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FCI – Standard nr 309 /   09. 08. 1999 /  D 
 

 
 

SHAR  PEI 
 

(SHAR PEI) 
 
 
TÕLGE :   Dr.J-M. Paschoud, pr R.Binder ja pr E.Peper (saksa 
keelde). 
 
 
PÄRITOLU: Hiina. 
 
EESTKOSTE : F.C.I. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         14. 04. 1999. 
 
KASUTUS: Jahi- ja valvekoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 2 
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja  šveitsi alpi karjakoerad  
 
Alarühm 2.1  
Molossid, dogilaadsed  
 
Töökatseteta.  
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE :  
See hiinas tõug eksisteeris Hiina mere äärsetes 
lõunapoolsetes provintsides juba aastasadu tagasi. 
Arvatavasti pärineb ta Kwun Tungi provintsis asuvast 
Dialak-nimelisest linnast. 
 
ÜLDMULJE :  
Keskmise suurusega, elav, kompaktne koer, kellel on 
ruudukujuline kehaehitus ja lühike nimmepartii. Peas ja 
turjal asuvad nahavoldid, väikesed kõrvad ning jõehobust 
meenutav koonuosa annavad talle omapärase 
väljanägemise. Isased on emastest suuremad. 
 
OLULISED  PROPORTSIOONID :  
Shar Pei kõrgus maast kuni turjani vastab ligilähedaselt 
tema kerepikkusele õlanukist istmikunukini, eriti isastel. 
Vahemaa ninapeeglist laubalõikeni vastab vahemaale 
laubalõikest kuklakühmuni. 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Rahulik, sõltumatu, truu, armastusväärne oma 
pereliikmete vastu. 
 
PEA :  
Kerega võrreldes suhteliselt suur. Nahavoldid laubal ja 
põskedel suunduvad edasi kurgualuse lotiks. 
 
PEAPIIRKOND :   
Kolju : Lame, lai. 
Üleminek laubalt koonule : Mõõdukalt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND :  
Ninapeegel : Suur ja lai, eelistatavalt must, kuid võib olla 
ka mõnda muud värvi, kui see vastab karvkatte värvusele. 
Ninasõõrmed on laialt avatud. 
 



SHAR  PEI  nr 309   
  Rühm: 2 alarühm 2.1  
  Kinnitatud FCI: 14.04.1999 

 EESTI KENNELLIIT 

3 

 
Koon : Üks selle tõu tõulistest tunnustest. See on alates 
tüvest kuni tipuni lai, vähimalgi määral kitsenemata. 
Mokad ja koonu ülaosa on hästi polsterdatud. Ninapeegli 
ees on lubatud nahavall. 
Suu : Keel, suulagi, igemed ja mokad on täies ulatuses 
sinakasmustad. Lubatud on roosalaiguline keel. Äärmiselt 
ebasoovitav on aga ühtlaselt roosa keel. Valastunud 
värvusega koertel on keel ühtlaselt lavendlivärvi.  
Lõuad / Hambad : Tugevad lõualuud laitmatu kääritaolise 
hambumusega, kusjuures ülemised lõikehambad katavat 
vahet jätmata alumisi lõikehambaid ja hambad asuvad 
lõualuus püstiselt. Alamokad ei tohi olla nii tugevalt 
polsterdatud, et see takistaks hammaste korralikku 
sulgumist. 
Silmad : Tumedad, mandlikujulised, tusase ilmega. Iirise 
heledam värv on lubatud valastunud värvusega karvkatte 
korral. Silmade normaalset funktsioni ega silmalaugude 
liikuvust ei tohi mingil juhul häirida üle ulatuvast  nahast 
voldid või karvad. Igasugused viited silma, limaskestade 
või silmalaugude ärritusele on äärmiselt ebasoovitavad. 
Entroopiumivaba. 
Kõrvad : Hästi väikesed, üsna paksud, võrdkülgse 
kolmnurga kujulised. Tippudest ümardunud ning asuvad 
kõrgel lauba kohal, kusjuures kõrvaotsad laskuvad 
silmade suunas. 
Kõrvad on silmadest kõrgemal, neist silmatorkavalt kaugel 
ja teineteise suhtes laia asetusega ning liibuvad tihedalt 
laubale. Äärmiselt ebasoovitavad on püstkõrvad. 
 
