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RUMEENIA MIORITIC LAMBAKOER
(Ciob nesc Românesc Mioritic)

TÕLGE : Jennifer Mulholland ja Raymond Triquet (inglise keelde).

PÄRITOLU: Rumeenia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
06. 07. 2005
KASUTUS: Suurepärane karjakoer, äraostmatu valvur ja
imetlusväärne seltsiline.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1
Lamba- ja karjakoerad
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).
Alarühm 1
Lambakoerad.
Töökatseteta.
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :
Rumeenia mioritic lambakoer on aretatud Karpaadi
mäestiku
kohalikest
tõugudest,
kelle
peamiseks
väärtuseks oli nende kasutusotstarve. Sellel tõul on
suurepärase väljanägemise tõttu Rumeenias väga palju
austajaid.
Standard koostati Rumeenia Künoloogia Assotsiatsiooni
poolt aastal 1981. R.C.A. tehniline komitee vaatas selle
läbi ja kohandas 29.03.2002 standardi F.C.I. poolt
Jerusalemmas soovitatud mudelile.
ÜLDMULJE :
Suurekasvuline koer, kuid mitte raskepärane; jõuline ja
tähelepanuväärne. Karv on pikk ja hästi rikkalik peas,
kogu kerel ning jalgadel. Isased peavad olema emastest
kõrgemad ja tugevamad.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Kerepikkuse suhe turjakõrgusesse on 11 : 10
Rinnakorvi sügavus vastab ligilähedaselt poolele
turjakõrgusest.
Koonuosa on veidi lühem, kui koljuosa.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Rahulik ja tasakaalukas koer. Hea karjakoer, hästi julge ja
tõhus võitluses kiskjate (karu, hunt, ilves) vastu. Võõraste
suhtes ettevaatlik. Lastesõbralik.
PEA :
PEAPIIRKOND :
Kolju : Mõõduka laiusega, kergelt kumerdunud. Koljuosa
ja koonu ülemised profiiljooned on peaaegu paralleelsed.
Eestvaates on lauba ülajoon veidi kumer. Sarnakaared on
vaid kergelt eristatavad. Kuklakühm on hästi markeeritud.
Üleminek laubalt koonule : Mitte liiga rõhutatud.
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NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Lai, hästi arenenud, must.
Koon : Koljuosast veidi lühem; hästi arenenud, tipu suunas
ühtlaselt ahenev kuid mitte mingil juhul terav; tugeva
alalõuaga. Mokad :
Paksud, tihked, tugevalt
pigmenteerunud.
Lõuad / Hambad : Tugevad lõualuud; täiskomplektne
hammastik, tugevad ja terved, hästiistuvad valged
hambad; kääritaoline hambumus.
Põsed : Mitte väljapungitunud.
Silmad : Mõõduka suurusega, viltused; pähkelpruuni värvi,
tumepruunid või veidi heledamad, mitte mingil juhul
kollased. Silmalaugude servad on hästi pigmenteerunud.
Ilme on rahulik ja intelligentne.
Kõrvad : Suhteliselt kõrge asetusega, “V”-kujulised ja
tippudest veidi ümardunud, 10-15 cm pikkused, põskedele
liibuvalt rippuvad: kupeerimine on keelatud.
KAEL :
Mõõduka pikkusega, lai ja jõuline, ilma kurgualuse lotita.
KERE :
Hästi arenenud.
Ülajoon : Sirge ja kindel.
Turi : Mõõdukalt väljendunud.
Selg : Horisontaalne, tugev ja lihaseline.
Nimme (lanne) : Mõõduka pikkusega, lai ja hästi
lihaseline.
Laudjas : Lihaseline ja sabatüve suunas mõõdukalt
laskuv.
Rindkere : Mitte liiga pikk, lai, sügavuselt umbes poole
turjakõrguseni ulatuv, hästi kaardunud roietega.
Alajoon : Mõõdukalt tõusev, kuid mitte hurdalik.
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SABA :
Kõrge asetusega. Tipust kaardunult ja allasuunas rippuv,
kandadeni või madalamale ulatuv; kui koer on ärritatud või
liikumisel, tõuseb saba kergelt kaardudes kõrgemale,
vahel isegi ülespoole seljajoont, kuid mitte mingil juhul
