
YLEISVAIKUTELMA

PÄÄ JA KAULA

Pembroke on rotumääritelmän mukaan matalaraajainen, voimakas,
vankkarakenteinen, valpas ja toimelias. Se antaa vaikutelman
voimakkaasta ja kestävästä koirasta pienessä koossa. Sukupuolileiman
tulee olla selvä.

Pembroke ei saa olla niin lyhyt ja korkea kuin länsigöötanmaanpystykorva
tai niin pitkä ja matala kuin basset hound. Se ei saa olla niin matala ja
lyhytjalkainen, että se vaikuttaisi kömpelöltä ja sopimattomalta
alkuperäiseen karjapaimentehtäväänsä. Se ei myöskään saa olla korkea,
hento ja hontelo.

Rotumääritelmän mukaan welsh corgi pembroken tulee olla avoin ja
ystävällinen. Se ei koskaan saa olla hermostunut eikä aggressiivinen.
Tarkkaavaisuus ja tarmokkuus ovat sille tunnusomaisia luonteenpiirteitä.
Welsh corgi pembroken tulee olla rohkea, oppivainen ja työskentelyyn
soveltuva.

Ryhdikäsasentoinen pää, hyvällä kaulan pituudella, parantaa voimakkaasti
koiran vaikutelmaa ja antaa laadukkaan leiman ja käyttökoirille ominaisen
valppauden. Kaulan pitää olla voimakas ja kohtalaisesti kaareutunut.
Lyhyt ja paksu kaula on usein yhdistyneenä pystyyn lapojen asentoon.
Päätä kuvataan rotumääritelmässä kettumaiseksi. Sillä tarkoitetaan pään
kolmiomaista muotoa ja jotta vaikutelmasta tulee oikea, tulee tasaisen
kallon olla suunnilleen yhtä leveä kuin se on pitkäkin ja kuono-osan olla
kapeneva kaikilta suunnilta. Pään yleisilme ei saa olla ”nallemainen”.
Profiililtaan kuono ja kallo ovat samansuuntaiset ja niitä erottaa vain
kohtuullinen otsapenger. Kirsu on aina musta.

Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Lammaskoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat),
alaryhmä 1 lammaskoirat; käyttökoetulosta ei vaadita.

WELSH CORGI PEMBROKE

YLEISVAIKUTELMA:

OMINAISPIIRTEET:

LUONNE:

Matalaraajainen, voimakas,
vankkarakenteinen, valpas ja
toimelias. Antaa vaikutelman
voimakkaasta ja kestävästä koirasta
pienessä koossa.

Rohkea ja
työskentelyyn soveltuva.

Avoin ja ystävällinen, ei
koskaan hermostunut eikä
aggressiivinen.

PÄÄ: Muodoltaan ja vaikutelmaltaan
kettumainen. Ilme on tarkkaavainen
ja älykäs. Kallo on melko leveä ja
tasainen korvien välistä, otsapenger
kohtalainen. Kuonon pituuden suhde
kallon pituuteen on 3 : 5. Kuono on
hieman kapeneva ja kirsu musta.



Ilme, joka pääasiallisesti johtuu silmistä, on pembrokelle hyvin
tunnusmerkillinen piirre. Se kuvastaa ystävällisyyttä ja valppautta. Silmien
tulee olla keskikokoiset, pyöreät ja turkin väriin sointuvat tummanruskeat.
Hyvin tärkeä osa oikeaa ilmettä on myös mahdollisimman tumma
(mielellään musta) silmänympäryspigmentti.

Keskikokoisten korvien muoto ja sijainti ovat hyvin tärkeitä kettumaiselle
vaikutelmalle. Jos kuvitellaan vedettäväksi viiva kirsun ja hieman
kärjistään pyöristyneiden korvankärkien välillä, tulisi sen kulkea silmän
keskustan läpi ja muodostaa tasasivuinen kolmio yhdistettäessä viivat
korvankärkien välillä.

Ainoastaan leikkaava purenta on FCI:n rotumääritelmän mukaan sallittua,
mutta kansainvälisen yhteistyön seurauksena myös tasapurentojen
yleistyminen voi olla mahdollista, sillä se on muun muassa Yhdysvalloissa
rotumääritelmän puitteissa hyväksytty ominaisuus. Pienien välihampaiden
puutoksia on havaittu, näitä välihammaspuutoksia huolestuttavampaa on
se, että myös alaleuan etuhampaiden puutoksia on alkanut esiintyä. Tämä
vika on yleensä yhteydessä hyvin heikkoon ja kapeaan alaleukaan.

