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POOLA PODHALANI LAMBAKOER
(POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI)
TÕLGE : Korrigeeritud Dr. Paschoud´ poolt (saksa keelde).

PÄRITOLU: Poola.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
08. 06. 1988.
KASUTUS: Karjakoer ja valvekoer. Tema imposantse käitumise
ja kauni välimuse tõttu on temast saanud ka väga hea seltsikoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1
Lamba- ja karjakoerad
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).
Alarühm 1.1
Lambakoerad.
Töökatseteta.
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ÜLDMULJE :
Tema kompaktsest ja tugevast kehaehitusest nähtub suur
jõud ja liikuvus.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Ristkülikukujuline formaat. Kerepikkus
mõnevõrra lühem kui emastel.

on

isastel

KÄITUMINE / ISELOOM :
Rahuliku iseloomuga, õppustvõttev ja valvas.
PEA :
Pea on kuiv ja keha suurusega sobivas proportsioonis;
peahoiak on niihästi liikumisel kui ka seisakus keskmisel
kõrgusel.
PEAPIIRKOND :
Kolju : Küljelt vaadates on laubajoon kergelt kumer;
laubavagu on mõõdukalt väljendunud.
Üleminek laubalt koonule : Rõhutatult väljendunud kuid
ilma terava laubalõiketa.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Musta värvi, keskmise suurusega, hästi
avatud ninasõõrmetega.
Koon : Tugev, ühtlaselt ahenev; see on veidi pikem või
ühepikkune kolju-osaga. Koonuselg on lai.
Mokad : Soovitavad on hästi liibuvad, tihked mokad;
mokaservad on tumedat värvi.
Lõuad / Hambad : Hambad on tugevad, korrapärase
asetusega; kääritaoline hambumus, lubatud on ka
otsehambumus.
Silmad : Keskmise suurusega, veidi viltuse asetusega,
ilmekad; iiris on tumepruuni värvi; silmalaugude servad on
tumedat värvi.
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Kõrvad : Asetsevad silmade välisnurkade kõrgusel või
mõnevõrra kõrgemal, keskmise pikkusega, üsna paksud,
kolmnurga kujulised, kaetud tiheda karvaga; kõrvade
esiservad puudutavad pead; kõrvalehed on hästi liikuvad.
KAEL :
Keskmise pikkusega, lihaseline, ilma kaelalotita. Rikkalik
karvakaelus. Kuklajoon kerkib seljajoonest kõrgemale.
KERE :
Pikk ja massiivne.
Turi : Silmatorkavalt rõhutatud, lai.
Selg : Sirge, lai.
Nimme (lanne) : Lai, hea ehitusega.
Laudjas : Kerge kaldega laskuv.
Rindkere : Sügav.
Alajoon ja kõht : Hästi mõõdukalt üles tõmmatud.
SABA :
Mitte liiga kõrge asetusega, hoidub seljajoonest allapoole;
ärrituse korral tõuseb ka kõrgemale seljajoonest, kuid
siiski mitte keerdudes. Allapoole rippudes ulatud saba
kannaliigesteni; saba tipus võib moodustuda kerge keerd.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED :
Üldmulje: Esijalad on lihaselised, tugeval, kuid mitte liiga
raskel luulisel alusel; eestpoolt vaadates on need sirged ja
püstised.
Labaluud : Kergelt kaldus asetusega, hästi kerele liibunud.
Kämblad : Veidi ettesuunas kaldus asetusega.
Esikäpad : Tihedalt kokkusurutud varbad moodustavad
ovaalsed, rusikasarnased, üsna suured käpad. Varvaste
vahed on karvased. Käpapadjandid on tugevad, sitked ja
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tumeda pigmendiga. Küüned on kõvad, tömbid ja tumedat
värvi.
TAGAJÄSEMED :
Üldmulje : Tagantvaates on tagajalad püstised; külgvaates
on need veidi tahapoole tõmmatud asendis, mõõdukalt
nurgitunud.
Pöiad : Püstised.
Tagakäpad : Nagu ka esikäpad.
KARVKATE :
KARV :
Peas ja koonul, esi- ja tagajalgade esiküljel ja tagajalgadel
kannaliigestest allapoole on karv lühike ja tihe. Kaelal ja
kerel on karv pikk, tihe, sirge või veidi laines, katsudes
kõva. Alusvill on rikkalik. Kaelal on arenenud ohtra
karvaga kaelus; kintsud on pika ja rikkaliku karvaga; pikk
karv sabas moodustab karvavimpli.
VÄRVUS :
Ühtlaselt
valge;
ebasoovitavad
kreemitoonilised laigud.

on

väikesed

SUURUS :
Turjakõrgus : isased :
emased:

65-70 cm,
60-65 cm.

VEAD :
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud punktidest tuleb lugeda
vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt
kõrvalekalde ulatusest.
Tugevalt väljendunud laubavagu.
Ebapiisavalt pigmenteerunud ninpeegel, mokaservad
ja silmalaugude servad.
Heledad silmad (nn karusilm).
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Entroopium.
Liiga kõrge asetusega kõrvad, tahapoole suunatud
kõrvad või kupeeritud kõrvad.
Horisontaalse asetusega kael.
Tagakõrge kehaehitus.
Püsivalt ülevalpool seljajoont hoiduv saba.
Lisavarbad.
Karvatud varvastevahed.
Ebapiisavalt arenenud kaelus ja karvanarmastus
jalgadel.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Tige või silmatorkavalt agressiivne koer.
Nõrgalt rõhutatud laubalõige.
Teravnev koonuosa.
Mitme hamba puudumine.
Üle- ja alahambumus.
Ektroopium.
Krussiskarvaline või siidjas karvkate.
Alusvilla puudumine.
Laiguline karvkate.
Närvilisus.
Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel esinevad
märgatavad füüsilised arenguhäired või käitumishälbed.
Märkus :
Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud
ja täielikult munandikotti laskunud munandit.
Maret Kärdi tõlge
saksakeelsest originaalist, jaanuar 2005.
heaks kiidetud EKL juhatuses 12.mail 2005 protokoll nr 5
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