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FCI – Standard nr 251 / 07. 08. 1998  /  D  

 
 
 

POOLA LAUSKMAA LAMBAKOER 
 

(Polski Owczarek Nizinny) 
 
TÕLGE:  Pr  Michèle Schneider (saksa keelde). 

 
PÄRITOLU:  Poola  
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         07.08.1998 
 
KASUTUS: See on väga kergesti juhitav karja- ja 
valvekoer. Linnaoludesse ületoodult on ta väga hea 
seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 1 
Lamba-  ja karjakoerad  
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad).  
   
Alarühm 1 
Lambakoerad. 
 
Töökatseteta. 
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ÜLDMULJE:   
Poola lauskmaa lambakoer on keskmisekasvuline koer, 
jässakas, tugev, lihaseline, pika ja tiheda karvaga. Hästi 
hooldatult annab karvkate talle atraktiivse ja huvitava 
väljanägemise. 
 
OLULISED  PROPORTSIOONID :  
Turjakõrguse ja kerepikkuse suhe on  9 : 10. Koljuosa 
pikkuse ja koonupikkuse suhe on  1 : 1; koon võib olla ka 
veidi lühem. 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Elava kuid mõõduka temperamendiga, valvas, vilgas, 
intelligentne,  varustatud hea mäluga ja oivalise 
vastuvõtlikkusega. Ta on vastupidav ebasoodsate 
kliimatingimuste suhtes. 
 
PEA: 
Keskmise, proportsionaalse ja mitte ülemäärase 
suurusega. Puhmas karv laubal, põskedel ja lõual lasevad 
peal näida suuremana, kui see tegelikult on.  
 
PEAPIIRKOND : 
Kolju : Mitte üleliia lai, veidi kumerduv. Laubavagu ja 
kuklakühm on märgatavad.  
Üleminek laubalt koonule : Hästi arenenud.  
 
NÄOPIIRKOND : 
Ninapeegel :   Arvestades karvkatte värvust nii tume kui 
võimalik ; laialt avatud ninasõõrmetega.  
Koon : Tugev, tömp. Ninaselg on sirge. 
Mokad : Liibuvad, servad on ninapeegliga sama värvi. 
Lõuad / Hambad :  Tugevad lõuad, korrapärane 
hammastik, kääritaoline või otsehambumus. 
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Silmad :   Silmad on keskmise suurusega,  ovaalsed, mitte 
välja pungituvad, pähklipruuni värvi, elav ja läbitungiva 
pilguga. Silmalaugude servad on tumedad. 
Kõrvad : Rippuvad, üsna kõrgele kinnitunud, keskmise 
suurusega, südamekujulised, tüvest laiad; eesmised 
servad liibuvad põskedele; kõrvade asend on 
tähelepanelik. 
 
KAEL :  
Keskmise pikkusega, tugev, lihaseline, ilma kaelalotita, 
pigem horisontaalse asetusega. 
 
KERE: 
Piirjooned :  Pigem nelinurkne kui ruudukujuline. 
Turi : Hästi rõhutatud. 
Selg : Tasane, tugevate lihastega. 
Nimme (lanne) : Lai, hästi ühilduv. 
Laudjas : Lühike, veidi nüridalt lõppev. 
Rind : Sügav, keskmise laiusega, roided on üsna 
kaarduvad, mitte lamedad ega ka tünnjad. 
Alajoon ja kõht : Moodustab elegantselt kere tagaosa 
suunas kulgeva kaarjoone. 
 
SABA:  
��Sünnipäraselt lühike või töbisaba, väga lühikeseks 

kupeeritud saba.  
��Kupeerimata, üsna pikk, rikkalikult karvaga kaetud saba. 

Rahulikus olekus rippuv; erutuse korral rõõmsalt üle 
seljajoone tõusev, kuid mitte mingil juhul rõngas või 
seljale toetuv.  

�� Lühendamata poolpikk saba võib olla erineval moel 
kantud. 

 
 
 
 



POOLA  nr  251 
LAUSKMAA-LAMBAKOER  Rühm: 1 alarühm 1 
  Kinnitatud FCI: 07.08.1998 

 EESTI KENNELLIIT 

4 

 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED :  
Nii eest- kui külgvaates : loodis. Tänu tugevale luustikule 
hästi tasakaalustatud seisuga. 
Õlad : Laiad, keskmise pikkusega, kaldu asetusega, 
selgelt piiritletud, tugevate lihastega. 
Kämblad : Asetsevad küünarvarre suhtes veidi kaldu. 
Esikäpad : Ovaalsed, suletud, kergelt kumerdunud; hästi 
tugevate varbapadjanditega. Küüned on lühikesed, 
võimalikult tumedad. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Tagantvaates : püstised, heade nurkadega. 
Reied : Laiad, hästi lihaselised. 
Kannaliigesed : Hästi arenenud. 
Tagakäpad : Kompaktsed, ovaalsed. 
 
LIIKUMINE :  
Kergelt sujuv ja mahukas. Liikumisviisiks on samm või 
ühtlane traav (ilma suurte vertikaalsuunaliste liigutusteta). 
Aeglase sammu korral on sellel tõul sageli kalduvus 
küliskäiguks.  
 
NAHK : Hästi liibuv, ilma volte moodustamata. 
 
KARVKATE :  
 
KARV:  
Kogu keha on kaetud  jämeda, tiheda ja rikkaliku karvaga; 
alusvill on pehme. Vastuvõetav on vaid sirge või veidi 
laines karv. Laubalt laskuvad karvad katavad otsmiku 
iseloomulikul moel.  
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VÄRVUS:  
Kõik värvused ja laigud on lubatud.  
 
SUURUS : 
Turjakõrgus :  Isased :  45 - 50 cm 

   Emased: 42 - 47 cm. 
 
Koer peab esindama töökoera tüüpi; seetõttu ei tohi 
suurus erineda standardis ettenähtust; ta ei tohi olla nõrk 
ega ka liiga tundlik. 
 
VEAD:  
Igat kõrvalekallet eeltoodud punktidest tuleb käsitleda 
veana, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
 
 
N.B. : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja 
täielikult munandikotti  laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge 
saksakeelsest originaalist, august  2003 
heaks kiidetud EKL juhatuses 18.detsembril 2003 protokoll nr 18 
 