LEUAT / PURENTA:

SILMÄT:

KORVAT:

KAULA:

Leuat ovat
vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja
täysihampainen leikkaava purenta ts.
yläetuhampaat peittävät tiiviisti
alaetuhampaat ja ovat suorassa
kulmassa leukoihin nähden.

Hyvin sijoittuneet,
pyöreät, keskikokoiset ja ruskeat,
karvapeitteen väriin sointuvat.

Pystyt, keskikokoiset ja
kärjestään hieman pyöristyneet.
Kirsun kärjestä silmän kautta vedetty
linja jatkuu korvan kärkeen tai lähelle
sitä.

Melko pitkä

Turhan jämerä kallo-osa Pienet korvat, jotka asettuneet haja-
asentoisesti



RUNKO

Rungon pituuden pitää tulla rintakehän
pituudesta eikä lanneosan pituudesta.
Aivan liian pitkä lanneosa on merkki
rakenteellisesta heikkoudesta.

Rintakehän täytyy antaa tilaa keuhkoille ja
sydämelle, mutta tila tulee pikemminkin
rintakehän syvyydestä kuin leveydestä,
vaikkakin kylkiluiden tulee olla hyvin kaareutuneet. Poikkileikkaukseltaan
rintakehä on lähes munanmuotoinen. Eturinnan tulee olla selvästi erottuva.

Selkäosan tulisi olla suora ja lihaksikas.

RUNKO: Keskipitkä ja ylhäältä
katsottuna hieman kapeneva,
kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet;
lanne ei ole liian lyhyt. Selkälinja on
suora, rinta leveä ja syvä, selvästi
eturaajojen väliin ulottuva.

Mittasuhteiltaan liian lyhyt Turhan pitkä lanneosa tekee
koirasta liian pitkän

Lyhyt, ilmava, niukasti
kulmautunut

Lyhyt rintakehä,
liian laskeva lantio

Rungon tilavuus puutteellinen,
rintakehä lyhyt, takakorkea

Selvä maavara puuttuu, pehmeä
ylälinja

RAAJAT

ETURAAJAT: Eturaajat ovat
kyynärpäästä alaspäin lyhyet ja
mahdollisimman suorat. Luusto on
vankka aina käpäliin saakka.

RAAJAT

Raajaluusto on vankkaa aina käpäliin saakka. Luuston vahvuuden tulisi
kuitenkin olla sopusoinnussa koiran kokoon. Se ei saa näyttää kömpelöltä
tai hintelältä.



LAVAT:

OLKAVARRET:

Viistot, 90°:n kulmassa
olkavarteen nähden.

Kaartuvat
rintakehän myötäisesti.

ETUOSA

Terverakenteisella corgilla täytyy olla
hyväasentoiset viistot lavat. Kyynärpäät ovat
tiiviisti rungon myötäiset. Eturaajojen tulee
olla lyhyet ja vahvat, ei paksut ja kyhmyiset.
Vaikka raajat ovat lyhyet, tulee pembrokella
kuitenkin olla selvä maavara.

Edestäpäin katsottuna kyynärvarsien tulee taipua
hieman myötäillen rintakehää, ja välikämmenien
pitää olla suorat. Sivusta katsoen välikämmen on
vain hiukan taipunut. Sanonta ”mahdollisimman
suorat” ei tarkoita terrierimäisen suoria etujalkoja. Ne olisi anatominen
heikkous koirassa, jolla on voimakas syvä rintakehä. Oikeassa etuosan
rakenteessa koiran käpälät sijoittuvat hieman rintakehän alle ja voivat näin
tasapainottaa koiran painon ilman suurta rasitetta niille lihaksille ja
jänteille, jotka kiinnittävät rungon ja eturaajojen yläosan.

Leveä, liian suora etuosa ja
puutteellinen rinnan ulottuvuus

Liian taipuneet eturaajat

KÄPÄLÄT: Soikeat; varpaat ovat
vahvat, selvästi kaarevat ja tiiviisti
yhdessä, keskimmäiset varpaat ovat
hieman ulompia pitemmät. Päkiät
ovat vahvat ja kaarevat, kynnet
lyhyet.

