
Louisiana Catahoula leopardikoera NALC-i standard 

 
PÄRITOLU JA EESMÄRK 
Louisiana Catahoula leopardikoer on aretatud Louisiana osariigi territooriumil Ameerika 
Ühendriikides. Koera kasutatakse karjakoera ja hagijana, muuhulgas puuvõrades peituvate 
loomade jahil, ning seltsi-, teenistus- ja valvekoerana. 
 
ÜLDILME 
Catahoula leopardikoer on keskmist või suuremat kasvu koer arenenud lihastikuga, ent 
mõõdukalt jõuline ja atleetlik. Tõu esindaja peab näima tugeva, ent osava ja vastupidava 
koerana. 
 
ISELOOM 
Catahoula leopardikoer on iseseisev, valveomaduste ja arenenud territooriumi kaitsmise 
instinktiga koer. Tema käitumine võib olla agressiivne. Tagasihoidlikkuse märke rihma otsas 
ei tohiks pidada arguseks, vaid sallimatuseks võõraste vastu. 
 
SUURUS 
Turjakõrgus isastel peab olema 55,8 cm kuni 66,0 cm. 
Turjakõrgus emastel peab olema 50,8 cm kuni 60,9 cm. 
 
KARVKATE JA VÄRVUS  
Karvkatte pikkus on lühike kuni keskmine.  
Eelistatud on leopardi meenutav värvus, võimalikud toonid: helesinine, hall, must, pruun, 
maksapruun, punane, valge ja kilpkonnavärv. Laigud ja märgised võivad olla mustad, valged, 
pruunid, punased või seemiskollased. 
Lubatud ühtlased (solid) värvused on must, kollane, punane ja šokolaadivärv. 
Diskvalifitseerivad vead: pikk või kohev karvkate. 
 
PEA 
Pea peab olema tugeva ehituse ja hästi arenenud põskedega. 
Kolju: Lai kolju, lauba ja ninaselja vahel on täpne mõõduka pikkusega üleminek.  
Silmad: eelistatult helesinised silmad, kuigi lubatud on mis tahes värvid ja 
värvikombinatsioonid. Silmad ei pea olema ühevärvilised – lubatud on osaline ühe või mõlema 
silma heterokroomia (n-ö tähnilised silmad). Rasked vead: mis tahes korrapäratu või mitte 
kesksümmeetrilise kujuga pupill. 
Kõrvad: Kõrvad peavad olema keskmise pikkusega, kõrvatüvi peab asuma pea ülaosaga samal 
tasemel või sellest veidi madalamal. Eelistatud on õiged rippuvad kõrvad, mille siseserv asub 
kõrva lähedal. Lubatud on „lõdvestunud“ kõrvad, mille tüvi asub pea ülaosast veidi allpool. 
Vead: lendlevad või hagijalikud kõrvad. 
Diskvalifitseerivad vead: Kupeeritud või püstised kõrvad. 
Koon: Koon peab olema tugev, sügav ja enam-vähem võrdse pikkusega kolju ülaosaga, mida 
mõõdetakse ninajuurest kuklakühmuni. Koon on lai koonutüve juures ning eestvaates kitseneb 
nina suunas. 
Hambumus: Hambumus peab olema tugev ja kääritaoline, lubatud on ka tanghambumus. 
Täielik hammastik on väga soovitav, kuid murdunud hambaid ei tohiks sellegipoolest veaks 
lugeda. Rasked vead: koerad, kellel on ala- või ülehambumus. 
 
 



KAEL JA KERE 
Kael: Kael peab olema lihaseline ja hea pikkusega.  
Kere: Selg peab olema tugev, hästi arenenud lihastikuga, tasane ja keskmise pikkusega.  
Rindkere peab olema sügav, ulatudes küünarnukkideni. Rindkere on piisavalt lai hästi 
kaardunud roietega. Alajoon on tagasuunas elegantselt üles tõmmatud. 
Vead: liiga väikest või liiga suurt kasvu koerad. 
 
ESIOSA 
Esijäseme pikkus peab moodustama 50–60% koera kasvust, mida mõõdetakse turjast maani 
läbi küünarnukkide. Õlad on hästi tahapoole suunatud, õlavarreluud peavad olema piisava 
pikkusega. Esijäsemed on tugevad ja mõõduka pikkusega. Varvaste vahel on hästi arenenud 
ujunahk. Esimesed lisavarbad võivad olla kas eemaldatud või mitte, kuid nende olemasolu 
korral peavad need olema sirged. 
Vead: Kassikäpad või pesukaru käppadele sarnanevad käpad. 
 
TAGAOSA 
Laudjas peab olema keskmise pikkusega, veidi ümar, saba on keskmise või kõrge asetusega. 
Põlveliigesed peavad olema hästi nurgitunud ning pöiad minimaalse kaldega koera suhtes. 
Pöiad on sirged, ei pöördu tagantvaates sisse- ega väljapoole.  
Tõsised vead: Sünnipäraselt sabatu või kupeeritud sabaga koer. 
Diskvalifitseerivad vead: ühe- või kahepoolne krüptorhism (ühe või mõlema munandi 
puudumine koera munandikotis).  
Märkus: see puudutab ka kirurgiliselt õigesse kohta paigutatud munandeid. 
 
LIIKUMINE 
Liigutused peavad olema osavad ja sujuvad. Sobiv kõnnak on traav. 
 
 


