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KATALOONIA LAMBAKOER
(Perro de Pastor Catalán – Gos d’Atura Catalá)
TÕLGE : Pr Michèle Schneider (saksa keelde).

PÄRITOLU: Hispaania.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
26. 05. 1982.
KASUTUS:

Tõu tõeline olemus avaneb alles kariloomade karjatamisel.
Koer ei juhindu mitte ainult karjuse suunamistest, vaid on sellele lisaks
võimeline mitmetel juhtudel ka ise otsuseid langetama. Ta järjestab kogu karja
imelise kergusega nii, et ükski loom karjast välja ei jääks. Tema suur vaprus ja
julgus lubavad täita ka valveülesannet. Sobiva suuruse, kauni kasuka,
intelligentsuse ja ääretu truuduse tõttu oma isandale võib teda ka
suurepäraseks seltsikoeraks pidada.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1
Lamba- ja karjakoerad
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).
Alarühm 1.1
Lambakoerad.
Töökatseteta.
EESTI KENNELLIIT

Rühm: 1 alarühm 1.1
Kinnitatud FCI: 26.05.1982

LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :
Kataloonia lambakoer põlvneb Püreneede Katalooniasse
jäävast osast ning on oma üldise kasutusotstarbe tõttu,
milleks on nimelt karja juhtimine, laialt levinud kõigis
peamistes Kataloonia karjakasvatuspiirkondades.
ÜLDMULJE :
See on kaunikujuline, keskmise kasvu ja ilusa kasukaga
koer.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Veidi pikem oma kõrgusest, suhtega ligikaudu 9 : 8.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Hästi eemalehoiduv, elav ja intelligentne koer, väärika
pilguga,
austusväärse,
maalähedase
olemusega,
karjusele
ja
tema
hoolde
usaldatud
karjale
ennastohverdavalt truu.
Võõrastele ta ise ei lähene, mis jätab temast ka
ligipääsmatu üldmulje. Ta on hästi valvas. Hästi
vastupidav
leitsakus,
pakases
ja
igasugustes
ebasoodsates ilmastikuoludes. Talle piisab üsna lihtsast
toidust, et vastupidavalt töötada neis eelnimetatud
karmides tingimustes.
PEA :
Tugev pea on veidi erisuunaliste ülajoontega ja laia
tagaosaga,
olemata
samas
raskepärane,
heas
proportsioonis kogu ülejäänud kehaga. Peapiirkonna ja
koonuosa suhe on nagu 4 : 3.
PEAPIIRKOND :
Veidi pikem oma laiusest, laubavaoga, mis on eesmises
kolmandikus selgelt väljendunud ning kukla suunas
tasandudes läheb üle kergeks kuklaharjaks. Rõhutatud
kuklakühmuga. Ülemine profiiljoon on veidi kumerdunud,
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keskmises kolmandikus jätab piiritletud osas rohkem
tasandunud ala. Otsmikukaar on hästi arenenud nii
pikkuselt kui laiuselt, kulmukaared on hästi väljendunud.
Üleminek laubalt koonule : Hästi märgatav, olemata
seejuures liiga järsult väljendunud.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Sirge, peaga proportsionaalses suuruses ja
tingimata musta värvi.
Koon : Sirge, üsna lühike, vormilt ümardatud kantidega
tömbitipuluse püramiidi kujuline.
Mokad : Üsna paksud, tihked, peaaegu sirgjooneliselt
kulgevad. Alamoka serv ei ole lõtv (nagu rippuvad mokad).
Pigmenteerunud on intensiivset musta värvi. Ka igemed ja
suulagi on igal juhul mustaks värvunud.
Lõuad / Hambad : Tugevad, hea suurusega, valged ja
terved hambad. Kääritaoline hambumus. Töökasutuses
olevatel koertel võivad esineda tömbistatud otstega
kihvad.
Silmad : Hästi avatud, jõulise ilmega pilguga, elavad ja
intelligentsed. Ümarad, tumeda merevaigukarva ja
ümbritsetud mustalt pigmenteerunud silmalaugudega.
Kõrvad : Kõrge asetusega, kolmnurga kujulised,
õhukesed, tipu suunas teravnevad. Kõrvakõhred on
pehmed ja mitte paksud. Liibuvad pea külgedele. Kõrvade
laiuse ja pikkuse suhe on 8 : 10. Kaetud pika karvaga, mis
lõpeb pintslitaoliselt. Liikuvad. Töökasutuses olevatel
koertel on lubatud kõrvade kupeerimine.
KAEL :
Jõuline, tugev, lihaseline, üsna lühike kuid mõõdus, mis
hea liikuvusvõime tagab. Hästi õlgadel istuv.
KERE :
Ülajoon : Veidi pikendatud, tugev, lihaseline, väljendades
nii jõulisust kui liikuvust.
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Turi : Märgatav.
Selg : Seljajoon on sirge, mitte läbivajunud, kerge tõusuga
laudja suunas, mis tohib tõusta ainult kuni turja kõrguseni
või jääda sellest veidi allapoole. Karvkatte ja alusvilla
puudulikkuse korral võib distantsilt hinnates tunduda
kõrguste suhe laudja kasuks olevat.
