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FCI - Standard nr.   147 / 19.06.2000  /  D 

 
 
 

ROTTWEILER 
 

(ROTTWEILER) 
 
 
 
PÄRITOLU : Saksamaa. 
 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE 
AEG :  

06.04. 2000. 
 
 
KASUTUS : Seltsi-, teenistus- ja kasutuskoer. 
 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON :  
 
Rühm 2   
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi karjakoerad  
 
Alarühm 2.1 
Molossid, dogilaadsed  
 
Töökatsetega. 
 



ROTTWEILER  nr  147 
  Rühm: 2  alarühm 2.1  
  Kinnitatud FCI: 06.04.2000 
   

 EESTI KENNELLIIT 

2 

LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE:  
Rottweilerit peetakse üheks vanimatest koeratõugudest. 
Tema põlvnemine ulatub Rooma impeeriumi aegadesse. 
Ta oli kasutuses nii karjatuse- kui karjade saatekoerana. 
Koos Rooma leegionääridega Alpidest üle tulnud koerad 
kaitsesid inimesi ja hoidsid karja. Rottweili piirkonnas 
segunesid need koerad kohalikega. Sellest sündis ristand. 
Rottweileri peamiseks ülesandeks sai siis veisekarjade 
ajamine ja valvamine ning oma isanda ja tema omandi 
kaitsmine. Oma nime sai ta vana saksa impeeriumilinna 
Rottweili järgi : Rottweili lihunikukoer. Lihunikud aretasid 
seda koeratüüpi ainult töövõime ja neile olulise 
kasutusotstarbe järgi. Nii arenes aja jooksul välja 
silmapaistev karjakoer, kes leidis kasutust ka 
rakendikoerana. 20. sajandi alguses, kui otsiti 
politseiteenistuseks sobivat koeratõugu, katsetati ka 
rottweilerit. Väga kiiresti sai selgeks, et koer sobib 
suurepäraselt politseiteenistuseks. Seepärast tunnistati 
aastal 1910 ta ametlikult politseikoeraks. Rottweileri aretus 
püüdleb jõulise, selgepiiriliste pruunide märgistega 
mustade koerte suunas, kes oma võimsusega poleks 
elegantsi minetanud ning sobiks seltsi-, teenistus- ja 
kasutuskoeraks ka massidele. 
 
 
ÜLDMULJE:   
Rottweiler on keskmise suurusega kuni suur, tüse, kuid 
mitte jässakas ega kerge, kõrgejalgne ega õbluke. Tema 
õigetes proportsioonides tihke ja jõuline kuju annab 
tunnistust tugevusest, nobedusest ja vastupidavusest.  
 
 
OLULISED PROPORTSIOONID:  
Kerepikkus mõõdetuna rinnakust kuni istmikunukini võib  
turjakõrgust ületada kõige enam 15% .  
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KÄITUMINE / ISELOOM :  
Sõbraliku ja rahuliku iseloomuga, lastesõbralik, on väga 
kiinduv, kuulekas, kergesti juhitav ja töökas. Olemus 
reedab ürg-loomulikkust; tema käitumine on enesekindel, 
kindlate närvidega ja kartmatu. Ümbrusele reageerib ta 
erksa  tähelepanuga.  
 
 
PEA: 
 
PEAPIIRKOND :  
 
Kolju : Keskmise pikkusega, kõrvade vahelt lai, külgvaates 
mõõdukalt kumerdunud laubajoonega. Kuklakühm on 
hästi arenenud kuid mitte tugevalt eristuv.   
Üleminek laubalt koonule : Laubalõige rõhutatud. 
 
