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2

TÕLGE: Jennifer Mulholland koostöös Raymond Triquet'ga.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 04.11.2008.
KASUTUS: Lambakoer ja valvekoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad).
Alarühm 1: Lambakoerad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Pikardia lambakoeral on väga pikk ajalugu. Nimele vaatamata
ei ole sugugi kindel, et pikardia lambakoer pärineb tegelikult
just täpselt Picardie regioonist. Pigem on tõenäoline, et see
karmikarvaline lamba- ja karjakoer oli laialt levinud terves
Loode-Euroopas.
1863. aastal olid pikardia lambakoerad esimest korda esindatud
ka näitusel ning neid hinnati baeuceronidega ning briardiega
samas alarühmas. 1898. aastal hakati pikardia lambakoera
tunnustama eraldi tõuna. Esimese standardi koostas Paul
Megnin 1922. aastal. Ametliku tunnustuse osaliseks sai tõug
1925. aastal.
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Enne Teist Maailmasõda jäi tõu aretamine pisut soiku ning
alles mõne aja pärast hakkasid huvilised tõu kõige
tüüpilisemate esindajate baasil tõu aretusega uuesti tegelema.
Veel paljude aastate jooksul oli tõuklubil raskusi ametliku
tunnustuse pälvimisega, ent siis asutas silmapaistev
aretusspetsialist Robert Montenot 1955. aastal „Les Amis du
Berger Picard” tõuklubi. 1959. aastal pälvis see klubi ametliku
tunnustuse ning 1964. aastal kinnitas SCC tõu ametliku
standardi. Käesoleva standardi koostas klubi president J.C.
Larive koos oma toimkonnaga ning koostöös Raymond
Triquet'ga.
ÜLDMULJE:
Pikardia lambakoer on keskmise suurusega koer. Tugev,
jõuline, väga lihaseline ning hea kehaehitusega, ent mitte
raskepärase välimusega. Väga elegantse hoiakuga nii seistes
kui liikumisel. Jõulise välimusega ning elava ja valvsa ilmega.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Pikardia lambakoer on keskmiste proportsioonidega koer. Kere
pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini peab olema pisut
suurem kui turja kõrgus (5-8%). Emased on tavaliselt pikema
kerega kui isased. Kolju ning koon on ühepikkused. Esijalgade
pikkus küünarnukist maapinnani on pool turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Väga tasakaaluka loomuga. Ei ole agressiivne, arg ega
närviline. Peab olema nii sõnakuulelik kui ka julge. Need
omadused aitavad tal edukalt lambakarja ajada ja valvata.
Tegemist on ka väga hea valvekoeraga ning suurepärase
perekoeraga, kes naudib väga ka laste seltskonda.
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PEA:
Pea on proportsionaalse suurusega ning mitte raskepärane.
Hästi välja joonistunud ning ei tohi jätta teravat muljet.
Külgvaates on kolju ja koonu ülemised piirjooned paralleelsed.
Kolju on üsna robustne, habe, vuntsid ja kulmud on selgelt
väljendunud (kulmukarvad on umbes 4 cm pikkused ning ei
tohi langeda silmadele).
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Eestvaates ei tohi kolju olla lame, vaid on pisut kumera
kujuga. Otsmiku keskel on kerge laubavagu.
Üleminek laubalt koonule: Õrnalt väljendunud. Asetseb nii
kuklakühmust kui ninaotsast võrdsel kaugusel.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Hästi arenenud. Alati must ja hästi avatud
ninasõõrmetega.
Koon: Tugev ja mitte liiga pikk. Ei tohi olla terava otsaga.
Koonuselg on sirge. Õhuke habe ja vuntsid.
Põsed: Peavad olema mõõdukalt ümarad.
Mokad: Peenikesed ja tihedalt liibuvad.
Hambad: Jõulised lõuad. Täielik käärhambumus.
Silmad: Horisontaalse asetusega, ovaalsed, mitte pungis,
tumedad silmad (värvus võib olla tumedam või heledam
sõltuvalt karvkatte värvist, ent mitte kunagi pähkelpruunist
heledam).
Kõrvad: Keskmise suurusega, laia tüvega. Alati loomulikult
kikkis ning tipust kergelt ümarad. Veidi laialihoidvad kõrvad
on lubatud, ent mitte soositud.
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KAEL:
Tugev ja lihaseline, mõõduka pikkusega. Õlgadega hästi seotud
ning tagab väärika peahoiaku.
KERE:
Luustik on tugev, ent mitte liiga raskepärane. Lihased on
kuivad.
Selg: Sirged.
Nimme: Tugevad.
Laudjas: Läheb sujuvalt ja kerge kaldega üle reiteks.
Ulatub
maksimaalselt
küünarnukkideni.
Rindkere:
Rinnaümbermõõt mõõdetuna küünarnukkide tagant on umbes
1/5 võrra suurem kui turja kõrgus. Roided on ülevalt hästi
kaardunud ning rinnaku suunas järk-järgult lamenevad.
Alajoon ja kõht: Kergelt üles tõmmatud.
SABA:
Sünnipäraselt pikk. Puhkeasendis ulatub kannaliigeseni ning
sabaotsas on väike kõverus. Tegutsedes võib saba olla hoitud
kõrgemal, ent mitte kunagi selja kohal. Karv sabal on sama
pikk kui ülejäänud kerel.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Nii eest kui küljelt vaadatuna püstised.
Õlad: Pikad ja kaldega.
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal.
Küünarvarred: Sirged ja hea lihastikuga.
Kämblad (kämblaliigesed): Pisut ettepoole kaldus.
Käpad: Ümmargused, lühikesed ja kompaktsed.
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TAGAJÄSEMED:
Külgvaates paralleelsed ning eestvaates püstised.
Reied: Pikad ja väga lihaselised.
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud.
Kannad: Mõõdukalt kaldus. Ei ole üksteisest liiga kaugel ega
liiga lähestikku asetsevad.
Kannad (pöialiigesed): Püstised.
Käpad: Ümmargused, lühikesed ja kompaktsed. Ilma
lisavarvasteta. Padjandid on tugevad. Küüned on tumedad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Nõtke ja vaba. Jätab elegantse ja pingutuseta liikumise mulje.
Esijalad liiguvad mõõduka ulatusega. Jäsemed jäävad
liikumisel paralleelseks.
KARVKATE
KARV: Karm ja poolpikk karv. Katsudes kräsuline. Karv on
tervel kerel ja ka sabal 5-6 cm pikkune. Peenike ning tihe
aluskarv.
VÄRVUS:
Kollakaspruun (fawn), kollakaspruun (fawn) tumeda looriga,
kollakaspruun (fawn) pugalikpruuni (brindle) ning halliga, mis
jätab tumeda üldmulje.
Ilma suurte valgete laikudeta (väike valge märgis on lubatud
rinnal ja käppadel).

