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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 26.03.2009.
KASUTUS: Seltsikoer ja lambakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Alarühm 1:

Lamba- ja karjakoerad (v.a. šveitsi alpi
karjakoerad).
Lambakoerad.
Ilma töökatseteta.

ÜLDMULJE:
Väike, pikakarvaline ning väga kaunis töökoer, ei ole
kohmakas ega robustne. Liigub nõtkelt ning graatsiliselt.
Kehakujult proportsionaalne, nii et kõik kehaosad sobivad
omavahel hästi kokku. Rikkalikust karvast moodustunud lakk
ja põll, kauni kujuga pea ning meeldiv näoilme moodustavad
ideaalse terviku.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kolju ja koon on ühepikkused, nendevaheliseks keskpunktiks
on silmade sisenurgad. Kere pikkus mõõdetuna õlanukist
laudja lõpuni on pisut suurem kui turja kõrgus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Valvas, rahulik, arukas, tugev ja aktiivne. Kiinduv ning
omanikule kergelt kuuletuv. Võõraste suhtes reserveeritud,
mitte kunagi närviline.
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PEA:
Pea on peen ja elegantne, ilma liialdusteta. Nii pealt- kui
külgvaates pika tömbi kiilu kujuline, kitsenedes suunaga
kõrvade poolt ninapeegli poole. Kolju laius ja sügavus on
kolju ja koonu pikkusega heas proportsioonis. Pead tervikuna
tuleb hinnata võrdluses koera üldise suurusega.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame ning mõõduka kõrvadevahelise laiusega.
Kuklakühm ei ole rõhutatud. Kolju ja koonu ülajooned on
paralleelsed.
Üleminek laubalt koonule: Õrn, kuid märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Tõule iseloomulik ilme tuleneb kolju ja koonu vahelisest
täiuslikust tasakaalust, silmade kujust, värvusest ja asetusest
ning kõrvade õigest asetusest ja hoiakust.
Ninapeegel: Must.
Mokad: Liibuvad, mustade äärtega.
Lõuad/hambad: Lõuad on ühtlased, puhtad ja tugevad. Hästi
arenenud alalõuaga. Terved hambad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. Väga
soovitav on 42-st korrektse asetusega hambast koosnev
täiskomplekt hambaid.
Põsed: Lamedad, lähevad sujuvalt üle hästi ümaraks koonuks.
Silmad:
Keskmise
suurusega,
viltuse
asetusega,
mandlikujulised ja mustade lauäärtega. Tumepruunid, välja
arvatud hõbesinistel (blue merle) koertel, kellel võib üks või
mõlemad silmad olla sinised või siniste täppidega.
Kõrvad: Väikesed, üsna laia tüvega, asetsevad pealael üsna
lähestikku. Puhkeolekus tahapoole suunatud. Valvelolekus
ettepoole suunatud ning poolpüstise hoiakuga, nii et kõrvatipud
langevad ettepoole.
FCI-St. N° 88 – 03.06.2009

EESTI KENNELLIIT

4

KAEL:
Lihaseline, hästi kaarduv. Piisava pikkusega, et tagada väärikas
peahoid.
KERE:
Selg: Ühtlane, graatsilise kaarega nimmeosas.
Laudjas: Suunaga tahapoole sujuvalt langeva joonega.
Rindkere: Sügav, ulatub küünarliigesteni. Roided on hästi
kaarduvad, allpool lähevad kitsamaks, et võimaldada esijalgade
ja õlgade vaba liikumine.
SABA:
Madala asetusega. Peenenevad sabalülid ulatuvad vähemalt
kannani. Saba on kaetud rikkaliku karvaga ning on kergelt
ülespoole kaarduv. Liikumisel võib olla pisut tõstetud, ent
mitte seljajoonest kõrgemal. Ei tohi olla kõver.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on eestvaates sirged. Lihaselised ja puhtad. Tugeva,
ent mitte raskepärase luustikuga.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, turjast lahutavad õlgu vaid
selgroolülid. Abaluud on väljapoole kaldus, võimaldades
kaarjatele roietele piisavalt ruumi. Õlaliiges on hea
nurgistusega.
Õlavarred: Abaluudega umbes ühepikkused.
Küünarnukid: Võrdsel kaugusel nii maapinnast kui turjast.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja painduvad.
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TAGAJÄSEMED:
Reied: Laiad ja lihaselised, reieluu liitub vaagnaluuga täisnurga
all.
Põlveliigesed: Põlveliiges on selge nurgaga.
Kannad: Kannaliiges on selgepiiriline, hästi nurgitunud, tugeva
luustikuga ning madala asetusega. Tagantvaates paralleelsed.
KÄPAD: Ovaalse kujuga ja heade padjanditega. Lähestikku
asetsevate ning kaardunud varvastega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Nõtke, sujuv ning graatsiline, tugeva tagajalgade tõukega.
Maksimaalselt maadhaarav minimaalse pingutusega. Küliskäik,
ristiastumine, samuti rulluv ja jäik samm ning üles-alla
liikumine on äärmiselt ebasoovitavad.
KARVKATE
KARV:
Topeltkarv. Pealiskarv on pikk, karmi tekstuuriga ja sirge.
Aluskarv on pehme, lühike ja liibuv. Karv moodustab lopsaka
laka ja põlle. Esijalgadel on tihe ehiskarv. Tagajalad on
kandadest ülevalpool kaetud rikkaliku karvaga. Karv kandadest
allpool on üsna lühike. Nägu on kaetud lühikese karvaga.
Karvkate peab sobituma kerele ning ei tohi rikkuda kere
väliskuju. Lühikarvalised isendid on väga ebasoovitavad.
VÄRVUS:
Soobel: Puhas või looriga. Lubatud on kõik toonid
kahvatukuldsest sügava mahagonini selle erinevates rikkalikes
varjundites. Hundihall-soobel ning hall on ebasoovitavad.
Kolmevärviline (tricolour): Kere on kaetud erksa musta
karvaga, eelistatud on rikkalikud pruunid märgised.
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Hõbesinine (blue merle): Põhivärvuseks on selge hõbedane
sinine, musta marmormustriga. Eelistatud on erksad pruunid
märgised, ent märgiste puudumine ei ole karistatav. Suured
mustad märgised, tuhm sinakashall või roostepruun toon
pealiskarvas või aluskarvas on äärmiselt ebasoovitavad.
Üldmulje peab olema sinine.
Must ja valge, must ja pruun: On samuti lubatud
värvikombinatsioonid.
Peas, kaelal ja rinnal, rinnaesisel, jalgades ja sabaotsas võivad
esineda valged märgised (välja arvatud must-pruuni
kombinatsiooni puhul). Soovitavad on täielikud või osalised
valged märgised (välja arvatud must-pruuni
värvikombinatsiooni puhul), ent nende puudumine ei ole
karistatav. Valged laigud kerel on äärmiselt ebasoovitavad,
SUURUS JA KAAL:
Ideaalne turja kõrgus:
Isased koerad:
37 cm.
Emased koerad:
36 cm.
Suurem kui 2,5 cm suurune kõrvalekalle ettenähtud kõrgusest
on äärmiselt ebasoovitav.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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