KÄPÄLÄT

Pembroken ovaalinmuotoiset tassut eroavat cardiganin pyöreistä. Se on
olennainen ero rotujen välillä. Avoimet tassut haravarpaineen on virhe,
kuten myös yleistymässä olevat pyöreät tassut.

Oikeassa tassun muodossa
keskimmäiset varpaat ovat hieman
pidemmät kuin laitimmaiset

Pyöreät tassut ovat virhe
pembrokella ja ovat tunnusomaisia
cardiganeille



TAKAOSA

LIIKUNTA

Takaosassa on koiran voima ja vahvuus. Takaosan tulee olla tiivis ja hyvin
lihaksikas  ja lantion Reisi on leveä. Kintereet ovat matalat ja
pystysuorassa, jotta koira olisi tasapainossa ilman, että polvet kääntyisivät
ulospäin. Polvikulmauksen tulee olla selvä, muttei liioiteltu.

Terveet liikkeet ja kestävyys ovat edellytykset sille, että paimenkoira voi
toteuttaa tehtäväänsä. Pembroken liikkeiden pitää olla vapaat, tehokkaat ja
niin sulavat, että selkälinja pysyy suorana liikkeessä. Eturaajat ojentuvat
pitkälle eteen ilman, että ne nousevat liian korkealle. Tämä edellyttää
oikeaa lapojen asentoa, riittävän pitkiä olkavarsia ja oikein asettuneita
kyynärpäitä. Edestä katsoen eturaajat eivät ota askelta kohtisuoraan, vaan
hieman kohti keskilinjaa, kompensoiden lyhyitä raajoja ja leveää rintaa.

Takaraajojen liike on voimakas. Askeleen pitää tulla hyvin rungon alle ja
siitä voimakas työntö taakse niin, että kinner ojentuu.

suora.

TAKARAAJAT:

POLVET:

KINTEREET:

KÄPÄLÄT:

LIIKKEET:

Takaraajat ovat
lyhyet, vahvat ja joustavat. Luusto
on vankka aina käpäliin saakka.

Hyvin kulmautuneet.

Takaa katsottuna
suorat.

Kuten etukäpälät.

Vapaat ja tehokkaat,
eivät löysät eivätkä jäykät. Eturaajan
askel on pitkä, ei liian korkea ja
suhteessa takaraajan työntöön.

HÄNTÄ: Lyhyt, mieluiten
luonnostaan.
Typistetty: lyhyt (Huom. Suomessa
typistyskielto).
Typistämätön: Selkälinjan tasolle
kiinnittynyt ja matala-asentoinen, ei
selän päälle kiertynyt. Koiran
liikkuessa häntä on selkälinjan tasolla,
levossa riippuva. Liian ylös tai liian
alas kiinnittynyt häntä ei ole
toivottava.

HÄNTÄ

KARVAPEITE

Suomalaisesta corgi-kannasta löytyy tällä hetkellä hyvin erilaisia häntiä ja
hännänkantoja. On pitkähäntäisiä, typistettyjä ja luonnostaan
töpöhäntäisiä, joiden pituudet vaihtelevat lähes olemattomasta melkein
täyspitkään. Aikaisemmat rotumääritelmät eivät tunteneet ollenkaan
käsitettä pitkästä hännästä, mutta nyt viimein rodun kotimaakin on saatu
ottamaan kantaa tähän asiaan. Hännän arvostelussa eletään nyt
ylimenokautta. Pienet poikkeamat rotumääritelmän kuvaavasta pitkän
hännän ihanteesta eivät ole esteitä jalostuskäytölle, koska samanaikaisesti
käytämme jalostukseen typistettyhäntäisiä koiria, joiden hännistä meillä ei
ole mitään tietoa. Häntä kertoo paljon myös koiran temperamentista ja
itsevarmuudesta. Hännän asentoa tärkeämpää on, kuinka häntä on
kiinnittynyt. Oikein kiinnittynyt häntä on selän tasolla sen saumattomana
jatkeena.