FCI - Standard nr 76 / 04.08.2010

EESTI KENNELLIIT

7

KÕRGUS:
Turja kõrgus isastel koertel:
Turja kõrgus emastel koertel:
Lubatud kõikumine: +/- 1cm.

60-65 cm.
55-60 cm.

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.

TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•

•

Kahe hamba puudumine, välja arvatud alumised PM4
hambad (PM1 hammaste puudumist ei arvestata).
Alahambumus, mille puhul ülemised ja alumised
lõikehambad puutuvad üksteise vastu.
Väga heledad silmad.
Selja kohal rõngas või liiga lühike saba.
Lokki tõmbuv karvkate. Liiga lame karv. Alla 4 cm või
üle 7 cm pikkune karv. Nõrga tekstuuriga või
villataoline karvkate.
Väga ebaühtlase ehitusega jäsemed, eriti suureks veaks
peetakse
puudulikult
arenenud
tagajäsemeid.
Väljapoole pööratud käpad. Kooskandsus.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Agressiivsus või liigne argus.
Mittevastavus tõu tüübile.
Üle- või alahambumus, mille puhul lõikehambad ei
puutu kokku.
Kahe PM4 hamba puudumine või rohkem kui kahe muu
hamba puudumine (PM1 hammaste puudumist ei
arvestata).
Kõõrdsilmsus või heledad kollaka varjundiga silmad.
Mitte kikkis kõrvad.
Tömpsaba või puuduv saba.
Karvkatte värvus: Must, valge, arlekiinimustriline või
kirju. Liiga palju valget karva rinnal. Täiesti valged
käpad. Valge karv väljaspool lubatud piirkondi.
Turja kõrgus ei vasta standardis kehtestatud vahemikule
(arvestades ka lubatud kõikumist). Turja kõrgus 67 cm
isastel ning 62 cm emastel on lubatud vaid muus osas
erakordselt heade omadustega koerte puhul.

Füüsiliste
ja
käitumuslike
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekalletega

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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