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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Linde lenduajav koer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja 

veekoerad. 
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Clumberspanjelid pärinevad Prantsusmaalt ning see tõug on 
enam kui kakssada aastat vana. Inglismaale tõi need koerad 
Newastle'i vürst, kes aretas seda tõugu edasi oma perekonna 
valdustes Clumber Parkis Nottinghamshire's. 
Clumberspanjel on väga raskepärane koer ning tema töötempo 
on aeglasem kui teistel spanjelitel. Alates 1950-ndatest aretati 
see tõug veelgi massiivsemaks ning kuigi nende koerte lubatud 
maksimaalne kaal on praegu 34 kg, on mõned selle tõu 
esindajad veelgi raskemad. Seda tõugu koerte pidajad peavad 
aga jälgima, et suuruse tõttu ei tekiks loomal tagajalgade 
nõrkust. 
 
ÜLDMULJE: 
Heas tasakaalus, hea luustikuga, aktiivne ja mõtliku ilmega 
koer, üldmulje väljendab tugevust. Clumberspanjel peab 
olema tugev, heas vormis ning võimeline terve päeva põllul 
töötama. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Rahulik, südamlik, väga arukas ning kindlameelse 
suhtumisega, mis suurendab veelgi tema loomupärast 
võimekust. Vaikne töökoer suurepärase haistmismeelega. 
Tasakaalukas, usaldusväärne, heatahtlik ja väärikas. 
Rahulikum kui teised spanjelid ning neil ei ole kalduvust 
agressiivsusele. 
 
PEA: 
Suur, kandiline, keskmise pikkusega. Ilma liialdusteta pea ja 
kolju piirkonnas. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju ülaosa on lai ning selgelt väljendunud 
kuklakühmuga. Tugevad kulmud. 
Üleminek laubalt koonule: Sügav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Koon: Kandiline. 
Mokad: Hästi arenenud mokad. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Puhtad, värvuselt tume merevaik. Pungis heledad 
silmad on väga ebasoovitavad. Lubatud on mõningane 
nähtav pilkkile, ent mitte liialdatult. Ei tohi esineda 
nähtavaid silmaprobleeme. 
Kõrvad: Suured, viinamarjalehekujulised ja kaetud sirge 
karvaga. Ripuvad pisut ettepoole, karv ei tohi ulatuda üle 
kõrvalesta. 
 
KAEL: 
Üsna pikk, jäme ja jõuline. 
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KERE: 
Pikk, hea lihastikuga ja tugev. 
Selg: Sirge, lai ja pikk. 
Nimme: Lihaseline. 
Rindkere: Sügav, hästi kaardunud ning tahapoole hoidvad 
roided. 
Alajoon ja kõht: Külgede suhtes madala asetusega. 
 
SABA: 
Varem oli kupeeritud saba tavapärane. 
Kupeeritud: Madala asetusega. Korraliku ehiskarvaga, 
kantakse seljaga ühel joonel. 
Kupeerimata: Madala asetusega. Korraliku ehiskarvaga, 
kantakse seljaga ühel joonel. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Tugevad, kaldega ja lihaselised. 
Küünarvarred: Jalad lühikesed, sirged, hea luustikuga ja 
tugevad. 
Esikäpad: Suured, ümarad ja karvaga korralikult kaetud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Väga jõulised ja hästi arenenud tagajalad. 
Põlveliigesed (põlved): Hea nurgaga ning sirge asetusega. 
Kannaliigesed: Madalad. 
Tagakäpad: Suured, ümarad ja karvaga korralikult kaetud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Sirgjooneline liikumine nii eest kui tagant, pingutuseta 
tõukega. 
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KARVKATE 
KARV: Rikkalik, liibuv, siidine ja sirge. Jalgadel ja rinnal on 
korralik ehiskarv. 
VÄRVUS: Eelistatud on üleni valge karv, sidrunkollaste 
märgistega. Oranž on lubatud. Pea peal on kerged märgised 
ning koon on tähniline. 
 
KAAL: 
Ideaalne kaal: 
Isased koerad:  29,5-34 kg. 
Emased koerad:  25-29,5 kg. 
 
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. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega 

koerad diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


