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PÄRITOLUMAA: USA
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 14.02.1995.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Ameerika veespanjel aretati Ameerika Ühendriikides
mitmekülgse jahikoerana, kes suudab kerge vaevaga püüda linde
ka lootsikutest ja süstadest ning töötada ka maa peal.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 3: Veekoerad
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Ameerika veespanjel on keskmise suurusega, aktiivne ja
lihaseline koer, lainelise kuni lokkis karvkattega. Oluliseks
peetakse õiget suurust, kehaosade omavahelist sümmeetrilisust
ning karvkatte tekstuuri ja värvust.
Tugeva kehaehitusega ja hea lihastikuga koer. Jõuline ja heade
omadustega. See tõug on piisavalt jõuline ja tugeva luustikuga,
et kanda tugevat lihaskonda, samas mitte nii jõuline, et jätta
kohmakas üldmulje.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus ületab pisut turja kõrguse, ei ole liiga kandiline ega
kompaktne. Täpsed proportsioonid ei ole aga nii olulised kui
koera hästi tasakaalustatud ja tugev kehaehitus ning võimekus
tõu ettenähtud funktsioone täita.

FCI Standard nr 301/22. 01. 1999
EESTI KENNELLIIT

3

KÄITUMINE/ISELOOM:
Käitumine väljendab arukust, soovi olla meele järgi. Sõbralik.
Jahti pidades tohutult energiline ja innukas, ent samas
kontrollitav.
PEA:
Pea suurus peab olema ülejäänud kerega heas proportsioonis.
Mõõduka pikkusega. Valvas, enesekindel, võluv ja arukas ilme.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Üsna lai ja täidetud.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt väljendunud, ent mitte
liialdatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Tumedat värvi, must või tumepruun. Nina on
piisavalt lai ning hästi arenenud ninasõõrmetega, mis tagab hea
haistmismeele.
Koon: Mõõduka pikkusega, kandiline ning hea sügavusega. Ei
ole terav.
Huuled: Puhtad ja pingul ilma liigse nahata. Ei ole rippuvate
mokkadega.
Lõuad/hambad: Käär- või tasahambumus.
Silmad: Keskmise suurusega, teineteisest kauge asetusega, pisut
ümarad. Ei tohi näida esiletungivad või pungis. Liibuvad laud,
mis ei ole rippuvad. Silmade värvus varieerub heledast
kollakaspruunist kuni pruuni, pähkelpruuni või karvkatte
värvusega sobiva tumedate toonideni. Kollased silmad on
diskvalifitseeriv viga. Kollasteks silmadeks peetakse erksat
sidrunikollast, mida ei tohi segamini ajada heleda
kollakaspruuniga.
Kõrvad: Asetsevad pisut silmadest kõrgemal, ent mitte pea
suhtes liiga kõrgel. Sagarikujulised, pikad ja laiad kõrvad, mis
ulatuvad ninaotsani.
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KAEL:
Ümar ja keskmise pikkusega. Tugev ja lihaseline, ilma voltideta.
Tagab väärika peahoiaku ning kaelakumerus ei ole väga
rõhutatud.
KERE:
Hästi arenenud, tugeva ehitusega, ent mitte liiga kompaktselt
ühendatud.
Ülajoon: Ühetasane või kerge sirge kaldega nimme juurest.
Nimme: Tugev.
Rind: Hästi arenenud küünarnukkideni ulatuv rinnakorv, ei ole
liiga lai ega liiga kitsas. Roided on hästi kaardunud, ent mitte nii
kaardunud, et segaksid kere esiosa liikumist.
Küljed: Ei ole tõusva joonega.
SABA:
Mõõduka pikkusega, kumer. Kantakse seljajoonest pisut allpool
või ülevalpool. Saba läheb otsa suunas peenemaks, on ulja
hoiakuga ning mõõdukalt karvaga kaetud.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on keskmise pikkusega, sirged ning hea luustikuga.
Mitte nii lühikesed, et takistada töist liikumist ega nii
raskepärased, et jätta kohmakas üldmulje.
Õlad: Kaldega, puhtad ja lihaselised.
Kämblad: Tugevad, ilma mingite märkideta nõrkusest.
Lisavarbad esikäppadel on lubatud.
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TAGAJÄSEMED:
Tagajäsemed on jõulised ja tugeva tõukejõuga. Mõõduka
pikkusega kannaliigesest padjandini. Tugevad ning sirged, hea
luustruktuuriga.
Puusad: Hästi arenenud.
Reied: Hästi arenenud.
Kannaliigesed: Pisut ümarad, ei tohi olla väiksed või teravate
piirjoontega, mõõduka nurgistusega.
Kannaliigesed: Paralleelsed.
KÄPAD:
Käppade suurus peab olema koera suurusega kooskõlas. Varbad
on lähestikku asetsevad, varvaste vahel on nahavoldid (lestad).
Tugevate padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Ameerika veespanjeli liikumine on hästi tasakaalustatud ning
tugeva tõukejõuga. Liikudes ei tohi küünarnukid välja ulatuda.
Tagantvaates peab jääma mulje, et hea lihastikuga ja ilma
„lehmakandadeta“ tagajalad liiguvad võimalikult paralleelselt
ning hästi painduvad kannad teevad maksimaalselt tööd, luues
jõulise ja tugeva üldmulje.
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KARVKATE
KARV: Karvkate võib varieeruda lainelisest (ühtlased lained)
tiheda lokkis karvani. Lainete või lokkide hulk võib varieeruda
kere erinevates osades. On oluline, et aluskarv on piisavalt tihe
tagamaks piisavat kaitset ilmastikutingimuste, vee või jahil
saadud vigastuste eest, samas ei tohi see olla liiga kare või liiga
pehme. Kõri, kael ning kere tagaosa on tihedalt karvaga kaetud.
Kõrvad on mõlemalt poolt tihedalt karvaga kaetud ning
kõrvakanal on lähemalt vaatlusel nähtav. Otsmik on kaetud
lühikese pehme karvaga ning otsmikul ei ole karvatutti. Saba on
mõõduka karvaga kaetud kuni otsani välja. Jalgadel on
mõõdukalt laineline või lokkis karvkate, mis harmoniseerub
koera ülejäänud karvkattega. Karva võib pügada, et saavutada
hästihooldatud üldmulje ning kõrvadelt võib karva maha ajada,
ent kumbki neist hooldustest ei ole kohustuslikud.
VÄRVUS: Värvuselt kas selge maksapruun, pruun või tume
šokolaadipruun. Väike valge täpp varvastel ja rinnal on lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus on 15-18 tolli nii isaste kui emaste puhul. Isased
kaaluvad 30-45 naela. Emased kaaluvad 25-40 naela. Emased
võivad olla natuke väiksemad kui isased. Suurus ettenähtud
vahemikus ei ole kummagi soo puhul oluline eeldusel, et õiged
proportsioonid, hea kehaehitus ning tasakaal on paigas.
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.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kollased silmad.
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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