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LÕUNA-VENE LAMBAKOER
(

/ Ioujunrousskaïa
Ovtcharka)

TÕLGE : Mrs Peggy Davis (inglise keelde).

PÄRITOLU: Venemaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
30.09.1983.
KASUTUS: Lambakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1
Lamba- ja karjakoerad
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).
Alarühm 1.1
Lambakoerad.
Töökatseteta.
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Venemaa lõunaosast pärit owtcharka on võimsa
kehaehitusega, keskmisest suurema kasvuga, ta on
raevukas ja usaldamatu võõraste suhtes, vähenõudlik ja
kohaneb
hästi
erinevates
kliimaoludes
ning
temperatuuridel.
ÜLDMULJE :
Võimas, kuiv, massiivse struktuuriga luustikuga ja tugevalt
arenenud lihastikuga.
Vead : Nõrk konstitutsioon, liiga kerge luustik, puudulik
lihastik; toores konstitutsioon või lihav üldmulje.
Sootüüp : Väga selged soolised tunnused. Isased on
palju vapramad, tugevamad ja massivsemad kui emased.
Vead : Isase tüüpi emased.
Rasked vead : Feminiinset tüüpi isased.
OLULISED PROPORTSIOONID :
- luustiku indeks:
isased
17 – 19
emased 16 – 18
- pikkuse indeks (formaat) : 108 – 110.
Vead : kerged kõrvalekalded antud normidest.
Rasked vead : olulised kõrvalekalded antud normidest
(ruudukujuline kehaehitus või väga venitatud kere).
KÄITUMINE / ISELOOM :
Kõrgema närvitalituse tüüp on aktiivne, tugev,
tasakaalustatud, elav. Domineeriv reaktsioon – aktiivne
kaitsereaktsioon.
Vead : liigne erutuvus, pelglikkus, apaatsus.
Rasked vead : kontrollimatu erutuvus, pelgurlus.
PEA :
Pikliku kujuga ja suhteliselt laia näo-piirkonnaga. Nii
kuklakühm kui ka kulmukaared on tugevalt väljendunud.
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Laubalt koonule üleminek on vaevumärgatav. Ninapeegel
on suur ja must.
Vead : jämedakoeline pea, rõhutatud üleminek laubalt
koonule, silmatorkavad sarnakaared, liiga lühike või
venitatud koonuosa, hallid mokaservad; hall või pruun
ninapeegel.
Rasked vead : Kitsas koon, kerge, üles tõmmatud või
tömbikujuline koon. Roosa ninapeegel.
Valged, suured, tihedalt üksteise kõrval.
Hambad :
Lõikehambad on korrapärases reas ja sulguvad
kääritaolise hambumusega.
Vead : Liiga väikesed või hõredalt asetsevad hambad,
kollane või kahjustatud email. Murdunud hambad juhul,
kui on säilinud korrektne kääritaoline hambumus.
Premolaari puudumine.
Rasked vead : Ebakorrapärase asendiga hambad juhul,
kui on säilinud korrektne kääritaoline hambumus.
Lagunenud
hambad.
Ebakorrapäraselt
asetsevad
lõikehambad.
Kõrvad :
Suhteliselt väikesed, kolmnurgakujulised,
rippuvad.
Vead : Hajali asendiga kõrvad.
Silmad :
Ovaalse kujuga, horisontaalse asetusega,
tumedad; silmalaud on tihked ja tihedalt liibuvad.
Vead : Heledad silmad.
Rasked vead : Erinevat värvi silmad. Roosad silmalaud.
KAEL :
Kuiv, lihaseline, mõõduka pikkusega, kõrge asetusega.
Vead : Liiga lühike kael, madala asetusega kael.
KERE :
Turi : Märgatav, kuid mitte liiga kõrge.
Selg : Sirge ja tugev.
Vead : Pehme või kumer selg.
Rasked vead : Nõgus selg või küürus selg.
Nimme (lanne) : Lühike, lai, ümardunud.
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Vead : Veidi venitatud, lame või liiga ümar.
Rasked vead : Pikk, kitsas, laskuv.
Rindkere : Mõõduka laiusega, veidi lamedate külgedega,
sügav.
Vead :
Ebapiisava sügavusega rinnakorv (ei ulatu
küünarnukkideni).
Rasked vead : Kitsas rind, liiga väike rinnakorv,
tünnikujulise ehitusega.
Kõht : Mõõdukalt üles tõmmatud.
Vead : Ülemäära nöördunud või lõtv kõht.
Käpad (esi- ja tagakäpad) : Ovaalsed, tugevad, hästi
kumerad, kaetud pika karvaga.
Vead : Lamedad käpad, hajaliasetusega varbad.
LIIKUMINE :
Liikumine peab olema vaba ja pika ulatusega. Sellele tõule
loomulik liikumisviis on hoogne traav ja galopp. Traavil
liiguvad jalad piki sirgjoont, mis kiiruse kasvades läheneb
keskteljele. Nii esi- kui tagajäsemete liigesenurgad
sirutuvad vabalt.
Vead : Liikumisel veidi külgsuunas kaarduvad jalad;
ebapiisav liigesenurkade sirutus.
Rasked vead : Seotud liikumine, puudulik liikuvus.
KARVKATE:
KARV : Pikk (10 – 15 cm), jämedakoeline, tihe, kore,
sama pikkusega nii peas, kerel, jäsemetel kui ka sabas,
koos hästiarenenud aluskarvaga.
Vead : Sile karv.
Rasked vead : Lühike karv, pehme tekstuuriga karv.
VÄRVUS : Enamasti on valge, kuid esineb ka valget
kollasega, õlekarva, hallikat (tuhkjashall) ja teisi halli
varjundeid;
valget
kergete
hallikate
märgistega,
hallitähnilist.
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Rasked vead :
tähnilisus.

Must, ruske või pruun karv; tugev

SUURUS :
Turjakõrgus : isased : alates 65 cm.
emased : alates 62 cm.
Vead : Isastel suurus alla 65 cm ja emastel suurus alla 62
cm turjalt.
Rasked vead : Isastel suurus alla 60 cm ja emastel
suurus alla 58 cm turjalt.
VEAD :
Iga kõrvalekallet eespool toodud punktidest tuleb käsitleda
veana ja hindamisel suhtuda sellesse sõltuvalt vea
raskusastmest.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
- Igasugune väära asendiga hammas, mis rikub
korrektse hammaste sulgumise ja kääritaolise
hambumuse.
- Lühike või sile karv.
- Igasugused muud karvkatte toonid peale nende, mis
on käesoleva standardiga määratletud.
- Agressiivsus või pelglikkus.
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
inglisekeelsest originaalist, september 2004.
heaks kiidetud EKL juhatuses 18.11.2004 protokoll nr 12
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