 
NÄOPIIRKOND :  
 
Ninapeegel : Ninaots on hästi arenenud, pigem lai kui 
ümar, suhteliselt suurte sõõrmetega, alati musta värvi. 
Koon : Koljuosaga võrreldes mitte venitatud ega 
lühenenud. Koonuselg sirge, koon on laia tüvega ja tipu 
suunas mõõdukalt ahenev.  
Mokad : Mustad, tihedalt liibuvad. Suunurgad suletud, 
igemed võimalikult tumedad.   
Lõuad / Hambad : Tugevad, laia asetusega üla- ja 
alalõualuud. Hambad tugevad ja täiskomplektsed (42 
hammast); ülemised lõikehambad ulatuvad kääritaoliselt 
üle alalõua lõikehammaste. 
Põsed : sarnakaar selgelt väljendunud. 
Silmad : Keskmise suurusega, mandlikujulised, 
sügavpruuni värvi;  hästi liibuvate laugudega.  
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Kõrvad : Keskmise suurusega, rippuvad, kolmnurga 
kujulised, laia ja kõrge asetusega. Ettepoole pööratud õige 
asetusega kõrvade tõttu näib kolbaosa laiem.  
 
KAEL:  
Tugev, mõõduka pikkusega, lihaseline, veidi kaarduva 
kuklajoonega, kuiv, ilma lõdva kaelanahata või lotita.   
 
 
KERE: 
 
Selg : Sirge, tugev,  pingul. 
Nimme(lanne) : Lühike, tugev ja mahukas. 
Laudjas : Lai, keskmise pikkusega, kulgeb kerge 
kumerusega, mitte sirge ega järsult laskuv.  
Rind : Mahukas, lai ja sügav (umbes 50% turjakõrgusest), 
arenenud eesrinnaga ja hästi kaardunud roietega.  
Kõht : Ei ole kubemest ülestõmbunud.  
 
SABA: Loomulikuks jäetud, seljajoone 
horisontaaljooneline pikendus; rahulikus olekus ka 
rippasendis. 
 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED :  
 
Üldine : Eestvaates on esijalad sirged ja mitte kitsa 
asetusega. Küünarvarred on küljelt vaadatuna sirged. 
Labaluude kalle tasapinna suhtes on umbes 45 kraadi. 
Õlad : Hea asetusega.  
Õlavarred : Tihedalt kerele liibuvad. 
Küünarvarred : Hästi arenenud ja lihaselised.  
Kämblad : Veidi nõtked, jõulised, mitte jäigalt püstised. 
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Esikäpad : Ümarad; varbad tihedalt koos ja võlvunud; 
padjandid pingul; küüned lühikesed, mustad ja tugevad. 
 
 
 
TAGAJÄSEMED : 
 
Üldine : Tagantvaates on pöiad sirged ja mitte kitsa 
asetusega. Vaba seisu korral moodustuvad nürid nurgad 
reie ja vaagnaluu vahel, reie ja sääre vahel ning sääre ja 
pöia vahel.  
Reied : Mõõduka pikkusega, laiad ja hästi lihaselised. 
Sääred : Pikad, tugevad ja laia lihastikuga, kõõluselised.  
Kannaliigesed : Tugevad, hästi nurgitunud, mitte jäigad.  
Tagakäpad : Esikäppadest veidi pikemad; varbad tugevad, 
samuti tihedalt koos, võlvunud.  
 
 
LIIKUMINE: Rottweiler on traavija. Selg jääb kindlaks ja 
suhteliselt tasaseks. Liikumine on harmooniline, kindel, 
jõuline ja tõrgeteta, ulatusliku sammupikkusega.   
 
 
NAHK:  Nahk kogu peas on tihkelt liibuv kuid võib 
kõrgenenud tähelepanelikkuse korral moodustada 
mõningaid laubakortse. 
 
 
KARVKATE  
 
KARV : Kahekihiline = koosnedes kattekarvast ja 
alusvillast. Kattekarv on keskmise pikkusega, jäme, tihe ja 
tihedalt liibuv; alusvill ei tohi kattekarva alt välja ulatuda. 
Tagajalgadel on veidi pikem karvastus. 
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VÄRVUS : Must koos hästi piiritletud sügavatooniliste 
punakaspruunide märgistega (piirdega) põskedel, koonul, 
kaela alapoolel, rinnal ja jalgadel ning silmade kohal ja 
sabatüve all.  
 
 
SUURUS JA KEHAKAAL: 
 
Turjakõrgus : Isastel 
61 kuni 68 cm. 
61 kuni 62 cm  väike  
63 kuni 64 cm keskmine 
65 kuni 66 cm suur = õige suurus 
67 kuni 68 cm väga suur 
 
Kehakaal : ca 50 kg. 
 