Welsh corgi pembrokelle on tärkeää, että turkki on puolipitkä, säänkestävä,
tiivis ja kova. Liian pitkä tai avoin karvapeite likaantuu helposti ja ei siten
ole toivottavaa matalaraajaisella työkoiralla. Karvapeitteen tulisi olla
suoraa, mutta lievä laineikkuus on sallittua. Karvoitus on kauttaaltaan
melko tasaista. Karva kaulan ympärillä muodostaa kauluksen ja reisien
takapuolella housut. Toisinaan syntyy rotumääritelmän vastaisen silkkisen
ja pitkän karvapeitteen omaavia yksilöitä. Näillä fluffyiksi  kutsutuilla
koirilla on yleensä pitkän ja/tai pehmeän  runkokarvan lisäksi selviä
hapsuja muun muassa korvissa, kauluksessa, vatsan alla, eturaajoissa,
housuissa ja hännässä.

KARVA: Keskipitkää ja suoraa, ei
koskaan pehmeää, laineikasta eikä
karkeaa; tiheä aluskarva.



VÄRITYS

Pembroken värejä ovat punainen, soopeli, fawn (kellanruskea) tai tricolour.
Näistä voimakas syvänpunainen väritys on väistymässä fawnin eri sävyjen
tieltä. Vastaavasti uutta tuloaan tekevät ”merkkiväriset” tricolourit, joita
rodun harrastajat kutsuvat ”lappunaamoiksi”. Nyky-pembrokella on aina
valkoisia merkkejä. Ne sijaitsevat päässä, rinnassa, kaulassa, raajoissa ja
yleensä myös hännänpäässä. Ylivalkoisuus ei ole Suomessa
huolestuttavissa määrin lisääntynyt.

VÄRI: Yksivärinen punainen,
soopeli, kellanruskea (fawn) tai musta
parkinruskein merkein. Valkoisia
merkkejä voi olla raajoissa, rinnassa ja
niskassa, hieman valkoista päässä ja
kuonossa sallitaan.

Rotumääritelmän mukaisesti värittynyt pembroke (vas) ja maksimirajat pembroken
valkoisuudelle (oik)

KOKO

VIRHEET

Rotumääritelmä antaa korkeuden suhteen paljon pelivaraa ja kuvaa
säkäkorkeudeksi noin 25,4  30,5 cm. Nykypäivänä koirat, jotka korkeutensa
puolesta ovat em. mittojen puitteissa alarajan tuntumassa, mielletään aivan
liian pieniksi. Tulisi kuitenkin muistaa, että absoluuttista korkeutta
tärkeämpää on kuitenkin rakenteellinen tasapaino. Rodunomaisella
korkeudella oli alkuperäisessä käyttötarkoituksessa oma merkityksensä.
Corgin tapa paimentaa oli näykkäistä eläintä kintereestä ja yrittää selviytyä
itse potkun alta ehjin nahoin.

Pembroken painoiksi rotumääritelmä ilmoittaa uroksille 10-12 kg ja
nartuille 10-11 kg, mutta näitä rajoja tuskin missään päin maailmaa
noudatetaan. Rotumääritelmän mukaiselle vankkarakenteiselle ja
lihaksikkaalle, keskikokoa kookkaammalle koiralle nuo painorajat ovat
mahdottomuuksia.

Welsh corgi pembrokella selvästi nollaavia virheitä ovat luppakorvaisuus,
pitkä ja pehmeä karvapeite, reilu ylivalkoisuus tai purentavika, selvästi
tunnettavissa olevat nikamamutkat  hännässä ja hyvin aggressiivinen
käytös.

Muilta osin tulisi virhe suhteuttaa vakavuudeltaan rotumääritelmään.
Painopisteen tulisi arvostelussa olla alkuperäistä käyttötarkoitusta
palveleva. Näin ollen anatomiset ansiot tulisi nostaa pienien
yksityiskohtavirheiden yläpuolelle.

SÄKÄKORKEUS:

PAINO:

Noin 25,4-30,5
cm.

Urokset 10-12 kg, nartut
10-11 kg.

VIRHEET:

HUOM.

Kaikki poikkeamat edellä
mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Selvästi epänormaali rakenne tai
käyttäytyminen ovat hylkääviä
virheitä.

Uroksilla tulee olla kaksi
normaalisti kehittynyttä kivestä
täysin laskeutuneina kivespussiin


