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Standard on kinnitatud Vene Künoloogilise Föderatsiooni juhatuses  
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Ekspertiisi läbiviimiseks Vene Föderatsiooni territooriumil 
 

IDA-EUROOPA LAMBAKOER 

 

Antud illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset tõunäidist 

 

 
PÄRITOLUMAA: NSVL 
EESTKOSTEMAA — Venemaa. 
KEHTIVA STANDARDI AVALDAMISE KUUPÄEV: 01.11.2002 (Vene Künoloogilise 

Föderatsiooni teataja nr 5 (44) 2003, lk 6). 
KASUTUS: Sobib valvekoeraks. Pere- ja seltsikoer.  
FCI KLASSIFIKATSIOON:  Rühm 1:  Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi 

karjakoerad). 
Alarühm 1:  Lambakoerad. 
Töökatsetega. 
 
 

 

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST. Tõugu aretati NSVLis 1940. aastatel. Tõugu aretati 
eesmärgiga saada koerad, kes sobivad paremini teenistuseks sõjaväes, piiriväes, kaitseväes ja 
siseministeeriumi organites ning ka kodumajapidamistesse erinevates riigi kliimatingimustes. 
Vahemikus 1924-1936 toodi Saksamaalt NSVLi mitu keskmise suuruse ja erineva tüübiga saksa 
lambakoerte rühma. Eesmärgiks seati nende koerte põhjal luua uus lambakoera tõug, mis sobib 
paremini NSVLis kasutamiseks, pidades silmas looduslikke ja kliimatingimusi ning sellest tõust 
huvitatud ministeeriumite ja ametkondade erinõudmisi. Selle eesmärgi saavutamiseks ristati 
sissetoodud saksa lambakoeri kohalike tundmatu päritoluga koertega, kellel oli soovitud fenotüüp. 
Selektiivse töö tulemusena aretati tõug, mida nimetatakse ida-euroopa lambakoeraks. Esimene 
standard kinnitati 1955. aastal.  
Vene Künoloogiline Föderatsioon võttis ida-euroopa lambakoera standardi vastu 2002. aastal. 
 
ÜLDMULJE. Ida-Euroopa lambakoer on tugeva kehaehituse, üle keskmise kasvu ja venitatud 
kerega koer. Jõuline koer tugeva, ent mitte robustse luustiku ja hästi arenenud lihastikuga. 
Sugupoole tüüp on selgelt eristatav: isased on emastest suuremad ja massiivsemad. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID. 
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� Kere pikkus on turja kõrgusest 10-17% võrra suurem.  
� Pea pikkus moodustab umbes 40% koera turja kõrgusest. 
� Küünarnuki kõrgus maapinnast on umbes pool turja kõrgusest. 

 
KÄITUMINE/ISELOOM. Ida-Euroopa lambakoer on tasakaalukas, enesekindel, tähelepanelik, hästi 
treenitav ning usaldusväärne kaaslane ja kaitsja.  
 
PEA. Kiilukujuline, kere suurusega proportsionaalne (selle pikkus moodustab umbes 40% koera turja 
kõrgusest). Suur, kuid mitte robustne. 
 
