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MAREMMA ABRUZZI LAMBAKOER (Cane da Pastore Maremmano Abruzzese,
Maremma and the Abruzzes Sheepdog)
PÄRITOLU: Itaalia
KASUTUS: Peamiselt karja kaitseks kasutatav lambakoer
F.C.I. KLASSIFIKATSIOON: Töökatseteta
LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE: tegemist on siiani Abruzzo
lambakasvatuspiirkonnas karju valvava iidse tõuga, mis põlvneb Toskaana ning Latiumi
piirkonna karjakoertest. Neist kahest piirkonnast pärit karjakoeratõugude omavahelist
ristamist soosis lambakarjade hooajaline ränne, seda eriti pärast 1860. aastat.
ÜLDMULJE: Maremma-Abruzzi lambakoer on suur, tugeva kehaehitusega ja rustikaalne
ning samas majesteetlik. Oma kujult ja proportsioonidelt on tegemist massiivse koeraga,
kelle kehapikkus on suurem turjakõrgusest. Koera suurus (heteromeetria - suuruse ja
erinevate kehaosade normaalsed proportsioonid) ning profiil (alloidism - pea- ning
kereprofiili omavaheline sobivus) on tasakaalus.
OLULISED PROPORTSIOONID: pea pikkus on kuni 4/10 turjakõrgusest, koonuosa on
koljuosast veidi lühem. Kehapikkus on 1/18 võrra pikem turjakõrgusest. Rinnakorvi
sügavus on veidi vähem kui pool turjakõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM: : tõu põhieesmärk on kaitsta nii karja kui omaniku vara ning neid
ülesandeid täidab koer hoolsalt ja peremehele ning tema perele pühendunult.
PEA: üldmuljelt suur, lame ja koonusekujuline meenutades sellega jääkarupead.
PEAPIIRKOND:
Kolju: pikk, külgedelt kergelt väljapoole kaarduv ning kaardus profiiliga. Kolju ja koonu
ülajooned on kergelt erisuunalised mis muudab profiili kumeraks. Otsmikuluud on vähesel
määral eenduvad. Laubavagu pole rõhutatud. Kuklasagar on vaevumärgatav.
Üleminek laubalt koonule: on vaevumärgatav ning nurk alati nürinurk.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: üsna suur, koonuga samal joonel. Ninasõõrmed on avatud, ninapeegel niiske,
jahe ja must. Profiilis ei või ninapeegel ulatuda üle huulejoone.
Koon: veidi lühem, kui koljuosa. Koonu sügavus on pool pikkusest. Koonu küljed on veidi
kaardus. Koon kitseneb otsa suunas, kuid eest vaadates on küljed siiski siledad. Silmade
alune osa jätab väljatahutud mulje.
Mokad: eest vaadates moodustab ülemise moka alajoon lahknemiskohas väga väikse
läbimõõduga poolkaared. Mokad ei ole tugevalt arenenud ning katavad vaevu alumised
hambad. Eelnevast tulenevalt on suunurgad vaevumärgatavad ning mokad moodustavad
koonu alajoone vaid koonu esiosas, tagumine osa järgib alalõuga ning suunurka.
Mokaservad on mustad.
Lõuad/hambad: lõuad on tugevad, normaalselt arenenud. Lõikehambad asuvad sirges reas
ning on hea suurusega. Nõutav on täishambumusega käärhambumus. Hambad peavad
olema valged ja tugevad.
Põsed: mõõdukalt silmatorkavad.
Silmad: koera suurusega võrreldes pole suured. Iiriste värv on ooker või kastanpruun.
Silmad ei asu ei sügaval ega tungi ette. Ilme on elav ja tähelepanelik. Silmaava on
mandlikujuline, silmaservad mustad.
Kõrvad: asuvad kõrgel oimuluukaare kohal. Kõrvad on lontis kuid väga liikuvad,
kolmnurksed (V-tähe kujulised). Ots on terav, mitte kunagi ümar. Võrreldes koera
suurusega on kõrvad väikesed. Keskmist kasvu koera puhul ei või kõrv olla pikem kui 12
cm. Kõrva kinnituskoht on keskmise laiusega.
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KAEL: ülajoon on kergelt kaarduv. Kael on peast alati lühem. Kael on jäme ning väga
lihaseline ja alati ilma kaelavoldita. Kael on kaetud pika tiheda karvaga, mis moodustab
eriti isaste puhul silmatorkava laka.
KERE: kehaehitus on tugev.
Ülajoon: turjalt laudjani sirge, sealt alates veidi langev.
Turi: turjajoonest veidi kõrgemal, laiade õlgade tõttu ka lai.
Selg: küljelt vaadates sirge, pikkuselt umbes 32% turjakõrgusest.
Nimme(lanne): jätkab sujuvalt ülajoont ning on küljelt vaadates veidi kaardus. Lanne on
lihaseline ja lai.
Laudjas: lai, tugev ja lihaseline. Nurk puusast sabani suureneb 20 kraadilt 30 kraadini või
rohkemgi, seetõttu on laudjas längus.
Rindkere: mahukas, ulatub küünarnukkideni, sügav ja külje keskjoonel korralikult kaarduv.
