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PÄRITOLUMAA: Iirimaa.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 13.03.2001.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Iiri veespanjel suudab kohaneda enamike jahivormidega. Ta suudab
jahtida, jahilooma ees seista ning saaki edukalt ette ajada ka rasketes
maastikutingimustes. Tänu selle koera kehaehitusele ning tõu
iseloomule, on seda traditsiooniliselt kasutatud veelindude jahil.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 3: Veekoerad
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Selle tõu täpne päritolu on teadmata. Üldiselt arvatakse, et
veespanjelid pärinevad Pärsia päritolu koertest, kes Iirimaale jõudsid
läbi Hispaania. Iiri ürikutes on mainitud „veelinde püüdvaid
veekoeri“ alates aastast 1600. Seega teame, et veekindla karvaga
koeri kasutati Iirimaal juba enne veelindude jaoks mõeldud jahipüssi
kasutuselevõttu. Iiri veespanjeli eellaste kohta ei ole mingeid
kindlaid tõendeid, välja arvatud selle tõu kõige iseloomulikum joon rotisaba. Sellist saba ei ole ühelgi teisel sarnasel koeral ning see
annab alust ka oletada, et sellel tõul võivad olla sootuks pärismaised
iiri päritolu eellased. Selle saba järgi on seda tõugu koeri nimetatud
ka „piitsasabadeks“ ning „rotisabadeks“. Igal juhul on nende koerte
järeltulijaid tunnustatud ning nad on 19. sajandi teisest poolest alates
olnud näitustel väga edukad. 1890. aastal asutati selle tõu huvide
eest seismiseks iiri veespanjelite tõuklubi.
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ÜLDMULJE:
Tark, püstise hoiakuga, tugeva kehaehitusega, kompaktne või
jässakas.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Väärikas. Kõrge intelligentsus ning vastupidavus on kombineeritud
tema iseloomule omase hoogse innukuse, tohutu vastupidavuse ning
lojaalsusega. Hea huumorimeelega suurepärane perekoer, samas
võõrastega suheldes väga arukas.
PEA:
Kolju ja pea peavad olema paraja suurusega.
KOLJUPIIRKOND
Kolju: Kolju on kõrge, piisava pikkuse ja laiusega võimaldades suurt
ajumahtu. Karvatutt pealael koosneb pikkadest vabalt langevatest
lokkidest, mis langevad hästi väljendunud nukini silmade vahel. See
ei tohi välja näha nagu parukas, st kasvada otse suunaga ettepoole.
Üleminek laubalt koonule: Järk-järguline.
NÄOPIIRKOND:
Nägu: Täiesti sile. Karv kasvab kitsa joonena moodustades alalõua
tagaküljel habeme.
Ninapeegel: Suur ja hästi arenenud ning värvuselt tume maksapruun.
Koon: Pikk, tugev ja kujult üsna kandiline.
Hambad: Tugevad ja ühtlased. Käärhambumus.
Silmad: Suhteliselt väiksed, mandlikujuliselt, värvuselt tume
merevaik või tume pähkelpruun. Väga arukas ilme.
Kõrvad: Väga pikad ja sagarikujulised. Madala asetusega. Ripuvad
üsna põskede lähedal ning on kaetud pika lokkis karvaga.
KAEL:
Piisavalt pikk, tugev ja kumer (võimaldab peahoiakut seljajoonest
märgatavalt kõrgemal) ning on tugevalt asetunud õlgadele.
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KERE:
Peab olema piisava suurusega ning olema tervikuna nii
proportsionaalne, et tagada tünnikujuline välimus, mida rõhutavad
omakorda kaarjad roided. Üldmulje on tugev ja hea lihastikuga.
Selg: Lühike, lai ja tugev. Tugevalt seotud tagajäsemetega.
Nimme: Sügav ja lai.
Rind: Sügav, aga mitte liiga lai või ümar esijalgade vahel.
Ümbermõõt on üsna suur ning roided kaarduvad hästi õlgade taha.
Roided kaarduvad tahapoole.
SABA:
Sile, tugev ja jämeda juurega (kaetud 3-4 tolli ehk 7,5-10 cm
ulatuses lühikese lokkis karvaga). Sabaotsa suunas läheb sujuvalt
peenemaks ning sabaots on üsna peenike. Saba peab olema piisavalt
pikk, et ulatuda kannaliigeseni ning olema kantud seljaga peaaegu
ühel joonel.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Väga jõulised ja kaldus.
Esijalad: Hea luustikuga ning sirged. Küünarvarred on küünarliigese
kohal abaluu kõige kõrgema punktiga ühel joonel.
TAGAJÄSEMED: Väga jõulised.
Põlveliigesed: Hea paindega.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
KÄPAD: Suured, üsna ümarad ja harali varvastega, kaetud tiheda
karvaga nii käppade peal kui varvaste vahel, ent seal ei ole üleliigset
ehiskarva.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kõnnak on tõule iseloomulik, tünnikujuline rinnakorv võimaldab
veerevat liikumisstiili.
KARVKATE
KARV: Tihedad, tugevad, kräsulised kiharad. Ei ole villase
tekstuuriga, ent samas on mõningase loomuliku õlisusega. Selg ja
kaela küljed peavad olema kaetud samasuguste lokkidega nagu kere.
Kõri peab olema kaetud pehme karvaga, mis moodustab alalõua
tagumisest küljest kuni rinnaluuni V-kujulise laigu. Esijalad peavad
olema üleni rikkalikult kaetud ehiskarvaga, ainult esikülgedel on
karv pisut lühem. Kannaliigestest allpool peavad tagajalad olema
eest kaetud pehme karvaga, tagant kuni käppadeni ehiskarvaga.
VÄRVUS: Väga sügav lillakas maksapruun. Valge värvus rinnal ei
ole lubatud.
SUURUS:
Isased: 21/23 tolli (53/59 cm).
Emased: 20/22 tolli (51/56 cm).
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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.
• Valge värvus rinnal.
• Kahvatu tooniga karvkate.
• Heledad silmad.
• Villase tekstuuriga karvkate.
• Karv kandade esikülgedel.
• Ehiskarva puudumine esijalgade esikülgedel.
• Väljapoole pööratud käpad.
• Karv sabal.
• Karv näo peal.
• Valge värvus käppadel.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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