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TÕLGE: Jennifer Mulholland ja Raymond Triquet. 

 
PÄRITOLUMAA: Rumeenia. 

 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 16.12.2014. 

 
 

KASUTUS: 
Rumeenia lambakasvatajate poolt Karpaadi mäestikus kasutatav 
lambakoer, keda on juba sajandeid kasutatud karja ajamisel ja kes on 
samal ajal oma olemuselt ka suurepärane valvekoer. 

 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 1  Lamba-ja karjakoerad (v.a. Šveitsi alpi karjakoerad) 
Alarühm 1 Lambakoerad  
Töökatseteta. 

 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Ida-karpaadi lambakoer on aretatud Rumeenia Ida-Karpaadi ja 
Doonau alamjooksu piirkonnas esinenud kohalikest tõugudest. 
Sajandite jooksul oli aretuse ja selektsiooni esmaseks kriteeriumiks 
kasutusotstarve ja seepärast on tõule iseloomulikud omadused 
säilinud tänase päevani. 
Esimene standard koostati tõule Rahvusliku Zootehnika Instituudi 
poolt aastal 1934. Seda standardit on täiendatud ja kaasajastatud 
Rumeenia Künoloogilise Assotsiatsiooni (Romanian Cynological 
Association - RCA) poolt aastatel 1982, 1999 ja 2001. RCA tehniline 
komitee kohandas standardi FCI poolt etteantud formaadile vastavaks 
30.03.2002. 

 
ÜLDMULJE: 
Suhteliselt suurekasvuline koer, kiire, mitte raskepärane, jätab jõulise 
üldmulje. Kere on ristkülikukujuline, laudjas on lai ja veidi laskuv. 
Rindkere on mahukas ja sügav, õlad pikad ja veidi kaldus. Sugupoole 
tüüp on selgelt eristatav, isased peavad olema emastest kõrgemad ja 
tugevamad. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
• Koljuosa pikkus on pisut suurem või võrdne poole pea pikkusega. 
• Kere pikkus on alati suurem kui turja kõrgus. Emastel võib 

nimmeosa olla pisut pikem. 
• Rinnakorvi sügavus on ligikaudu pool turja kõrgusest. 

 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Loomupäraselt kaitset pakkuv ja julge. Talle on iseloomulik 
tingimusteta kiindumus oma karja ja peremehe vastu. Väärikas, 
rahulik ja tasakaalukas koer. 

 
PEA: 
Lupoidne (hundilaadne). 

 
KOLJUPIIRKOND: 
Ida-karpaadi lambakoer on mesotsefaalset tüüpi koer. Pea on tugev, 
ent mitte raskepärane. Laup on lai ja kergelt kumer, kõrvade vahelt 
laiem ning laubalõike suunas ühtlaselt ahenev. Laubavagu on 
suhteliselt pikk ja piisavalt hästi väljendunud. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas, mitte liiga rõhutatud ega ka 
liiga vähearenenud. 

 
NÄOPIIRKOND: 
Nina: Suur, lai ja alati must. 
Koon: Tugev, läbilõikelt peaaegu ovaalne, kergelt tömbi koonuse 
kujuline. Koonuosa on pisut lühem või kõige rohkem sama pikk kui 
koljuosa. 
Mokad: Tihked, hästi pigmenteerunud, tihedalt liibuvad ja hästi 
sulgunud suunurkadega. 
Lõuad/hambad: Tugevad, massiivsed ja sirged lõuad. Tugev 
hambumus. 
Käärhambumus, kusjuures lõikehambad asetsevad kergelt kumerdunud 
kaarjoonel. 
Põsed: Kuivad, tugevate ent mitte väljaulatuvate põselihastega. Nahk 
on pingul. 
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Silmad: Mandlikujulised, veidi viltused, kolju suurusega võrreldes 
mitte liiga suured, värvuselt tumepruunid. Ei ole pungis ega asetse 
liiga sügaval silmakoopas. Silmalaud on mustad ning tihedalt 
silmadele liibuvad. 
Kõrvad: Mitte liiga suured, kolmnurkse kujuga, asetsevad silmadest 
pisut kõrgemal. Kõrvatipud on kergelt ümarad, kõrvu kantakse 
põskede lähedal. 

 
KAEL: 
Lihaseline, väga tugev, keskmise pikkusega. Asetseb umbes 50-
kraadise nurga all horisontaali suhtes. 

 
KERE: 
Jõuline, hästi arenenud, kergelt ristkülikukujuline. 
Ülajoon: Sirge ja kindel. 
Turi: Vaid kergelt rõhutatud. 
Selg: Mõõduka pikkusega, sirge, tugev ja lihaseline. 
Nimme: Jõuline, lihaseline, ent mitte liiga lai. Mõõduka pikkusega. Ei 
ole liiga pikk (et ülajoon jääks kindlaks) ega liiga lühike. 
Laudjas: Lai ja lihaseline, mõõduka pikkusega, kergelt laskuv, 
kuid mitte längus. 
Rindkere: Hästi arenenud, sügav, küünarliigesteni ulatuv ja suhteliselt 
lai. Tugevad ja hästi kaardunud roided, mis ei ole kunagi 
tünnikujulised. 
Alajoon ja kubemelohk: Mõõdukalt tõusev. Kõht on üles tõmmatud, 
kuid mitte nöördunud ega rippuv. 