Allosas kitseneb rinnakorv sujuvalt, kuid säilitab hea laiuse ka rinnakupiirkonnas. Roided
on kaardus ja kaldu, jättes kopsudele piisavalt ruumi. Ebaroided on pikad, kaldus ja avatud.
Alajoon ja kõht: rinnak on pikk ning rinnakujoon tõuseb kõhu suunas kergelt.
SABA: langeva laudja tõttu madala asetusega. Puhkeasendis on all ning ulatub kannast
allapoole. Liikudes kannab koer saba seljajoonega samal joonel, sabaots on tugevalt
kaardus. Saba on kaetud tiheda karvaga, ehiskarv puudub.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED : eest ja küljelt vaadates sirged. Tasakaalustatud proportsioonidega esijalad
sobivad kehaproportsioonidega.
Õlad: pikk, kaldus ja lihaseline. Peab liikuma väga vabalt. Õla pikkus on umbes 1/4
turjakõrgusest ning õlg on 50-60 kraadise nurga all kaldus.
Õlavarred: ülemine 2/3 liibub keha vastu, lihaseline. Nurk kujutletava horisontaaljoonega
on 50-60 kraadi. Õlavarre pikkus on umbes 30% turjakõrgusest. Asend on enam-vähem
paralleelne keha mediaantasandiga. Õlavarrenurk on 105-120 kraadi.
Küünarnukid: rinnale lähedal, kaetud pehme lõdva nahaga ning on keha mediaantasandiga
paralleelne. Küünarnukk peab asuma abaluu tagant jooksval kujutletaval vertikaaljoonel.
Nurk on 145-150 kraadi.
Küünarvarred: : sirge ja vertikaalne, tugeva luustikuga. Küünarvars on õlavarrest veidi
pikem.
Randmeliigesed: jätkab küünarvarre vertikaalset joont. Tugev, kuiv, sile ning hea
jämedusega. Randmeluud on selgelt nähtavad.
Kämblad: mitte liiga lühike ega liiga pikk. Sihvakas ning minimaalse nahaaluse koega.
Küljelt vaadates veidi ettepoole kaldus.
Esikäpad: suured, ümarad, kompaktsed. Käpad on kaetud tiheda lühikese karvaga, küüned
on eelistatult mustad, kuid pruun värvus on lubatud.
TAGAJÄSEMED
Üldine: tagant ja küljelt vaadates sirged. Harmoonilised ning keha proportsioonidega
sobivad.
Reied: pikk, veidi kaldus, lai, väljajoonistuvate lihastega ning kergelt kaardus tagaosaga.
Puusaluu nurk on umbes 100 kraadi.
Põlveliigesed: : tugev, vertikaalteljel asuv. Reie ja sääreluu nurk ei ole liialdatud.
Sääred: veidi lühem kui reis ning umbes 60kraadise nurga all. Tugevad luud, kuivad lihased,
selgelt väljajoonistunud sääresoon.
Kannaliigesed: üsna paks ja lai. Nurk jääb 140 ja 150 kraadi vahele.
Pöiad: tugev, sihvakas ja lai. Ei liiga pikk ega liialt lühike. Ilma lisavarvasteta.
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Tagakäpad: suured, esikäppadega võrreldes vähem ümarad. Kompaktsed varbad.
Tagakäpad on kaetud lühikese tiheda karvaga, küüned on eelistatavalt mustad aga pruun
värvus on lubatud.
LIIKUMINE: samm või pikk traav.
NAHK: üle kogu keha liibuv, üsna paks. Kolmas laug ning käpapadjandid peavad olema
musta pigmendiga.
KARVKATE
LÜHIKARVALINE
Karv: rikkalik, pikk, üsna kare meenutades jõhvi. Kehal on karv sirge, kergelt laines karv on
lubatud. Karv moodustab kaelal rikkaliku laka ning reite tagaosas "püksid". Koonul, koljul,
kõrvadel ja jäsemete esiküljel on karv lühike. Kehal on karv kuni 8 cm pikk. Aluskarv on
rikkalik ainult talvel.
Värvus: ühevärviline valge. Piiratud määral on lubatud elevandiluu, helebeeži või
sidrunikarva varjundid.
SUURUS JA KEHAKAAL
Turjakõrgus: isastel 65-73 cm, emastel 60-68 cm
Kaal: isastel 35-45 kg, emastel 30-40 kg.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda veaks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde
ulatusest ja selle mõjust koera tervisele ja heaolule.
•
pidev küliskäik.
RASKED VEAD:
• valed peajooned;
• saba kaardub üle selja;
• pidev küliskäik;
• standardiga ettenähtust suurem või väiksem kasv.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
•
koer on agressiivne või liialt ebakindel;
•
koer, kes on füüsiliselt või käitumiselt selgelt ebanormaalne, tuleb diskvalifitseerida;
•
ninapeegel täielikult pigmenteerumata;
•
koon selgelt kongus või kaardus;
•
laud osaliselt või täiesti pigmenteerumata. Mitmevärviline iiris. Kõõrdsilmsus;
•
alahambumus;
•
puuduv või lühike saba, olgu siis sünnipärane või kupeeritud;
•
lokkis karv;
•
karva värvus ühevärviline isabella või elevandiluu või eelnimetatud värvustest
selgepiirilised laigud. Must loor.
MÄRKUS: Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Aretuses tuleb kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid tõutüübile vastavaid
koeri.

