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PÄRITOLUMAA: Šveits.
KEHTIVA
AMETLIKU
KUUPÄEV: 04.07.2011

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Seltsi- ja perekoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON: Rühm 1 Lamba- ja karjakoerad
(välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad)
Alarühm 1 Lambakoerad
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: USA-s ja Kanadas on
hakatud valget lambakoera aktsepteerima eraldi tõuna. Esimesed
seda tõugu koerad toodi Šveitsi 70-ndate aastate alguses. Selle tõu
esiisaks Šveitsis võib pidada 5. märtsil 1966 sündinud Ameerika
päritolu isast koera nimega Lobo. Selle Šveitsi tõuraamatusse (LOS)
kantud isase koera järeltulijad ja teised USA-st ja Kanadast toodud
valged lambakoerad paljunesid järk-järgult. Nüüd on Euroopas juba
arvukalt mitme põlvkonna jagu valgeid lambakoeri. Seda tõugu koeri
saab kanda Šveitsi tõuraamatu lisasse alates juunist 1991.
ÜLDMULJE: Jõuline, lihaseline, keskmise suurusega valge
lambakoer püstiste kõrvade, pika või keskmise pikkusega
kahekihilise karvaga, kellel on venitatud, elegantne ja harmooniline
kerekuju ning keskmise suurusega luustik.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Mõõduka pikkusega venitatud
nelinurga formaat: kerepikkuse (rinnakutipust istmikunukini) suhe
turjakõrgusesse 12:10.
Vahemaa laubalõikest ninapeeglini on veidi pikem kui vahemaa
laubalõike ja kuklakühmu vahel.
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KÄITUMINE/ISELOOM: Elav ja tasakaalukas temperament,
tegutsemisaldis, tähelepanelik ja hästi treenitav. Sõbralik ja
diskreetne. Kõrge sotsiaalne kompetentsus ning pühendumus oma
omanikule. Ei ole arg ega provotseerimata agressiivne.
Rõõmsameelne ja kergesti õpetatav töö- ja spordikoer, keda on
võimalik mitmekülgselt treenida. Suur sotsiaalne võimekus
võimaldab kohaneda erinevate sündmuste ja olukordadega.
PEA
KOLJUPIIRKOND: Tugev, selgepiiriline ja kaunilõikeline, kerega
heas proportsioonis. Nii pealt- kui külgvaates kiilukujuline. Lauba ja
koonu ülaprofiili jooned on paralleelsed.
Kolju: Vaid veidi kumerduv, laubavagu vaevu märgatav.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt väljendunud, kuid selgelt
märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Nina: Keskmise suurusega, soovitavalt musta pigmendiga. Lubatud
on ka kirju nina ja heledam ninapigment.
Koon: Tugev, koljuga võrreldes suhteliselt pikk. Ninaselg ja koonu
alajoon on sirged, ninapeegli suunas teineteisele veidi lähenedes.
Mokad: Kuivad, tihedalt liibuvad, võimalikult mustad.
Lõuad/hambad: Tugev ja täielik käärhambumus. Hambad peavad
väljuma lõualuust otse.
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised, veidi viltused; värvilt
pruunid kuni tumepruunid; tihedalt liibuvate silmalaugudega ning
soovitavalt mustade lauservadega.
Kõrvad: Püstised, kõrge asetusega, paralleelselt ettepoole suunatud,
venitatud kolmnurga kujulised ning tipust ümardunud.
KAEL: Keskmise pikkusega, lihaseline, kerega harmooniliselt
ühilduv, ilma kurgualuse lotita. Elegantselt kaarduv kuklajoon
kulgeb katkematult suhteliselt kõrgel hoitud peast kuni turjani.
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KERE:
Ülajoon: Jõuline, lihaseline, keskmise pikkusega.
Turi: Rõhutatud.
Selg: Horisontaalne, tugev.
Nimme: Tugeva lihastikuga.
Laudjas: Pikk ja keskmise laiusega, sabajuure suunas sujuvalt laskuv.
Rind: Mitte väga lai; sügav (umbes 50% turja kõrgusest);
küünarnukkideni ulatuv; kaugele taha ulatuv ovaalne rinnakorv.
Märgatav eesrind.
Alajoon ja kubemelohk: Trimmis ja tugev kubemelohk; mõõdukalt
ülestõmbunud kõhujoon.
SABA: Karvane kaetud otsa suunas ahenev saabelsaba; üsna madala
asetusega; vähemalt kannaliigeseni ulatuv; rahuolekus rippuv või
viimase kolmandiku ulatuses kergelt üles kaardunud. Liikumisel
kantud kõrgemal, kuid mitte seljajoonest üle ulatuvalt.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, kõõluselised, keskmise luustikuga. Eestvaates
sirged; mõõduka laiusega seis. Küljelt vaadates hästi nurgitunud.
Õlad: Pikad ja hästi kaldus asetsevad abaluud, head nurgad. Kogu
õlavööde on tugeva lihastikuga.
Õlavarred: Piisava pikkusega, tugeva lihastikuga.
Küünarnukid: Liibuvad.
Küünarvarred: Pikad, sirged, kõõluselised.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja veidi kaldu asetsevad.
Esikäpad: Ovaalsed, tugevad ja hästi kaardunud varbad; tugevad
käpapadjandid; soovitavalt tumedad küüned.

