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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 24.06.1987.
KASUTUS: Lambakoer ja seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:

Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad).
Alarühm 1: Lambakoerad.
Ilma töökatseteta.
ÜLDMULJE:
Lihaseline ja aktiivne koer. Tugeva kehaehitusega, samas kere
alla peab jääma piisavalt palju ruumi ning üldmulje ei tohi olla
raskepärane. Elava ning aruka näoilmega.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus mõõdetuna rinnakust istmikunukini on suurem kui
turja kõrgus (5:4). Emased võivad olla pisut pikemad.
Vahemaa laubalõike ja kuklakühmu vahel on võrdne
kõrvadevahelise vahemaaga.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Valvas, elav, enesekindel ja aktiivne. Tasakaalukas ning arukas
töökoer. Ei ole närviline ega agressiivne.
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PEA:
Kerega heas proportsioonis. Jätab tugeva koonuga ning
mahuka koljuga koera mulje.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai, lame ja kandilise kujuga.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Suur ja kandilise kujuga. Tavaliselt must.
Pruunidel ja sinistel koertel on ninapeegli värvus vastavuses
karvkatte värvusega. Ühevärviline, ilma täppide ja laikudeta.
Koon: Tugev. Koonu pikkus on võrdne laubalõike ja
kuklakühmu vahelise vahemaaga.
Mokad: Ühevärvilised, ilma täppide ja laikudeta. Pigment on
vastavuses ninapeegli värvusega.
Lõuad/hambad: Suured valged hambad. Tugevad lõuad.
Perfektne, korrapärane ja täielik käärhambumine, mis tähendab
seda, et ülemised hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust
otse. Tanghambumus on lubatud, ent mitte soovitav.
Silmad: Silmade värvus vastab karvkatte värvusele. Silmad on
suured, leebe ning kiindunud ilmega, üksteisest üsna kaugel
asetsevad. Ei ole pungis. Lauservade pigmentatsioon on
vastavuses ninapeegli värvusega. Kulmukarvad on ülespoole
kaardunud ning eenduvad, ent mitte nii pikad, et langeksid
silmadele.
Kõrvad: Keskmise suurusega ja rippuvad. Valvelolekus on
kõrvatüvi tõstetud ning asetseb kolju ülajoonega samal joonel
(mitte kõrgemal), muutes kolju visuaalselt laiemaks.
KAEL:
Mõõduka pikkusega, lihaseline ning kergelt kaarduv.
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KERE:
Selja pikkus tuleneb rinnakorvi, mitte nimmeosa pikkusest.
Selg: Tasane.
Nimme: Tugev.
Rindkere: Sügav, jättes südamele ja kopsudele palju ruumi.
Roided on hästi kaarduvad, ent mitte tünnikujulised.
SABA:
Madala asetusega, ilma keerdude või kõverusteta. Piisavalt
pikk, nii et viimane sabalüli ulatub vähemalt kannaliigeseni.
Seistes või aeglasel liikumisel kantakse madalal, nii et sabaots
on pisut ülespoole kõverdunud. Kiiremal liikumisel võib saba
olla tahapoole väljasirutatud . Saba ei kanta kunagi selja kohal.
Kaetud tiheda karvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Sirged, vertikaalse asetusega ning tugeva luustikuga jalad, mis
on üleni kaetud pika sasitud karvaga,
Õlad: Hästi tahapoole kaldus.
Kämblad (kämblaliigesed): Painduvad ning mitte nõrgad.
Esikäpad: Ovaalsed ja heade padjanditega. Lähestikku asetsevate
kaardunud varvastega. Käpad on tihedalt karvaga kaetud, kaasa
arvatud varvaste vahed.
TAGAJÄSEMED:
Väga lihaselised.
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud.
Sääred: Tugevad.
Kannaliigesed: Madalad.
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Pöiad (pöialiigesed): Pöiad asetsevad maapinna suhtes täisnurga
all ning seistes pisut istmikunukist maani kulgevast kujuteldavast
vertikaaljoonest tagapool.
Tagakäpad: Ovaalsed ja heade padjanditega. Lähestikku
asetsevate kaardunud varvastega. Tihedalt karvaga kaetud, kaasa
arvatud varvaste vahed.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Nõtke, sujuv ning ulatuslik. Minimaalse jõupingutusega
maadhaarav liikumine.
KARVKATE
KARV: Pehme ning kohev topeltkarv. Tihe aluskarv.
Pealiskarv on langev, karm, tugev ja sagrine. Ei ole villataoline
ega lokkis, kuigi kerge lainelisus on lubatud. Karv on piisavalt
pikk ja tihe, et moodustada kaitsev karvkate ning rõhutada
koera kerekuju, ent mitte nii pikk, et seda varjata. Karva ei tohi
mingilgi moel pügada. Koonuselg on kaetud pisut hõredama
karvaga, mis on külgedel pisut pikem, kattes mokad. Karv
põskedel, alahuulel ning lõua all pikeneb rinnaku suunas,
moodustades tõule tüüpilise habeme.
Tuhm
sinakashall,
punaka
varjundiga
VÄRVUS:
kollakaspruun (fawn), must, sinine, kõik hallid toonid, pruun ja
liivakarva beež (sandy), valgete märgistega või ilma.
Valget võib esineda koonul, lauguna peas, sabaotsas, rinnal,
jalgadel ja käppadel. Samuti võib valget esineda kaelal, kuid
sel juhul ei tohi valged karvad ulatuda õlgadest tahapoole.
Valget karva ei tohi esineda tagajäsemete välisküljel kannast
kõrgemal. Õrnad pruunid märgised on lubatud kulmudel, kõrva
sisekülgedel, põskedel, sabatüve all ning jäsemetel, kus valge
sulandub põhivärvusesse.
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SUURUS:
Ideaalne turja kõrgus:
Isastel koertel: 53-56 cm.
Emastel koertel: 51-53 cm.
Hindamisel peetakse turja kõrgusest olulisemaks teiste
omaduste ning proportsioonide vastavust tõu tüübile, ent liigne
kõrvalekalle ideaalsest turja kõrgusest ei ole siiski soovitav.
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.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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