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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE: Bangkaewi koer on Taist, Phitsanuloki provintsist, 
Bang-rakami regioonist, Thanang-ngami piirkonnast Bangkaewi külast pärinev vana tõug. 
Tõu eelkäijateks olid Budda munkade kohalik must-valged emaskoer ning nüüdseks 
väljasurnud metsikud koerad.  
1957. aastal hakati tegelema selle tõu selektiivse aretusega ning tulemuseks saadi 
tänapäeval tuntud tõug. Tai bangkaewi koera peetakse Phitsanuloki provintsi väärtuslikuks 
pärandiks. Sealkandis aretatakse seda tõugu koeri väga arvukalt ning nende populaarsus 
on levinud üle kogu riigi ning neid aretatakse igas Tai osas.  
 
ÜLDMULJE: T ai bangkaewi koer on ruutja formaadiga ning heade proportsioonidega. 
Jalad ei ole lühikesed. Rinnakorv on üsna lai ning sügav. Kere on kaetud topeltkarvaga, mis 
kaela ja õlgade ümber moodustab krae ning puhvis saba, mis on isastel selgemini 
väljendunud kui emastel. Isased on tugevama luustikuga kui emased.  
 
OLULISED PROPORTSIOONID: Kere pikkus / turja kõrgus: 1:1. Jalad on pisut pikemad kui 
rinnakorvi sügavus.  
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Valvas, arukas, lojaalne, tähelepanelik ning sõnakuulelik. Kergesti 
õpetatav. Võõraste suhtes võib olla pisut umbusklik.  
 
PEA:  
 
PEAPIIRKOND: 
Kolju: Kolju on kiilukujuline ning peab olema tugev. U� sna lai, ent mitte robustne. Kerega 
heas proportsioonis. 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud, ent mõõdukas.  
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, koonuga heas proportsioonis. 
Koon: Keskmise pikkusega. Koonutüvi on jäme ning ahenev ninapeegli suunas. Koonuselg 
peab olema sirge. 
Mokad: Pingul, tumeda ja täieliku pigmendiga. 
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad. Täiskomplekt hambaid. Käärhambumus. 
Tanghambumus on lubatud. 
 
SILMAD: Keskmise suurusega, mandlikujulised. Värvuselt mustad või tumepruunid. 
 
KÕRVAD: Väikesed, peaga heas proportsioonis. U� sna kõrge asetusega, ent mitte liiga 
lähestikku asetsevad. Kolmnurksed, otsast kergelt teravad, kikkis ning suunatud ettepoole. 
Kapuutsisarnaselt ettepoole suunatud.  
 
KAEL: Tugev, lihaseline, sulandub hästi õlgadesse. Väärika hoiakuga.  
 
KERE 
Ülajoon: Külgvaates sirge ja ühtlane. 
Lanne: Tugev ja lai. 
Laudjas: Mõõduka kaldega. 
Rindkere: U� sna lai, sügav ning hästi esijalgade vahel ja ulatub küünarnukkideni. Roided 
on hästi kaardunud, ent mitte tünnikujulised. 
Alajoon ja kõht: Vaid pisut üles tõmmatud.  
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SABA: Mõõduka pikkusega, kaetud tiheda pealiskarvaga. Sabatüvi on jäme. Saba on hea 
asetusega ning kantakse mõõduka ülespidise kaarega selja kohal.  
 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED : 
Õlad: Mõõdukalt tahapoole suunatud ning väga lihaselised.  
Õlavarred: O� lgade nurgistusega tasakaalus. 
Küünarvarred: Sirged ja tugevad, eestvaates paralleelsed. 
Randmeliigesed: Lühikesed, vaid kerge kaldega.  
Esikäpad: U� marad, kaarduvate ning tihedate varvastega.  
 
TAGAJÄSEMED 
Reied: Nurgistus on tasakaalus esijäsemete nurgistusega. Tugevate lihastega 
Põlveliigesed: Hea nurgistusega. 
Kannaliigesed: Hästi madala asetusega. 
Pöialiigesed: Tagantvaates maapinnaga risti asetsevad.  
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.  
 
LIIKUMINE: Vetruv ning jõuline, ulatuslik ning tugeva tõukejõuga liikumine, samas ilma 
liialdusteta jõuline või kiire. Liikumisel säilib tasane ülajoon ning pea ja saba väärikas 
hoiak. Esi- ja tagajalad liiguvad paralleelselt. Suuremal kiirusel liiguvad esi- ja tagajalad 
ühel trajektooril.  
 
KARVKATE 
Karvkate: Topeltkarv. Kaitsekarv on sirge ja karm. Aluskarv pehme ning tihe. Kerel on karv 
mõõduka pikkusega. Kaelal ning õlgade juures on karv pikem, moodustades krae, mis on 
isastel rohkem väljendunud kui emastel. Esijalgade tagumised küljed on kaetud 
ehiskarvaga, mis on lopsakam jalgade ülemises osas. Tagajalgade tagumised küljed on 
kaetud pika karvaga kuni kandadeni. Karv ei tohi olla nii pikk, et varjaks kehakuju. Karv on 
lühike pea peal ning jalgade esikülgedel.  
Värvus: Valge, selgelt väljendunud laikudega. Sageli sidrunkollane, punane, kollakaspruun 
(fawn), pruun või hall ja karvatipud suuremal või vähemal määral tumedamad, mõnikord 
niivõrd, et karvkate jätab kolmevärvilise mulje; valge, selgete mustade laikudega. Lubatud 
on igas suuruses ja igasuguse asetusega laigud, aga eelistatud on aga sümmeetrilised 
silmadel ja kõrvadel asuvad märgised peas, musta maskiga või ilma ning eelistatult 
valge märgisega koonu ümbruses. Muus osas heade omadustega koerte puhul on lubatud 
tähnid valgel taustal.  
 
 
SUURUS JA KAAL 
Ideaalne turjakõrgus:  
Isased koerad: Minimaalne turja kõrgus 46 cm, maksimaalne 55 cm.  
Emased koerad: Minimaalne turja kõrgus 41 cm, maksimaalne 50 cm.  
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste sõltub otseselt 
kõrvalekalde ulatusest ja selle mõjust koera tervisele ja heaolule. 
 

• Liiga lai koon.  
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• Hele ninapeegel.  
• Suured ümmargused silmad.  
• Heledad silmad.  
• Suured kõrvad.  
• Kumer selg.  
• Nõgus selg.  
• Liiga selja lähedal kantud saba.  
• Kummalegi küljele kalduv saba.  
• Puuduv krae või puuduv ehiskarv esijalgade tagakülgedel.  
• Sõudev või õõtsuv kõnnak.  
• Üle- või alamõõduline.  

 
RASKED VEAD: 

• Rohkem kui 3 hamba puudumine.  
• U� leni valge karvkate või üksikute tähnidega.  

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
• Agressiivsus ja liigne argus.  
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad diskvalifitseeritakse.  
• U� le- või alahambumus.  
• Lontis kõrvad.  
• Sünnipärane tömpsaba.  
• Rõngas või kõver saba.  
• Lühike või pehme karv.  
• U� hevärviline karvkate väikeste valgete märgistega.  

MÄRKUS:  
• Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 

laskunud munandit. 
• Aretuses tuleb kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid tõutüübile 

vastavaid koeri. 