FCI - Standard nr 347 / 12.08.2011

EESTI KENNELLIIT

6
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, kõõluselised, keskmise luustikuga.
Tagantvaates sirged ja paralleelsed, mitte liiga laia seisuga. Küljelt
vaadatuna piisavalt nurgitunud.
Reied: Keskmise pikkusega, tugeva lihastikuga.
Põlveliiges (põlv): Hästi nurgitunud.
Reie alaosa: Keskmise pikkusega, viltune, tugeva luustiku ja jõuliste
lihastega.
Kannaliiges: Jõuline, hästi nurgitunud.
Pöiad (pöialiigesed): Keskmise pikkusega, sirged, kõõluselised.
Tagakäpad: Ovaalsed tagumised käpad on esimestest veidi pikemad.
Varbad on tihedalt liibunud ja hästi võlvunud. Tugevad mustad
käpapadjandid, soovitavalt tumedad küüned.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Rütmiline, ühtlane ja vastupidav
liikumine, kaugele ette ulatuv esisamm ja jõuline tagatõuge, ulatuslik
ja kergejalgne traav.
NAHK: Voltideta, tumeda pigmendiga.
KARVKATE:
Karv:
Keskmise pikkusega karv: Tihe ja liibuv kahekihiline karv, rikkalik
alusvill on kaetud tugeva, sirge kaitsekarvaga. Nägu, kõrvad ja
jalgade esiküljed on kaetud lühema karvaga, kuklas ja jalgade
tagakülgedel on karv veidi pikem. Lubatud on veidi laines karm
karv.
Pikk karv: Tihe ja liibuv kahekihiline karv, rikkalik alusvill on
kaetud tugeva, sirge kaitsekarvaga. Nägu, kõrvad ja jalgade esiküljed
on kaetud lühema karvaga, kuklas moodustab pikk karv selgepiirilise
laka, jalgade tagakülgedel püksid ning sabakarvad on kohevad. Karv
ei tohi olla liiga pikk. Lubatud on veidi laines karm karv.
Värv: Valge.
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SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: Isased: 58-66 cm. Emased: 53-61 cm.
Kaal: Isased: ca 30-40 kg. Emased: ca 25-35 kg.
Pisut liiga suuri või liiga väikseid tüüpilisi tõuesindajaid ei tohi
diskvalifitseerida.
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 ning koera
võimekusest teha tavapärast tööd.
•

•
•

Mõningane läbikumav kollakaspruun toon (helekollane või
hirvekarva pruunid toonid) kõrvaotstes, seljal ja saba pealmisel
küljel.
Laiguline
pigmendipuudus
ninapeeglil,
mokkadel
ja/või
silmalaugude servades.
Lisavarbad. Välja arvatud riikides, kus nende eemaldamine on
seadusega keelatud.

TÕSISED VEAD:
• Jässakas üldmulje, liiga lühike kere (ruudukujuline).
• Vastupidine sootüüp.
• Rohkem kui kahe eespurihamba PM1 puudumine; samas hamba M3
puudumist ei arvestata.
• Lontis (rippuvad) kõrvad, poolkikkis kõrvad, murdunud kõrvad.
• Järsult laskuv ülajoon.
• Rõngas saba, jõnksuga saba, konksuga saba, rippuv saba.
• Pehme ja siidine kattekarv; villataoline, laineline, kerele mitte liibuv
karv; selgelt liiga pikk karv ilma alusvillata.
• Märgatav kollakaspruun toon (selge kollane või kollakaspruun
kattekarv) kõrvaotstes, seljal ja saba pealmisel küljel.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD
:
Agressiivsus ja liigne argus.
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
Ärevus, liigne kartlikkus, ärevusest tingitud agressiivsus, põhjuseta
agressioon, letargiline käitumine.
Üks või mõlemad silmad sinist värvi, punnis silmad.
Entroopium, ektroopium.
Üle-, ala- ja malehambumus.
Täielik pigmendipuudus ninapeeglil, mokkadel ja/või silmalaugude
servades.
Täielik pigmendipuudus nahas või käpapadjanditel.
Albinism.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt
täielikult munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.

FCI - Standard nr 347 / 12.08.2011

EESTI KENNELLIIT

arenenud

ja