KAEL :  
Keskmise pikkusega, jõuline, hästi õlgadel istuv. Kaela 
alaosas olev lõtv nahk ei tohi liiga ülemäärane olla. 
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KERE :  
Täiskasvanud koertel on äärmiselt ebasoovitavad kehal 
asuvad nahavoldid, välja arvatud turja ja sabatüve 
piirkonnas, kus leidub mõõdukalt nahakurde. 
Ülajoon : Turja taga kerge vajutisega, et nimmepiirkonnas 
taas veidi tõusta. 
Selg : Lühike, tugev. 
Nimme (lanne) : Lühike, lai, veidi kumerduv. 
Laudjas : Üsna tasane. 
Rindkere : Lai ja sügav; rinnakorv ulatub küünarnukkide 
juurde. 
Alajoon : Nimmepiirkonna alt veidi tõusev. 
 
SABA :  
Jäme ja tüveosas ümar, aheneb terava tipu suunas. Hästi 
kõrge asetusega saba on tõu iseloomulik tunnus. See võib 
olla kõrge kaarega või tihedalt keerdus selja kohal või 
ühele või teisele küljele pööratud. Äärmiselt ebasoovitav 
on mitte täies pikkuses või hoopis puuduv saba.  
 
JÄSEMED : 
 
ESIJÄSEMED :  
Esijalad on sirged, mõõduka pikkusega ja hästi tugeva 
luustikuga. Esijalgadel ei või muudustuda nahakurde. 
Õlad : Lihaselised, tahasuunas hästi kaldus asetusega. 
Kämblad : Veidi kaldus, tugevad ja elastsed. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Lihaselised, jõulised, mõõdukate nurkadega; jalad on 
maapinna suhtes püstised, tagantvaates teineteise suhtes 
paralleelsed.   
Ebasoovitavad on nahavoldid reitel, säärtel, pöidadel, 
samuti ka kannaliigese piirkonna naha paksenemine. 
Kannaliigesed : Madala asetusega. 
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KÄPAD :  
Mõõduka suurusega, kompaktsed, mitte harali varvastega; 
varvaste luunukid on hästi tuntavad. Tagajalgadel ei või 
olla lisavarbaid. 
 
LIIKUMINE :  
Eelistatumaks liikumisviisiks on traav. Liikumine on vaba, 
harmooniline ja energiline, hea ulatusega ning tugeva 
tagajalgade tõukega. Tempo kasvades on kalduvad käpad 
lähenema liikumise mõttelisele keskjoonele. Jäikade 
jalgadega liikumine on ebasoovitav. 
 
KARVKATE :  
 
KARV : 
Sellele tõule iseloomulik tõutunnus : lühike, karm ja 
harjaseline. Karv on sirge ja turritab kerest eemale; kuid 
jalgadel on see tavaliselt liibuvam. Ilma alusvillata. 
Karvapikkus võib varieeruda  1 kuni 2,5 cm vahel. Mingil 
juhul ei trimmita. 
 
VÄRVUS :  
Lubatud on kõik ühevärvilised värvused peale valge. Saba 
ja kintsude sisemised küljed on sageli heledamalt 
värvunud. Lubatud on tumedam toon piki selga ja 
kõrvadel. 
 
SUURUS : 
Turjakõrgus : 44 - 51 cm (17,5 kuni 20 tolli). 
 
VEAD :  
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda 
veaks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
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RASKED VEAD : 
�� Igasugune muu hambumus peale kääritaolise 

hambumuse (üleminekuvormina on hästi kerge 
ülehambumus lubatud). 

��Terav, kitsas koon. 
�� Laiguline keel (välja arvatud roosalaiguline keel). 
��Suured kõrvad. 
��Madala asetusega saba. 
��Karvapikkus ületab 2,5 cm. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
�� Lame näo-piirkond koos selgelt väljendunud 

alahambumusega; ülehambumus. 
��Ühtlaselt roosavärviline keel. 
��Sissekeerduvad alumised mokad, mis takistavad 

hammaste sulgumist. 
��Ümarad, väljapungituvad silmad. Entroopium, 

ektroopium. 
��Nahavoldid või karvad, mis häirivad silmade normaalset 

funktsiooni. 
��Püstised kõrvad. 
��Saba puudumine; töbisaba. 
��Sügavad nahavoldid kerel (välja arvatud turja ja 

sabatüve piirkond) ja jäsemetel. 
��Mitte ühetooniline värvus (albiino, vöödiline, laiguline, 

tähniline, piirdega must, sadulakujuline värvijoonis). 
 
 
 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
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MÄRKUS : Diskvalifitseerida tuleb iga shar pei, kellele on 
tehtud mistahes kunstlikke füüsilise olemuse korrektuure 
(eriti mokkade ja silmalaugude osas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelsest originaalist, august 2004. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 16.12. 2004 protokoll nr 13 
 
 


