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FCI – Standard nr 277  /  04. 06. 1996  /  GB  

 
 

HORVAATIA  LAMBAKOER 
 

(HRVATSKI  OV�AR) 
 
 
 
TÕLGE :  Pr Peggy Davis (inglise keelde). 

 
 

PÄRITOLU: Horvaatia. 
 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         23. 06. 1969. 
 
KASUTUS: Tal on tugevalt väljendunud kariloomade karjatamise 
ja kaitsmise instinkt, kuid ta on sobiv ka kaitsekoeraks. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 1 
Lamba- ja karjakoerad 
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad). 
 
Alarühm 1.1      
Lambakoerad. 
 
Töökatseteta. 
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ÜLDMULJE : 
Horvaatia lambakoer on alla keskmise kasvuga koer. 
Tema põhiline värvus on must. Lühike karv peas ja 
jalgadel on iseloomulikuks tõuliseks tunnuseks. 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Elav, tähelepanelik, vähenõudlik ja kergesti koolitatav.   
 
OLULISED PROPORTSIOONID : 
Kerepikkus ületab turjakõrgust ligikaudu 10% võrra, mis 
annab keha piirjoontele ristküliku kuju. 
 
PEA : 
 
PEAPIIRKOND : 
Üldmulje kirjeldus :  Suhteliselt kerge, kiilukujuline. 
Koonuosa pikkuse suhe koljuosa pikkusesse on 9 : 11-le. 
Pea kogupikkus on ligikaudu 20 cm.  
Kolju : Üsna kitsas ja koonu suunas ahenev; kulmukaared 
pole eriti rõhutatud, põsed on ümarad, kuid pea tervikuna 
on kuiv. Laubavagu ei ole märgatav, kolju on pealtvaates 
ovaalne.  Kuklakühm on märgatav. 
Üleminek laubalt koonule : Kergelt markeeritud.  
 
NÄOPIIRKOND : 
Ninapeegel : Alati must ja mitte esiletungiv.   
Koon : Kuiv, sirge koonuselja ülemise profiiljoonega, 
koljuosa alumist joont jätkates koonusekujuline. 
Alalõualuud on näopiirkonnaga hästi proportsionaalsed ja 
annavad koonule pigem teravneva kui tömbi kuju.   
Hambad :  Hästi arenenud ja kääritaolise hambumusega. 
Lubatud, kuid ebasoovitav on ka otsehambumus. 
Täiskomplektne hammastik. 
Mokad :  Õhukesed, tihedalt liibuvad ja elastsed, tihedalt 
suletud suunurkadega. Mokaservade nähtavad 
limaskestad on mustad.  
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Silmad : Pruunid või mustad, keskmise suurusega, 
mandlikujulised, elava ilmega. Silmade asend ei ole 
viltune. Hästi liibuvate silmalaugude servad on tumeda 
pigmendiga.    
Kõrvad : Kolmnurgakujulised, püstised või poolpüstised, 
keskmise pikkusega ja veidi laiali suunatud asetusega. 
Eelistatud on püstised kõrvad. Kõrvade kupeerimine ei ole 
lubatud. 
 
KAEL : 
Kael on ülajoone suhtes kaldus; nii ülemine kui alumine  
profiiljoon on sirged; mõõduka pikkusega, sügav, 
lihaseline, hästi ümar, kuid mitte liiga jõuline. 
Nahk on voltideta, kaetud tiheda karvaga.   
 
KERE : 
 
Turi : Mitte esiletulev. Üleminek kuklast seljale on 
järkjärguline ning  vaevumärgatav.   
Selg : Lühike, lihaseline. 
Nimme (lanne) : Lühike ja hästi arenenud lihastega.  
Laudjas : Keskmise pikkusega, veidi laskuv, hästi 
lihaseline ja silmatorkavalt lai. 
Rindkere : Keskmise pikkusega, üsna lai ja sügav, hästi 
kaardunud roietega. Eesrind ei ole esiletungiv, profiilis 
jätkab kaela alajoont. 
Kõht : Kergelt üles tõmmatud. Tühimikud on täidlased ja 
pingul.   
 
SABA : 
Suhteliselt kõrge asetusega, kaetud tiheda ja rikkaliku 
karvaga. Kaardub tipuosas seljajoone tasandil või allpool 
seda; tähelepanelikul koeral kaardub saba ka kõrgemale 
seljajoonest. Kutsikad võivad olla juba sünnipäraselt 
sabatud või lühendatakse saba nii, et täiskasvanud koeral 
ei oleks see pikem kui 4 cm. 
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JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED : 
Esijalad on sirged ja eestvaates paralleelsed. 
Liigesenurgad on üsna avatud, mis teeb esijäsemete 
asetuse püstiseks. Jalad on keskmise pikkusega. Õlad on 
veidi kaldus, keskmise pikkusega, hästi lihaselised. 
Õlavarred on suhteliselt lühikesed, küünarvarred pikad ja 
lihaselised. Kerge luustruktuuriga. Randmeliigesed on 
kuivad ega eristu ülejäänud esijalast, kämblad ei ole päris 
püstised; käpad on väikesed, pikliku kujuga. Varbad on 
tihedalt koos, küüned on mustad või hallid, käpapadjandid 
on tugevad. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Tagajalad on mõõdukate liigesenurkadega. Tagantvaates 
on need paralleelsed; reied on suhteliselt pikad ning 
kannad üsna madalal. Reied on mõõduka laiusega, 
lihaselised. Kannaliigesed on kuivad, hästi arenenud ja 
mõõdukalt avatud nurgaga. Käpad on sarnased 
esikäppadega, kuid veidi piklikumad. Lisavarbad peavad 
olema eemaldatud. 
 
LIIKUMINE : 
Eelistatuim liikumisviis on traav, kusjuures sammu pikkus 
on keskmine. 
 
KARVKATE  
 
KARV : Karv on seljal 7 kuni 14 cm pikk. Näopiirkond peas 
on eranditult kaetud lühikese karvaga. Kõrvade välisküljed 
on lühikese karvaga ja sisekülgedel on karv pikem. 
Esijalgade tagapool on kuni randmeteni pikema 
karvanarmastusega. Tagajalgadel on püksid, mis ulatuvad 
kuni kandadeni. Karv on suhteliselt pehme, laines kuni 
kiharane. Mingil juhul mitte villav. Alusvill peab olema tihe. 
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VÄRVUS : Karva põhivärv on must. Lubatud on üksik 
valge märgis. Keelatud on valged värvimärgised peas, 
kerel ja sabas, aga kurgu all, rinnal ja rinna all on see 
lubatud, kuigi ebasoovitav. Sukad või sokid alandavad 
hinde. 
 
SUURUS : 
 
Nii isaste kui emaste turjakõrgus varieerub 40 kuni 50 cm. 
 
VEAD : 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, 
mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest.  
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
Rohkem kui kahe esimese eespurihamba (PM1) 
puudumine; 
Heledad või albinootilised silmad; 
Mistahes muud värvi ninapeegli pigment peale musta; 
Täies ulatuses villav või liiga pikk karv. 
Valged värvimärgised peas, kerel ja sabas. 
Pikk karv näoosas. 
Rippuvad kõrvad. 
Üle- või alahambumus. 
Turjakõrgus üle 50 cm või alla 40 cm. 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
inglisekeelsetest originaalist, juuli 2005. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 18. augustil 2005 protokoll nr 8 