Laudjas : Robustne ja lihaseline, pisut kaldus asetusega.
Rindkere : Lai, hästi arenenud, kuni küünarnukkideni
ulatuv. Tagamaks head töövõimet on roided hästi
kaardunud, mitte lamedad.
Alajoon ja kõht : Kõht on kergelt üles tõmmatud, lühikese,
samas tugeva ja hästi rõhutatud tühimikuosaga.
SABA :
Üsna madala asetusega. See võib olla pikk (ulatudes veidi
allapoole kannaliigest) või lühike (mitte üle 10 cm). Esineb
ka sabatuid isendeid ning töökoertel on lubatud saba
kupeerimine. Rahulikus olekus on saba allalastud asendis,
mille alumises osas võib olla kerge kaardumine, seega on
ka saablikujuline saba lubatud. Liikumisel tõuseb saba
energiliselt üles, kuid ei tohi seejuures selja kohale
keerduda. Saba on kaetud rikkaliku ja pehme karvaga.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED :
Üldmulje: Esijäsemed on tugevad, kuivad, sirged ning nii
eest kui küljelt vaadates hästi loodis. Küünarnukid
asetsevad umbes poolel kõrgusel turja ja maapinna vahel.
Õlad : Lihaselised ja tugevad, veidi kaldus asetusega.
Õla ja õlavarreluu vaheline nurk: See peaks olema
ligikaudu 110° .
Õlavarred :
Tugevad ja lihaselised, paralleelsete
küünarnukkidega, mis peavad hästi kerele liibuma ning ei
tohi olla lõdvad ega liiga tihedad.
Õlavarreluu ja kodarluu vaheline nurk: Ligikaudu 135°.
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Küünarvarred : Püstised, tugevad, tööks hästi kohanenud.
Randmeliigesed ja kämblad : Need jätkavad küünarvarre
püstist joont ja on üsna lühikesed.
Esikäpad : Ovaalsed, padjandid mustad ja vastupidavad.
Varbavahelised nahakurrud on nähtavalt hästi arenenud ja
kaetud rikkaliku karvaga. Küüned on mustad ja kõvad.
TAGAJÄSEMED :
Üldmulje: Tugevad, lihaselised, hästi loodis, mõjuvad
jõuliste ja liikuvatena.
Reied : Pikad, laiad ja lihaselised, tugevate luudega.
Puusaluu ja reieluu vaheline nurk : Ligikaudu 115°.
Reieluu ja sääreluu vaheline nurk: Ligikaudu 120°.
Sääred : Tugeva luustiku ja lihastega.
Kannaliigesed : Üsna madala asetusega, paralleelsed ja
hästi loodis.
Kannaliigese nurk : Ligikaudu 140°.
Pöiad : Üsna lühikesed, tugevad, püstised.
Tagakäpad : Esikäppade sarnased, neil on aga
topeltkannused luustunud varbalülidega, mis asetsevad
üsna madalal ning on esimeste varvastega ühendatud
hästi arenenud varbavahelise nahakurru abil.
LIIKUMINE :
Pehme, tüüpiline lambakoera liikumine. Avaral väljal
liikudes läheb koer üle galopile; seevastu ringis on
tüüpiliseks liikumisviisiks lühike traav, iseloomulik nendele
koeratõugudele, kellel esinevad topeltkannused.
NAHK :
Üsna paks. Kerel ja peas hästi tihedalt liibuv. Hästi
pigmenteerunud.
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KARVKATE:
KARV : Pikk, sirge või vaid veidi laines. Karm. Rikkalik
alusvill, eriti kere tagumisel kolmandikul. Peas
moodustuvad
karvadest
põskhabe
ja
vuntsid,
juuksesalgud ja kulmupuhmad, mis ei tohi siiski silmi katta.
Nii saba kui ka jäsemed on kaetud rohke karvaga.
Tuleb arvestada, et karvavahetus on sellele tõule tüüpilise
fenomeniga : nimelt toimub see kahefaasiliselt. Esmalt
vahetub karv kere eesosas nii, et koer näib koosnevat
kahest erineva karvatüübiga poolest. Teises etapis
vahetub kere tagaosa karv ja seejärel tekib alles terviklik
karvkate.
VÄRVUS : Eemalt vaadates näivad koerad ühevärvilisena;
jalgade alaosas (käppadel) võib esineda heledamatoonilisi
värvinüansse. Lähedalt vaadates selgub, et värvus
moodustub mitut erinevat tooni esindavate üksikute
karvade
segust
:
kollakaspunasest
(fauve),
hallikaspruunist koos rohkem või vähem läbi kasvanud
punaste, valkjashallide või mustade karvadega. Neist
moodustunud põhivärvused on:
kollakaspunane (fauve) : jaotudes tooni alusel
heledaks, keskmiseks ja tumedaks.
Liivakarva (sable): koosnedes kollakaspunastest,
hallidest, valgetest ja mustadest karvadest,
jagunedes samuti tooni alusel kolme nüanssi - hele,
keskmine ja tume.
Hall (gris) : koosnedes valgetest, hallidest ja
mustadest karvadest, toonidega hõbehallist kuni
hallikasmustani. Kui ülekaalus on mustad karvad
ning need on läbi kasvanud vaid valgete karvadega,
on tegemist hallikasmustaga.
Esineb ka isendeid, kelle värvus on segu mustadest,
kollakaspunastest ja punakaskollastest-liivakarva
EESTI KENNELLIIT

