lihaselised, sirged ja paralleelsed. 
Abaluud: keskmise pikkusega, kaldus ja lihaselised. 
Õlavarred: kaldus asetusega. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk 90-100°. 
Küünarliigesed: suunaga tahapoole, kere keskjoonega paralleelsed. 
Küünarvarred: sirged ja paralleelsed, luud on läbilõikes ovaalsed. 
Eesmised kämblaliigesed: kergelt kaldus. 
 
TAGAJÄSEMED: tagantvaates sirged ja paralleelsed, laiema asetusega kui esijäsemed, piisavalt hästi 
rõhutatud nurgistusega. 
Reied: lihaselised ja mõõduka pikkusega. 
Sääred: lihaselised ja mõõduka pikkusega. 
Tagumised kämblaliigesed: mõõduka pikkusega, püstised, lisavarvaste olemasolu ei mõjuta hinnet. 
 
KÄPAD: ovaalsed, tugevad, lähestikku asuvate varvastega, tugevate ja paksude padjanditega, lühikeste ja 
tugevate küüntega. Varvaste vahel on paks karv. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE. Vaba, kerge, innukas, heas tasakaalus. 
Iseloomulikud liikumisviisid on galopp ja mõõdukas traav. 
 
KARVKATE 
 
KARV. Topeltkarv, hästi arenenud sirge ja karm väliskarv, paks ja veekindel aluskarv. Karva pikkus 
kerel on vähemalt 8-10 cm. Dekoratiivne karv on hästi arenenud ja moodustab põsesarnadel vuntsid, 
kaelal ja õlgadel „krae“, ehiskarva küünarvarte tagakülgedel ja „püksid“ reite tagakülgedel („pükste“ 
pikkus on 15-20 cm). Kõige pikem karv on kuni 25 cm ja esineb laudjal. Karv kämblaliigeste 
tagakülgedel on samuti pikk ja paks. Kaitsev pintslilaadne karv on ka varvaste vahel, mis suurendab 
padjandi pinda ning teeb lumel liikumise lihtsamaks. Koon, otsmik, kõrvad ja jäsemete esiküljed on 
kaetud lühema tiheda karvaga. 
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VÄRVUS. Hallid piirkonnad, punased piirkonnad; punane võib esineda erinevates toonides kuni heleda 
pruunikaskollaseni (fawn), valge, must, must pruuniga, pruun, musta-valgelaiguline, laiguline. Väiksed 
tähnid on lubatud, ent mitte soovitatavad. 
 
SUURUS  
Isaste turja kõrgus peaks olema 40-52 cm, eelistatav kõrgus on 46 cm. 
Emaste turja kõrgus peaks olema 39-47 cm, eelistatav kõrgus on 42 cm. 
Suurem kõrvalekalle kui +/-2 cm vähendab oluliselt koera tõuaretusväärtust. 
 
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. 
• Mitte eakohane hambumus. Kollased, väiksed, hõreda asetusega hambad. Kaasasündinud kahe 

esimese eespurihamba puudumine. Ühe purihamba puudumine. 
• Lai, liiga kitsas või liiga pikk koon. 
• Liiga suured kõrvad, liiga suure vahega asetsevad kõrvad, liiga lõdva hoiakuga kõrvad. 
• Liiga suured silmad, liiga väiksed silmad, kergelt ümmargused ja sirge asetusega silmad. 
• Liiga madala või liiga kõrge asetusega saba. 
• Turja kõrguse erinevus standardis kehtestatust enam kui +/-2 cm. 
• Kergelt laineline karvkate. 

