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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: 
Suur ning tugev koer, kelle kehaehitus on eelkõige sobiv pikka aega 
järjest vees töötamiseks, ent ta on suuteline ka maismaal jahti pidama. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.1: Suurekasvulised hagijad. 
 Ilma töökatseteta.  
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Saarmakoerte esivanemate hulka kuulub nii prantsuse kui inglise 
päritoluga linnukoeri. 
Tegemist on sõbraliku koeraga, kes annab talle iseloomuliku valju 
haukumisega märku sellest, et on leidnud teda huvitava jahisaagi. 
Kuna aga saarmajaht on keelatud, siis ei kasutata teda tänapäeval 
enam tema algupärasel eesmärgil. Sellel tõul on terav haistmismeel. 
Saarma jälgi maismaal nimetatakse maismaajäljeks ning vees 
veejäljeks. Saarmakoer suudab maismaajälge ajada kuni kaksteist 
tundi ning veejälge ujudes kuni viis tundi. Lisaks veekindlale 
karvkattele on tal ka ujulestadega käpad. 
 
ÜLDMULJE: 
Suur, sirgete jäsemetega ning valju häälega koer. Karmikarvaline ning 
majesteetliku peaga, tugeva kere ning vaba ja pika sammuga koer. 
Karm topeltkarv ja suured käpad on selle koera puhul väga olulised. 
Vaba liikumine. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Vahemaa ninast laubalõikeni on pisut lühem kui vahemaa 
laubalõikest kuklakühmuni. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Sõbralik ja tasakaalukas. Agressiivsus ja närvilisus on karmilt 
karistatavad. 
 
PEA 
Puhas ning imposantne. Pigem sügav kui lai. Ilme on avatud ja 
sõbralik. Terve pea, välja arvatud nina, on kaetud karmi karvaga, mis 
moodustab väikesed vuntsid ning habeme. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kaunilt kumer. Ei ole robustne ega liialdatud. Laubalõikest 
kuklakühmuni tõusva joonega. Otsmikul ei ole volte ega kühmu. 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud, ent mitte liialdatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Lai ninapeegel ning laiad ninasõõrmed. 
Koon: Tugev ja sügav. 
Mokad: Huuled ja mokad on lopsakad, ent mitte liialdatud. 
Lõuad/hambad: Tugevad ja suured lõuad, hea asetusega hambad. 
Korrektne ja täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. 
Põsed: Puhtad põsesarnad. 
Silmad: Aruka ilmega ning mõõdukalt sügaval asetsevad silmad. 
Pilkkile võib pisut paista.  Silmade värv ja laugude pigment sõltub 
karvkatte värvusest (sinise-pruunikirjul koeral võivad olla 
pähkelpruunid silmad). Kollased silmad  ei ole soovitavad. 
Kõrvad: Selle tõu puhul väga oluline joon. Pikad ning rippuvad. 
Asetsevad silmanurkadega ühel joonel. Pikkuselt ulatuvad ettepoole 
sirgekstõmmatult ninapeeglini. Iseloomuliku voldiga. Kõrva eesserv 
murdub või keerdub sissepoole, andes näole uudishimuliku ning 
drapeeritud välimuse - see joon peab olema hästi väljendunud. Hästi 
kaetud pika narmaskarvaga. 
  
KAEL: 
Pikk, jõuline ning hästi õlgadele asetunud. Väike kaelavolt on 
lubatud. 
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KERE: 
Väga tugev. 
Ülajoon: Ühtlane. 
Selg: Lai. 
Nimme: Lühike ja tugev. 
Rindkere: Sügav, hästi kaarduvate roietega, üsna sügava ning ovaalse 
rinnakorviga. Roided on hästi tahapoole suunatud, võimaldades 
südamele ja kopsudele piisavalt ruumi. Rindkere ei tohi olla liiga 
lai ega liiga kitsas. 
 

SABA: 
Saba on kõrge asetusega. Valvelolekus või liikumisel kantakse 
kõrgel, ent ei tohi olla selja kohal rõngas ega seistes rippuv. Sabatüvi 
on jäme, otsa suunas läheb saba peenemaks. Pikkuselt ulatub kannani 
ning kantakse sirgelt või kergelt kaardus.  Karv saba alumisel küljel 
on pikem ja rikkalikum kui peal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED:  
Õlad: Puhtad ja hästi tahapoole suunatud. 
Küünarvarred: Tugeva luustikuga. Sirged küünarnukist 
maapinnani. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja kergelt kaldus. 
Esikäpad: Suured, ümarad ning hästi kaardunud varvastega, paksude 
padjanditega. Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. Kompaktsed ja 
harali varvastega. Varvaste vahel peavad olema ujulestad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Väga tugevad. Iga nurga alt vaadatuna hästi lihaselised. 
Tagantvaates ei ole liiga laia ega liiga kitsa asetusega. Mõõdukas 
tagajalgade nurgistus. Loomulikus asendis seistes on tagajalad 
kannast maani maapinna suhtes risti. 
Reied: Hästi lihaselised. 
Sääred: Hästi lihaselised. 
Kannad (pöialiigesed): Hästi madala asetusega kannad, ei sisse- ega 
väljapoole pööratud. 
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Tagakäpad: Tagakäpad on esikäppadest on vaid pisut väiksemad. 
Suured, ümarad ning hästi kaardunud varvastega, paksude 
padjanditega. Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. Kompaktsed ja 
harali varvastega. Varvaste vahel peavad olema ujulestad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Väga vaba ja lohisev kõnnak, mis vaheldub vaba, ulatusliku, jõulise ja 
aktiivse traaviga. Galopp on sujuv ning erakordselt pikkade 
sammudega. 
 
KARVKATE 
 
Karv: 4-8 cm pikk. Tihe, kare, karm ning vetthülgav, ent mitte 
traatjas. Murtud välimusega. Pea peal ja jalgade alumises osas on 
pehmem karv. Aluskarv on hästi märgatav ning nii pealis- kui 
aluskarv võivad olla pisut õlise struktuuriga. Näitusteks seda koera ei 
pügata, vaid teda tuleb näidata loomulikult. 
 
Värvus Lubatud on kõik linnukoerte puhul lubatud värvused: 
ühevärviline, hall, liivakarva, punane, nisukarva, sinine. Samuti 
võivad peas, rinnal, käppadel ja sabaotsas olla väiksed valged 
märgised. Valgetel koertel võivad olla väikesed sidrunkollased, 
sinised või mägrakarva märgised. Must ja pruun, sinine ja pruun, 
must ja kreemvalge. Mõnikord ka maksapruun, pruun ja 
maksapruun, pruun ja valge. 
Keelatud värvused: Maksapruun ja valge. Valge karv selgepiiriliste 
eraldatud mustade ja pruunide laikudega. Pigment peab sobima 
karvkatte värviga, ent ei pea olema täpselt sama tooni. Näiteks on 
pruunil koeral pruun nina ja lauservad. Libliknina on lubatud. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: umbes 69 cm. 
Emased koerad: umbes 61 cm. 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

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