selja kohale keerdudes. Saba lühendamine on keelatud.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED :
Püstised, nii eest kui küljelt vaadates.
Õlad : Mõõduka pikkusega, kaldus, hästi lihaselised ja
hästi liibuvad. Labaluu ja õlavarreluu vaheline nurk on
ligikaudu 100 - 105º.
Õlavarred : Mõõduka pikkusega, hästi lihaselised.
Küünarnukid : Tihedalt kerele liibuvad, mitte sisse- ega
väljapoole pööratud.
Küünarvarred : Suhteliselt pikad, jõulised ja lihaselised.
Randmeliigesed : Kindlad.
Kämblad : Külgvaates veidi kaldus.
Esikäpad : Ovaalsed, kompaktsed ja massiivsed, varbad
on tihedalt kooshoidvad ja hästi kaardunud, küüned on
tuhkhalli värvi.
TAGAJÄSEMED :
Hästi lihaselised ja jõulised, tagantvaates sirged ja
paralleelsed, liigesenurgad on veidi avatud.
Reied : Pikad, laiad ja hästi lihaselised.
Põlved : Reieluu ja sääreluu vaheline nurk on ligikaudu
100 - 105º.
Sääred : Suhteliselt pikad, lihaselised ja tugevaluulised.
Kannad : Mõõduka kõrgusega, tugevad, hästi nurgitunud,
mitte sisse- ega väljapoole pööratud.
Pöiad : Mitte liiga pikad, robustsed ja külgvaates peaaegu
püstised. Lisavarbad, kui neid esineb, ei ole hinde
alandamise põhjuseks.
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Käpad : Veidi pikemad esikäppadest.
LIIKUMINE :
Harmooniline, vaba, hästi koordineeritud, jõuline ja
pingevaba. Eelistatud on traav. Galopp on vastupidav ja
balansseeritud.
NAHK :
Paks, tihedalt liibuv ja hästi pigmenteerunud.
KARVKATE :
KARV :
Karv on peas ja kerel rikkalik, karmi tekstuuriga, sirge ja
vähemalt 10 cm pikkune. Alusvill on tihedam ja pehmem
ning värvilt veidi heledam. Jalgadel on karv lühem. Saba
on hästi kohev.
VÄRVUS :
Laiguline : Põhivärv on puhas valge hästi selgepiiriliste
mustade või hallide laikudega.
Ühevärviline : Ühtlaselt valge või hall.
SUURUS JA KEHAKAAL :
Turjakõrgus :
Isased :
vähemalt 70 cm – ideaalne suurus on 75 cm
turjalt.
Emased : vähemalt 65 cm – ideaalne suurus on 7o cm
turjalt.
Kehakaal :
Kooskõlas suurusega.
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VEAD :
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda
veaks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.
Ülekaaluline või kerge isend.
Keerdus või rõngasse keerdunud saba.
Hammaste puuhumine, välja arvatud PM1.
Sisse- või väljapoole pööratud küünarnukid.
Raskepärane liikumine.
RASKED VEAD :
Ebapiisavalt väljendunud sugupoolele iseloomulikud
jooned.
Ebatüüpiline üldmulje.
Ümarad, väljapungituvad silmad.
Klaasistunud silmad.
Püstised kõrvad
Liiga lühike karv (vähem kui 8 cm).
Lokkis karv või tekstuurilt standardiga ettenähtust
erinev karv.
Jõnksudega, küürus või nõgus seljajoon.
Lõdvad käpad, sisse- või väljapööratud käpad.
Jäigad jäsemed : liiga avatud liigesenurgad.
Kooskandsus.
Vöödiliste märgiste esinemine.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Agressiivsus või ülemäärane kartlikkus.
Ebatüüpiline isend.
Lõikehamba või kihva puudumine.
Ülehambumine või alahambumine.
Albinootilisus
Sünnipäraselt puuduv või sünnipäraselt lühike saba.
Kupeeritud saba.
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Turjakõrgus isastel väiksem kui 68 cm.
Turjakõrgus emastel väiksem kui 63 cm.
Diskvalifitseerida tuleb ilmsete füüsiliste arenguhäiretega
või käitumishälvetega koerad.

Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
inglisekeelsest originaalist, juuli 2005.
heaks kiidetud EKL juhatuses 10.novembril 2005 protokoll nr 11
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