 
SABA: 
Suhteliselt kõrge asetusega, kohev, kaetud rikkaliku karvaga. 
Rahulikus olekus kantakse saba madalal, sirgelt või kergelt 
saablikujuliselt. Pikkuselt ulatub kandadeni. Kui koer on ärritatud või 
tegevuses, võib saba kaarduda ka ülajoonest kõrgemale, ent mitte 
mingil juhul ei toetu seljale ega keerdu selja kohale. 

 
JÄSEMED 

 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugeva luustikuga. 
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Üldvaates: Nii eest kui küljelt vaadates püstised ja maapinnaga risti 
asetsevad. 
Õlad: Tugevad, mõõdukalt langeva joonega. 
Küünarnukid: Kere lähedal asetsevad, ei ole sisse- ega väljapoole 
pööratud. 
Küünarvarred: Sirged, väga jõulised, läbilõikelt ovaalsed. 
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed, kergelt kaldus. 
Esikäpad: Ovaalsed, massiivsed, kompaktsed. 

 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Püstised. Lihaselised, tugeva luustiku ja hästi nurgitunud. 
Reied: Laiad ja väga lihaselised. 
Sääred: Jõulised, lihaselised, mõõduka pikkusega. 
Kannaliigesed: Massiivsed, tugevad, mitte liiga kõrgel (viitab 
rõhutatud põlveliigese nurgistusele) ega ka liiga madalal asetsevad. 
Pöiad (pöialiigesed): Tugevad, püstised. 
Tagakäpad: Ovaalsed, hästi arenenud ja kompaktsed, pisut väiksemad 
kui esikäpad. Varbad on kaarduvad ja lähestikku asetsevad. Lisavarbad 
tuleb eemaldada, välja arvatud riikides, kus nende eemaldamine on 
seadusega keelatud. Padjandid on elastsed ja vastupidavad. 

 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba ja ulatuslik liikumine. Jõuline ja vastupidav traav. Liikumisel 
püsivad jalad paralleelsed. 

 
NAHK: 
Tuhkhalli pigmentatsiooniga. Nina, lauääred ja mokad peavad olema 
mustad. Küünte puhul on eelistatud hall või must pigment. 

 
KARVKATE 

 
Karv: Karv on karm, tihe ja sirge. Aluskarv on tihe ja pehme. Kui 
välja arvata pea ning jalgade esiküljed, kus on karv on lühike ja sile, 
on karv kogu kerel suhteliselt pikk ning rikkalik. Kaelal, jäsemete 
tagakülgedel ning sabal on karv pikem - rikkalik karv neis kohtades 
on tõu tüüpiline tunnus. 

 
Värv: Kahvatu liivakarva (fawn) kaetud erinevate tooni musta 
looritusega (hundihall). Sageli heledam külgedel ning tumedam kere 
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ülaosas. Musta looritusega (hundihall) kahvatu liivakarva toon (fawn) 
valgete märgistega ei tohiks olla domineeriv. 

 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isastel: Ideaalne kõrgus on 65-73 cm. 
Emastel: Ideaalne kõrgus on 59-67 cm. 
Üldmulje on siiski alati olulisem. 
Kaal: Kooskõlas suurusega, jätab mulje jõulisest, ent mitte liiga 
raskepärasest koerast. 

 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest 
ning selle mõjust koera tervisele ja heaolule. 

 
TÕSISED VEAD: 
• Igasugune kõrvalekalle ülalmainitud omadustest, mis võib 

kahjustada koera kasutuskõlblikkust. 
• Liiga nõrk või liiga raskepäevane kehaehitus.  
• Liiga heledat värvi silmad. 
• Väga lõdvad alalaud, väljapungituvad silmamunad, liiga lihajad 

mokad ja rippuvad suunurgad. 
• Olulised pigmentatsioonivead. 
• Liiga pikk kere (rohkem kui 10% ettenähtust pikem), 

ruudukujuline kehaehitus. 
 

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus, liigne argus või letargilisus. 
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
• Selgelt ebatüüpiline, molossi tüüpi üldmulje. P3 ja mõne teise 

hamba puudumine, kihva puudumine, P4 puudumine, purihamba 
puudumine või kolme või enama mistahes hamba puudumine 
(v.a. PM1 ja M3). 

• Ülehambumus, alahambumus või tanghambumus. 
• Väga kerge luustik. 
• Ebapiisavalt arenenud rinnakorv. 
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• Aluskarva puudumine. Peas ja jalgade esikülgedel lühikesest 
erinev karvkate. Krussis või puhmas karv. Lühikarvalisus. 
Pikk karv, pehme karv, siidine karv. Seljal moodustunud 
pikisuunaline karvalahk. 

• Märgatav pigmendipuudus silmalaugudel, ninapeeglil, nahal ja 
mokkadel. Kõõrdsilmsus. 

• Värvus: pruun, vöödiline (brindle), kollane või nimetatud 
värvides laiguline. 

• Turja kõrgus isastel alla 62 cm ja emastel alla 58 cm. 
 

NB!  
• Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja 

täielikult munandikotti laskunud munandit. 
• Aretuseks tohib kasutada ainult funktsionaalselt ja 

kliiniliselt terveid koeri, kellel on tõule iseloomulik 
kehaehitus. 

 
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas. 



 

 

 
 

 