Turjakõrgus : Emastel 
56 kuni 63 cm. 
56 kuni 57 cm  väike  
58 kuni 59 cm keskmine 
60 kuni 61 cm suur = õige suurus 
62 kuni 63 cm väga suur 
 
Kehakaal : ca 42 kg. 
 
 
VEAD:  
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, 
mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
 
��Üldilme : Kerge, õbluke, kõrgejalgne mulje; nõrk luustik 

ja lihastik.  
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��Pea : Hagija pea; kitsas, kerge, liiga lühike, pikk või 
jässakas pea; lame laubapartii (puudulik või 
vaevumärgatav laubalõige). 

��Koon : Pikk või terav koon; ninalõhe, kumer ninaselg 
(ramses-nina) või nõgus ninaselg (sadulnina); 
ettesuunas langev ninaselg (kotkanina); hele või 
laiguline ninapeegal. 

��Mokad : mitte piisavalt tihedalt liibuvad, roosatoonilised 
või laigulised mokad, avatud suunurgad. 

�� Lõuad : Kitsas alalõug. 
��Hambumus : Otsehambumus.  
��Põsed : Tugevalt väljakumerdunud. 
��Silmad : Heledad, sügaval asetsevad, liiga suured või 

ümarad silmad; lõdvad silmalaud.  
��Kõrvad : Liiga madala asetusega, rasked, pikad, lõdvad, 

tahapoole voldiga ning hajali või ebasümmeetriliselt 
kantud kõrvad.  

��Kael : Liiga pikk, kitsas, nõrga lihastikuga kael; lottis või 
liiga lahtine nahk kurgu all.  

��Kere : Liiga pikk, liiga lühike, kitsas. 
��Selg : Liiga pikk, nõrk või läbivajuv selg, kumer selg.  
�� Laudjas :   Järsk laudjas, liiga lühike, sirge või pikk.  
��Rind : Lamedate roietega rinnakorv; tünnikujuline rind, 

nöördunud rind. 
��Saba : Liiga kõrge või liiga madala asetusega saba.  
��Esivööde : Kitsa asetusega või mitte sirged esijalad; 

püstised õlad; puudulik või ebapiisav küünarnukiseos; 
liiga pikk, liiga lühike või jäik küünarvars; pehme või jäik 
kämmal; harali varvastega käpad; liiga pehmed või 
ülemäära võlvunud varbad, kängunud varbad; heledad 
küüned. 

��Tagavööde : lamedate reitega, kooskandne, X- või O-
seisuga jalad; liiga nürid või liiga teravad nurgad; 
lisavarbad.  

��Nahk : voldiline nahk peas. 
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��Karv : Pehme, liiga lühike või liiga pikk karv, laines karv; 
alusvilla puudumine. 

��Värvus :  määrdunudvärviline, ebaselgelt piiritletud, liiga 
ulatuslikud värvimärgised.  

 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
 
��Üldiselt : Pööratud sootüüp (emase tüüp isasel ja 

vastupidi) 
��Hambumus : ülehambumus, alahambumus, 

malehambumus ; koerad puuduva lõikehambaga, 
kihvaga, eespurihambaga (premolaar) või purihambaga 
(molaar).   

��Silmad : Entropium, ektropium, kollased silmad, erinevat 
värvi silmad. 

��Saba :  Jõnksuga saba, rõngas saba, seljajoonest 
märgatavalt kõrvale pööratud saba. 

��Karv : Silmatorkavalt pika- või laineskarvalised loomad. 
��Värvus : Karvkatte värvus erineb rottweilerile 

standardiga ettenähtud pruunide märgistega mustast; 
valged laigud  

��Käitumine : Hirmunud, arglikud, salakavalad, paugule 
pelglikud, tigedad, ülemäära rahutud, närvilised loomad.  

 
 
N.B. : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja 
täielikult munandikotti  laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge 
saksakeelsest originaalist  august 2002,  
heaks kiidetud EKL juhatuses 6.veebruaril 2003 protokoll nr 1 


