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TÕLGE: Helga Andrésdóttir. 
 
PÄRITOLUMAA: Island. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 06.03.2007. 
 
KASUTUS: Karjakoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 5:  Spitsilaadsed ja algupärased tõud. 
Alarühm 3: Põhjamaised valve- ja karjakoerad. 
 Ilma töökatseteta. 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Islandi lambakoer on ainuke algupäraselt Islandilt pärit tõug, 
mille tõid Islandile sinna sisserännanud viikingid (874-930 AD). 
Islandi lambakoer ja tema töömeetodid on aastasadade jooksul 
kohanenud kohalike maastikuoludega, põllumajanduslike 
traditsioonidega ning karmi olelusvõitlusega ning ta on läbi 
aegade olnud asendamatuks abiliseks sealsete farmide 
loomakarjade valvamisel. Islandi lambakoera populaarsus on 
viimaste aastakümnete jooksul kasvanud ja kuigi seda tõugu 
koeri ei ole just väga arvukalt, ei ole see tõug enam ka 
väljasuremisohus. 
 
ÜLDMULJE: 
Islandi lambakoer on tüüpiline põhjamaine karjaspits. Kasvult 
pisut alla keskmise, kikkis kõrvade ja rõngas sabaga. Külgvaates 
on kere ristkülikukujuline. Kere pikkus mõõdetuna õlanukist 
istmikunukini on suurem kui turja kõrgus. Rindkere sügavus on 
võrdne esijala pikkusega. Ilme on leebe, arukas ja rõõmus. Seda 
tõugu iseloomustab enesekindel ja rõõmsameelne olek. 
Karvkatet esineb kaht liiki - lühike karv ja pikk karv, mis on 
mõlemad väga ilmastikukindlad. Sootüüp on selgesti eristatav. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Islandi lambakoer on tugev ja kiire karjakoer, kes on ka väga 
häälekas, mis teeb temast nii lausmaal kui mägedes tõhusa 
karjavalvuri ning ta on väga tõhus kaotsi läinud loomade 
otsimisel. Islandi lambakoer on oma loomult väga valvas ning 
tervitab entusiastlikult kõiki külalisi, ilma et oleks kunagi 
agressiivne. Tema jahiinstinkt ei ole väga tugev. Islandi 
lambakoer on rõõmsameelne, sõbralik, uudishimulik, 
mänguhimuline ja julge. 
 
PEA: 
Jõulise ehitusega ja liibuva nahaga. Kolju on pisut pikem kui 
koon. Nii eest kui küljelt vaadatuna kolmnurkne. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Veidi kumerdunud. 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud, ei ole sügav ega 
kõrge. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. Šokolaadipruunidel ja osaliselt kreemvalgetel 
koertel tumepruun.  
Koon: Hästi arenenud. Koonuselg on sirge. Koon on pisut lühem 
kui kolju. Otsa suunas ühtlaselt kitsenev, moodustab nii ülalt- 
kui külgvaates tömbi kolmnurga. 
Mokad: Mustad. Šokolaadipruunidel ja osaliselt kreemvalgetel 
koertel tumepruun. 
Põsed: Lame. 
Hambumus: Käärhambumus. Täishambumus. 
Silmad: Keskmise suurusega ja mandlikujulised. Tumepruunid. 
Šokolaadipruunidel ja osaliselt kreemvalgetel koertel võivad 
olla pisut heledamad. Lauservad on mustad. Šokolaadipruunidel 
ja osaliselt kreemvalgetel koertel tumepruunid. 
Kõrvad: Kikkis ja keskmise suurusega. Kolmnurksed, jäikade 
servadega ja kergelt kumerate otstega.  Väga liikuvad, helidele 
tundlikud ning väljendavad koera meeleolu. 
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KAEL: 
Mõõduka pikkusega ja lihaseline, ilma lõdva nahata. Kergelt 
kaardunud ja kõrge hoiakuga. 
 