 
 

TÕSISED VEAD: 
• Raskepärane või kuiv kehaehitus. 
• Raskepärane või kerge kolju, mis ei ole ülejäänud kehaehitusega heas proportsioonis. 
• Liiga esiletungivad põsed. 
• Väga terav või tömp koon, kõver koon. 
• Liiga järsk või liiga vähe väljendunud üleminek laubalt koonule. 
• Ülearenenud kulmukaared. 
• Liiga suured, ümmargused või pungis silmad. Erinevat värvi silmad, allavajunud silmalaud. 
• Pigmenteerumata silmalaud. 
• Puuduvad esihambad, silmahambad, eespurihambad kaasa arvatud PM1 ja PM2, mis ei ole 

põhjustatud traumast. 
• Libliknina. 
• Liiga lühike või liiga pikk kael. Madala asetusega kael, lõtv kael. 
• Pehme või kumer selg. 
• Järsk laudjas. 
• Valvelolekus mitte selja kohal kantav saba. Liiga tihedalt laudja lähedal kantav saba.  
• Vibukujulised küünarvarred, sisse- või väljapoole pööratud küünarliigesed, väljapoole pööratud 

käpad, sissepoole pööratud käpad, pehmed kämblaliigesed, liiga suure nurgistusega kämblaliigesed. 
Kitsa asetusega tagajäsemed, püstised tagajäsemed, sirbikujulised kannad, liiga lähestikku asuvad 
kannad või väljapoole pööratud kannaliigesed. 

• Puuduv ehiskarv isastel. 
• Kõik kere või jäsemete kõrvalekalded, mis takistavad koera normaalset liikumist. 
• Suured, paksud ja pehmed kõrvad. Liiga vähene karvkate kõrvade sisekülgedel. 
• Liigne närvilisus. 
• Liigne argus. 
• Laineline või lühike karvkate. Pehme pealiskarv. Mitte piisavalt arenenud aluskarv. 
• Turja kõrguse erinevus standardis kehtestatust enam kui +/-2 cm. 
 

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD 

• Agressiivsus või argus. 



5 

 

• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad diskvalifitseeritakse. 
• Vöödiline või tähniline karv. 
• Lokkis karv. Aluskarva puudumine. 
• Sinised silmad. 
• Rippuvad või poolrippuvad kõrvad. 
• Pigmenteerumata nina. 
• Tihedas topeltrõngas kantav saba, lühike saba, tömpsaba. 
• Ülehambumus, alahambumus, mitte kohakuti asuvad lõuad. 
 
NB! 

• Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
• Aretuseks tohib kasutada ainult tüüpilise kehaehitusega funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid koeri. 
 
 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
STANDARDI ORIGINAALTEKSTI KOOSTAS JA NEENETSI POROKOERA MÕÕDUD VÕTTIS 
TÕU PÄRITOLUKOHAS E. BOGOLOVSKAJA. 
Mõõtnud Ludmila Bogolovskaja (PhD bioloogias), Nikolai Nosov (loomaarst), Jekaterina Bogoslovskaja 
(sertifitseeritud tõuaretaja).  
 

NEENETSI POROKOER 
 

Keskmine turja kõrgus: 

Isased: 45,4 cm. Emased: 42 cm (54 isast, 48 emast). 
 
Neenetsi autonoomne ringkond (9 isast, 14 emast) 
Vaigatši saar: 5 isast, 10 emast. 
Isased: 45,6 cm. Emased: 43 cm. 
Amderma: 4 isast, 4 emast. 
Isased: 46 cm. Emased: 40,7 cm. 
Keskmine: Isased: 45,8 cm. Emased: 41,8 cm. 
 
Jamali Neenetsi autonoomne ringkond (30 isast, 22 emast) 
Juribei: 7 isast, 5 emast. 
Isased: 41,5 cm. Emased: 40 cm. 
Harasavei: 6 isast, 4 emast. 
Isased: 44 cm. Emased: 41 cm. 
Marresale: 4 isast. 
Isased: 44,9 cm. 
Sejahha: 6 isast, 6 emast. 
Isased: 45,3 cm. Emased: 41,5 cm. 
Põhja-Jamal: 7 isast, 7 emast. 
Isased: 46,7 cm. Emased: 42,4 cm. 
Keskmine: Isased: 44,5 cm. Emased: 41 cm. 
 
Tšukotka autonoomne ringkond (15 isast, 12 emast) 
Markovo kennel: 8 isast, 8 emast. 
Isased: 47,3 cm. Emased: 44,4 cm. 
Lorino: 7 isast, 4 emast. 
Isased: 45 cm. Emased: 44 cm. 
Keskmine: Isased: 46 cm. Emased: 44,2 cm. 
 


