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LANCASHIRE HEELER

Rahvuslik originaalstandard kinnitatud Ühendatud
Kuningriigi Kennelklubi (KC) poolt 23.01.1985 ja
täiendatud septembris 1999.

LANCASHIRE HEELER
(Lancashire Heeler)

PÄRITOLU: Inglismaa.

KC KLASSIFIKATSIOON : Lambakoerad (Pastoral).

KASUTUS: Karjatab veiseid, kuid püüab ka terjeri moodi
küülikuid ning rotte .
FCI KLASSIFIKATSIOON:
F.C.I. poolt tunnustamata.
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LANCASHIRE HEELER

ÜLDMULJE:
Väike, jõuline, tugeva
energiline töötegija.

kehaehitusega,

kärmas

ja

KASUTUS:
Karjatab veiseid, kuid püüab ka terjeri moodi küülikuid
ning rotte.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Vapper, rõõmsameelne, oma peremehesse kiindunud.
PEA:
Proportsionaalne kerega. Koljuosa on tasane ja lai
kõrvade vahelt ning aheneb laia asetusega silmade
suunas. Üleminek laubalt koonule on mõõdukas ning
asetseb kuklakühmu ja ninapeeglit ühendava mõttelise
sirge keskel. Pea kitsenemine jätkub ninaotsa suunas.
Laubaja koonujooned on samasuunalised.
Silmad: Mandlikujulised, keskmise suurusega, tumedad,
välja arvatud maksakarva koertel, kellel silmad võivad
olla
heledamad
vastavalt
karva
värvile.
Kõrvad: Erksalt püstise asendiga. Rippuvad kõrvad on
lubatud,
kuid
ebasoovitavad.
Koon: Mokad on tihedalt liibuvad. Kääritaoline
hambumus - tugevad lõuad ning täiuslik ja korrapärane
lõikuv hambumus, s.t ülalõua lõikehambad katavad
tihedalt alalõua lõikehambaid ja asetsevad lõualuudes
otse. Üle- ja alahambumus on ebasoovitavad.
KAEL:
Keskmise pikkusega, hästi labaluudele kinnitunud.
ESIJÄSEMED:
Labaluud on hea asetusega, küünarnukid tihedalt
roietele surutud. Piisav luustik. Kämblad lasevad
käppadel veidi väljapoole pöörduda, kuid mitte niipalju, et
see neid nõrgendaks või mõjuks liikumisvabadusele.
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KERE:
Roided on hästi kaardunud, üsna pikalt taha ulatuvad,
hästi kinnitunud. Ülajoon on tugev ja tasane, mingil juhul
mitte turjast läbi vajunud ega laudjast järsk. Umbes 2,5
cm (1 tolli) võrra pikem turjakõrgusest (mõõdetuna turjast
sabatüveni).
TAGAJÄSEMED:
Lihaselised, heade põlvekaarte ja hästi madala
asetusega kandadega. Tagant vaadates on jalad
paralleelsed nii koera liikumisel kui ka seistes. Mingil
juhul mitte rangjalgne või kooskandne seis.
KÄPAD:
Väikesed, tugevad ja heade käpapadjanditega.
SABA:
Kõrgele kinnitunud, loomulikus pikkuses. Elevil koeral
selja kohale kergelt kaarduv, kuid mitte rõngas.
LIIKUMINE :
Elav ja reibas. Loomulik, vaba liikumine.
KARVKATE:
KARV:
Peen alusvill on kaetud ilmastikukindla, lühikese, tiheda,
tugeva ja sileda kattekarvaga. Karv on veidi pikem
kaelal. Aluskarv ei tohi ulatuda kattekarva alt välja, kaela
külgedel veidi pikemana moodustab ta laka, kuid ei ole
turritavalt püsti. Pikk või äärmiselt lühike karv on
absoluutselt ebasoovitavad.
VÄRVUS:
Must või maksakarva koos rikkaliku tooniga tanmärgistega koonul, täppidena põskedel ning sageli ka
silmade kohal, põlvedest allpool, soovitavalt koos
sõrmejälgedega käppade kohal, tagajalgade siseküljel ja
saba all. Tan-märgiste intensiivsus võib väheneda koos
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vanusega. Valge ei ole lubatud, välja arvatud hästi
pisikese täpina rinnal, kuid ka see on ebasoovitav.
Pigmentatsioon on värvusele vastav.
SUURUS :
Ideaalne turjakõrgus on:
Isastel 30 cm (12 tolli);
emastel 25 cm (10 tolli).
VEAD :
Igasugune kõrvalekalle eespoolt toodud punktidest on
viga, mille raskus sõltub selle esinemise astmest ja vea
otsesest mõjust koera tervisele ning heaolule.

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

Maret Kärdi tõlge
inglisekeelsest originaalist, august 2004.
heaks kiidetud EKL juhatuses 14.10.2004 protokoll nr 10

EESTI KENNELLIIT