KERE: 
Ristkülikukujuline ja tugev. Kere pikkus on turja kõrgusega heas 
proportsioonis, kooskõlas üldise välimusega. 
Selg: Ühtlane, lihaseline ja tugev. 
Nimme: Lai ja lihaseline. 
Laudjas: Mõõdukalt lühike ja lai, kerge kaldega ja väga 
lihaseline. 
Rindkere: Pikk, sügav ja hästi kaardunud roietega. 
Kõht: Kõhujoon on vaid pisut üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Kõrge asetusega, rõngas ja sabaots puutub vastu selga. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Eestvaates on esijalad sirged, paralleelsed ja 
tugevad. Normaalse nurgistusega. 
Õlad: Kaldega ja lihaselised. 
Lisavarbad: Võivad olla topeltlisavarbad. 
Esikäpad: Kergelt ovaalse kujuga, hästi kaardunud ja lähestikku 
asetsevad varbad. Hästi arenenud padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: Tagantvaates on tagajalad sirged, 
paralleelsed ja tugevad. Normaalse nurgistusega. 
Reied. Laiad ja väga lihaselised. 
Lisavarbad: Soovitavad on hästi arenenud topeltlisavarbad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
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KÕNNAK: 
Kiire ja vastupidav, tugeva tagajalgade tõukega. Kerge ja 
maadhaarav. 
 
KARVKATE: 
Paks ja väga ilmastikukindel topeltkarv. 
 
KARV: Esineb kahte tüüpi karvkatet: 
a) Lühikarvaline: Väliskarv on keskmise pikkusega ja üsna 
karm. Aluskarv on paks ja pehme. Karv on lühem näol, peas, 
kõrvadel ja jalgade esikülgedel, pikem kaelal, rinnal ja reite 
tagakülgedel. Saba on kaetud koheva karvaga, mille pikkus on 
ülejäänud karvkattega heas proportsioonis. 
 
b) Pikakarvaline: Väliskarv on pikem kui lühikarvalisel koeral. 
Aluskarv on karm, paks ja pehme. Karv on lühem näol, peas, 
kõrvadel ja jalgade esikülgedel, pikem kõrvade taga, kaelal, 
rinnal, esijalgade ja reite tagakülgedel. Saba on kaetud väga 
koheva karvaga, mille pikkus on ülejäänud karvkattega heas 
proportsioonis. 
 
VÄRVUS: 
Lubatud on erinevad värvused, ent üks värvus peab 
domineerima. Põhilised värvused on: 
• Erinevad pruunid toonid kreemjast punakaspruunini. 
• Šokolaadipruun. 
• Hall. 
• Must. 
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Põhivärvusega koos esineb alati ka valget. Levinud valged, 
reeglina ebakorrapärase kujuga märgised on lauk või osaliselt 
valge nägu, kaelus, rind, erineva kõrgusega sokid ja sabaots. 
Heledam toon esineb tavaliselt kere alumises osas kurgualusest 
sabaotsani. Pruunidel ja hallidel koertel esineb sageli must 
mask, mustade otstega pealiskarv või isegi üksikud üleni mustad 
karvad. Mustadel (kolmevärvilistel) koertel on põhivärvuseks 
must, ülalkirjeldatud valgete märgistega ning tüüpiliste erinevate 
pruunides toonides märgistega põskedel, silmade kohal 
(kulmud) ja jalgadel. Mainitud värvi laigud valgel taustal (kirju) 
on samuti lubatud. Valge värvus ei tohi olla domineeriv. 
 
SUURUS: 
Ideaalne kõrgus: 
Isased koerad: 46 cm. 
Emased koerad: 42 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. 
• Must mantel või sadul pruunidel koertel. 
 
TÕSISED VEAD: 
• Lisavarvaste puudumine. 
• Kollased silmad. 
• Ümmargused pungis silmad. 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


