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(WELSH CORGI PEMBROKE) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Paimenkoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi 

sveitsinpaimenkoirat)  
Alaryhmä 1 lammaskoirat  
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

YLEISVAIKUTELMA:  Matalaraajainen, voimakas, vankkarakenteinen, valpas ja 
toimelias. Pienikokoinen, voimakas ja kestävä koira. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Kuono-osan pituuden suhde kallo-osan 
pituuteen on  3 : 5. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Rohkea ja työskentelyyn soveltuva. Avoin ja 
ystävällinen, ei koskaan hermostunut eikä vihainen. 
PÄÄ:  Muodoltaan ja vaikutelmaltaan kettumainen. Ilme tarkkaavainen ja älykäs.  
Kallo:  Melko leveä, tasainen korvien välistä. 
Otsapenger:  Kohtuullinen.  
Kirsu: Musta 
Kuono:  Hieman kapeneva  
Leuat/hampaat /purenta:  Leuat vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja 
täysihampainen leikkaava purenta ts. yläetuhampaat peittävät tiiviisti 
alaetuhampaat ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 
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Silmät: Pyöreät, keskikokoiset ja ruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat. Eivät liian 
lähellä tai liian kaukana toisistaan.  
Korvat: Pystyt, keskikokoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet. Kirsun kärjestä 
silmän kautta vedetty linja jatkuu korvan kärkeen tai lähelle sitä. 
 
KAULA:  Melko pitkä. 
 
RUNKO:  Keskipitkä ja ylhäältä katsottuna hieman kapeneva, lanne ei ole liian 
lyhyt.  
Selkälinja: Vaakasuora.  
Rintakehä: Leveä ja syvä, ulottuu selvästi eturaajojen väliin. Kylkiluut ovat selvästi 
kaareutuneet. 
 
HÄNTÄ:  Lyhyt, mieluiten luonnostaan. 
Typistetty: Lyhyt (Huom. Suomessa typistyskielto). 
Typistämätön: Selkälinjan tasolle kiinnittynyt. Koiran ollessa valppaana tai 
liikkuessa häntä on selkälinjaa korkeammalla. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Lavat: Viistot, 90°:n kulmassa olkavarteen nähden. 
Olkavarret: Kaartuvat rintakehän myötäisesti. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset.  
Kyynärvarret: Lyhyet ja mahdollisimman suorat. Luusto on vankka aina käpäliin 
saakka. 
Etukäpälät: Soikeat; varpaat ovat vahvat, selvästi kaarevat ja tiiviisti yhdessä, 
keskimmäiset varpaat ovat hieman ulompia pitemmät. Päkiät ovat vahvat ja 
kaarevat, kynnet lyhyet. 
TAKARAAJAT:  
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat lyhyet, vahvat ja joustavat. Luusto on vankka 
aina käpäliin saakka. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Takaa katsottuna suorat. 
Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 
 
LIIKKEET:  Vapaat ja tehokkaat, eivät löysät eivätkä jäykät. Eturaajan askel on 
pitkä, ei liian korkea ja suhteessa takaraajan työntöön. 
 
KARVAPEITE 
Karva: Keskipitkää ja suoraa, ei koskaan pehmeää, laineikasta eikä karkeaa; tiheä 
aluskarva. 
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Väri: Yksivärinen punainen, soopeli, kellanruskea (fawn) tai musta punaruskein 
merkein (black & tan). Valkoisia merkkejä voi olla raajoissa, rinnassa ja niskassa, 
hieman valkoista päässä ja kuonossa sallitaan. 
 
KOKO JA PAINO: 
Säkäkorkeus: Noin 25 - 30 cm. 
Paino: Urokset 10 - 12 kg, nartut 9 - 11 kg. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja 
hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus. 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 

 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