KOLJUPIIRKOND 
Kolju. Kolju on lame, kõrvade vahel üsna lai ja mõõdukalt sügav. Laup on peaaegu lame, halvasti 
arenenud keskvaoga või ilma selleta. Kulmukaared on mõõdukalt väljendunud. Külgvaates on kolju 
ja koonu ülajooned paralleelsed. Kuklakühm on nõrgalt väljendunud.  
Üleminek laubalt koonule. Keskmise pikkusega ja mõõdukalt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND 
Ninapeegel. Ninapeegel on suur ja must. 
Koon. Nüri kiilu kujuline, pikkuselt umbes võrdne kolju pikkusega ja sujuvalt ninapeeglini 
kitsenev. Koonu ülajoon on sirge. 
Mokad. Tihedalt liibuvad ja mustad. Igemed tumeda pigmendiga. 
Lõuad/hambad. Ülemine ja alumine lõualuu on hästi arenenud, vastupidavad ja tugevad. Hambad on 
suured ja valged, tiheda asetusega täiskomplekt hambaid (42 hammast vastavalt hambakaardile). 
Käärhambumus. 
Põsed. Ei ole esiletungivad. Kergelt ümarad.  
Silmad. Keskmise suurusega, ovaalse kujuga, piisavalt laia asetusega, mõõdukalt kaldus. Mustade ja 
tihedalt liibuvate silmalaugudega. Silmavärv peab olema võimalikult tumepruun. 
Kõrvad. Keskmise suurusega või natukene suuremad, võrdhaarse kolmnurga kujulised, püstised, 
kõrgel ja üsna laia asetusega ning natukene kupeeritud otstega. Rahulikus olekus osutavad 
kõrvaotsad natukene külgedele, erutuse seisundis tõusevad vertikaalselt ja üksteise poole 
suunatult ning kõrvaotsad on suunatud kindlalt üles. 
 
KAEL. Lihaseline, kuiv, õlgade suunas laienev. Pikkuselt umbes võrdne pea pikkusega. 
Moodustab maapinna suhtes 40-45kraadise nurga. 
 
KERE. Terviklik, proportsionaalne ja vastab venitatud kehatüübile.  
Turi. Hästi väljendunud ja pikk. Turi on natuke kõrgem kui laudjas. 
Selg. Tugev, pikk, sirge, horisontaalne või laudja suunas kergelt kaldus. 
Nimme. Lühike, lai, lihaseline ja kergelt kumer.  
Laudjas. Lai, ümar, pikk, lihaseline ning kergelt kaldus. 
Rindkere. Sügav, pikk, lai, ovaalse ristlõikega ja ulatub küünarnukkideni. Roided üsna ümarad. 
Alajoon ja kõht. Kõht on mõõdukalt üles tõmmatud.  
 
SABA. Sabajuur on laudja pikendus. Saablikujuline, rahulikus olekus allapoole rippuv. Ulatub 
hüppeliigesteni või natuke madalamale, erutuse seisundis tõuseb saba esimene kolmandik selja 
kõrgusele, seejärel keerdub järk-järgult üles, kuid ei tõuse seljast kõrgemale ning seejärel kaardub 
natukene veel üles. Ühtlaselt kaetud paksu karvaga. 
 
JÄSEMED 
 

ESIJÄSEMED. Sirged ja paralleelsed. Küünarnuki kõrgus on võrdne poole koera turja kõrgusega või 
natuke kõrgem. 
Õlad. Mõõduka pikkusega, tihedalt rinnakorvile liibuvad ja kaldus asetusega - moodustavad maapinna 
suhtes 45-kraadise nurga. 
Abaluud. Mõõduka pikkusega, kaldus asetusega. Õlaliigesed moodustavad umbes 100-kraadise nurga. 
Hästi arenenud lihastik. 
Küünarvarred. Sirged ning paralleelse asetusega.  
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Küünarnukid. Suunaga kindlalt taha, ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Kämblad. Pikad, tugevad, vetruvad ning külgvaates kergelt kaldus. 
Esikäpad. Ovaalse kujuga, kummis ning tihedalt kokkusurutud varvastega. Käpapadjandid on tihedad 
ja tumedad ning küüned on tugevad ja tumedat värvi. 
TAGAJÄSEMED. Mõõduka ja üsna laia asetusega, tagantvaates paralleelsed.  
Reied. Mõõdukalt pikad, laiad ja hästi arenenud lihastikuga.  
Põlveliigesed (põlved). Väljendunud nurkadega.  
Sääred. Mõõduka pikkusega.  
Hüppeliigesed. Vastupidavad, kuivad ning hästi väljendunud nurkadega.  
Pöiad. Vastupidavad ja vertikaalse asetusega. Lisavarbad tuleb eemaldada. 
Tagakäpad. Ovaalse kujuga, kummis ning tihedalt kokkusurutud varvastega. Käpapadjandid on tihedad 
ja tumedad. Küüned on pigmenteerunud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE. Liikumine traavi puhul on vaba, sujuv, hoogne ning hästi tasakaalus. 
Traav ei ole madal. Hea tagajäsemete tõuge ning esijäsemetel on hea haakuvus erinevatel 
pindadel. Eest- või tagantvaates liiguvad jäsemed traavi puhul sirgjooneliselt. Kiiruse 
suurenemisel on traavi puhul jäsemetel tendents läheneda keskjoonele. Esi- ja tagajäsemete 
liigesed painduvad ja sirutuvad vabalt. Selg ja nimme vetruvad kergelt.  
 