Rühm: 1 alarühm 1.1
Kinnitatud FCI: 26.05.1982

karvadest, kusjuures viimased võivad ülekaalukamalt
koonduda kindlatesse kohtadesse ning anda üldmulje
piirdemärgistega mustast värvusest.
Mustad või valged värvilaigud ei ole lubatud. Mõnel juhul
võivad valged karvad olla koondunud väikeseks
tähekeseks rinnal või valgeks varbaotsaks, kuid siis ei tohi
sellega kaasneda valget varbaküünt.
SUURUS :
Turjakõrgus : isased : 47 kuni 55 cm.
emased : 45 kuni 53 cm.
VEAD :
Iga kõrvalekallet eespool toodud punktidest tuleb käsitleda
veana ja hindamisel suhtuda sellesse sõltuvalt vea
raskusastmest.
RASKED VEAD :
Lame pea või laubavao puudumine.
Rooskõrvad või halva asetusega kõrvad, tugevaks
kasvanud kõhred (= liiga püstised kõrvad), pikad või
liiga laiali hoiduvad kõrvad.
Heledad silmad.
Kuni kahe premolaari puudumine.
Napp üle- või alahambumine.
Läbi vajunud selg.
Sisse- või väljapöörduvad jalad või käpad.
Üks või kaks valget küünt.
Luustumata kannused või ühekordsed kannused.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Agressiivsus või pelglikkus.
Pigmendipuudulikkus
mokaservadel,
silmalaugudel või igemetel.
Pruun ninapeegel.
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Sinised silmad.
Valged laigud.
Rohkem kui kahe premolaari puudumine või kokku
kahe muu hamba puudumine.
Selja kohale keerduv saba.
Kannuste
puudumine,
varvastevahelise
naha
puudumine.
Kõik küüned on valged.
Rohkem kui 3 cm võrra üle- või alamõõdulisust
lubatud maksimaal- või minimaalsuurusest.
Pürenee lambakoerale või briardile sarnanev
peakuju.
Üle- või alahambumus.
Täpselt samasuguse kvaliteedi korral tuleb hindamisel
eelistada ja paremuselt kõrgemale kohale seada
kupeerimata koera (kõrvad, saba või tööotstarbel
lühendatud kihvad). Hindamisele lubatakse vaid sellised
kupeeritud koerad, kes on töökasutuses kariloomade
karjatamisel.
Värvieelistuse
juures
tuleb
lugeda
soovitavamaks ja esile tuua hästi pigmenteerunud toone.
Diskvalifitseerida tuleb koerad, kellel esineb olulisi füüsilisi
arengudefekte või käitumishälbeid.
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
saksakeelsest originaalist (prantsusekeelset kaasates), september
2004.
heaks kiidetud EKL juhatuses 18.11.2004 protokoll nr 12
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