KARVKATE 
 
KARV. Kahekihiline. Selja peal olev karv on paks, katsudes kare, sirge, keskmise pikkusega ja tihe. 
Aluskarv on hästi arenenud, paks ja pehme ning selja peal olevast karvast tavaliselt heledam. Karv on 
lühike peas, kõrvade sisekülgedel, jäsemete esikülgedel, käppadel ja varvastel. kaela peal on karv 
natuke pikem ja paksem. Reite tagumisel poolel on pikem karv ja see moodustab nn „püksid“. 
 
VÄRVUS. 

• Mustjashall, mustjas-kollakaspruun erineva intensiivsusega (mustaseljaline erineva 
sadula sügavusega) ning must värvus helehallide või kollakaspruunide laikudega, mis 
võivad asetseda silmade kohal, põskedel, rinnal, esi- ja tagajäsemetel või ainult 
varvastel ja päraku piirkonnas.  

• Tavaline must. Tavalise musta värvuse puhul on lubatud, kuid soovitavalt väike, valge 
laik rindkerel. 

• Soobelhall ja soobelpunane värvus (erineva intensiivsusega tume mask) 
• Värvused eredate punaste laikudega on lubatud, kuid ebasoovitavad. 

 
SUURUS 
 
Soovitatav kõrgus: isastel koertel - 67-72 cm; emastel koertel - 62-67 cm.  
 
VEAD. Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning nende tõsiduse 
aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 
 

TÕSISED VEAD: 
• Puudulik sootüüp. 
• Kehaehituse kergus, robustsus ja lodevus ning lihastiku nõrkus.  
• Kandiline või väga venitatud kehakuju. 
• Üle- või alamõõdulisus võrreldes standardis määratuga rohkem kui 2 cm võrra. 
• Ebakindel käitumine. 
• Ebatüüpiline ilme. 
• Ümarad ja pungis silmad ning väga heledad silmad. 
• Kahe hamba puudumine (2 P1). 
• Nõrgad (pehmed) kõrvad; rippus kõrvad. 
• Rõngas või sirbikujuline saba, korgitsersaba ja selja peal lamav saba.  
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• Lõdvad sidemed, kõverad jäsemed, tasakaalutu liikumine ning küliskäik. 
• Selgelt väljendunud kõrvalekalle jäsemete paralleelsest asetusest, liigne sirutus või 

liigne liigeste nurgistus. 
• Ninapeegli osaline depigmentatsioon.  

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Mis tahes erinevused tervest hambumusest, mida pole tõsiste vigade all märgitud. 
• Kõik kõrvalekalded käärhambumusest. Malehambumus. 
• Entroopium, ektroopium. 
• Lontis kõrvad. 
• Standardile mittevastav värvus.  
• Täielik ninapeegli depigmentatsioon.  
• Erineva värvusega silmad, kae või vähemalt üks helesinine silm. 
• Albinism. 
• Liiga lühike või puuduv saba.  
• Ühe- või mõlemapoolne munandi laskumishäire (krüptorhism).  
• Põimuv, risti astuv või rulluv liikumine ning tõule ebatüüpiliselt madal traav. 
• Lokki tõmbuv karvkate, pikakarvalisus, lühikarvalisus ja aluskarva puudumine. 

 
 

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad diskvalifitseeritakse. 
 
NB! 

• Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 
laskunud munandit. 

• Aretuseks tohib kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid koeri, kellel on tõule 
iseloomulikud omadused. 

 
 
 
 


