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KIHNU MAALAMBA TALLE VÄRVIJOONISE KIRJELDAMISE KORD  

ja alused talle identifitseerimiseks. 

Arvestades tõusisest mitmekesisust on iga vastsündinud talle värvijoonis isikupärane ja 

ainulaadne. Talle tuleb kirjeldada vastavalt käesolevale juhendile 1-3 elupäeval ja fikseerida 

tallele omased tunnused talleregistris (Lisa A-3). 

o Looma taga seistes on sinu parem pool ka looma parem pool, sellest lähtutakse 

kirjeldamisel. 

o Kirjeldus algab üldisest ja lõpeb detailidega kindlas järjekorras: üldine värvitüübi 

määratlus, kere,pea, jalad, saba, eritunnused. Kirjeldatakse vaid olemasolevaid 

märke/tunnuseid nende  puudumist ei kirjeldata. 

Terminid kirjeldamiseks:  teist värvi (kontrastvärvi must või valge, halli ja helepruuni ei 

arvestata) kujundid põhivärvis , mille esinemisel märgitakse esinemispiirkond (N: laudjatriip, 

täpp kuklas) nimetatakse märkideks: 

triip   kuni 1cm ühtlase laiusega piki või risti kulgev triip 

lauk    üle 1cm laiune piki nägu  kulgev ühtlase või ebaühtlase laiusega 

lõigatud lauk sirgjoonelise lõikega lõpev lauk näos 

mask lauk mis ulatub üle põskede näos 

täpp    kuni 2cm läbimõõduga  kindlapiiriline täpp 

täpid   täppe on mitu(märkida arv) 

hirveküljed täpid kere küljel/külgedel kobaras 

tähn  ebaühtlase piiriga täpp 

linnusulg tähn millest ulatuvad välja kiired, hajutatud piiriga tähn 

laik    üle 2cm läbimõõduga laik  nii ebaühtlase kui kindlapiiriga    

manisk   laik rinnal algusega kaela alt 

krae ümber  kaela kulgev laik 

vest ümber rindkere kulgev laik 

juuksed    oluliselt pikema karvaga põhivillakust täpp/tähn/linnusulg/ triip/laik 

kiiver  pealael olev laik, mis ulatub kõrvadeni või haarab sisse ka kõrvad osaliselt/täielikult 

vilkur pealae laigus või kiivris on omakorda teist värvi(villaku põhitoonis) täpp/laik 

sokk   vähemalt 5cm pikkune täielikult või osaliselt jalga ümbritsev laik 

õigetpidi sokitäpp soki esiküljel olev omakorda teist värvi (villaku põhitoonis) täpp/laik jalal 

tagurpidi sokitäpp soki tagaküljel olev omakorda teist värvi (villaku põhitoonis) täpp/laik jalal 

kannus alla 5cm pikkune täielikult või osaliselt jalga ümbritsev  laik/ täpp/triip  

 

Näide: 

mv, paremal küljel täpp, tagakehal laik, krae,    

ninal laik, peas kiiver,  

kõik jalad sokkidega, p.e. ja v.t.õigetpidi sokitäpiga,  

saba valge, sarved 

 



1. ÜLDINE VÄRVITÜÜP 

                                                             

•    mv – must valgete märkidega. Põhitooniks must, millel valge märk/märgid(laigud ja  

      väiksemad märgid)     

      •     vm – valge mustade märkidega. Põhitooniks on valge,   

                                              millel must märk/märgid(üksikud laigud ja väiksemad märgid) 

                                                     

o dalmaatslane – musta ja valget värvi laigud ebasümmeetriliselt kogu kerel  mõlemat värvi 

on enam vähem võrdselt(ei saa määratleda kumba rohkem).               

                  

o vaskkael – enam vähem sirgepiiriliselt osa kehast must osa valge.  

(viitab sarnasusele valai kitsetõule) Ühes pooles võib asuda üks teist värvi 

laik. 

 

 

 

o valge – üleni valge/ kui näol ja jalgadel esineb musti,pruune või halle 

laike, siis neid ei kirjeldata ja lammast nimetatakse valgeks. 

 

 

 

 

•  must – üleni must 



2. KERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. PEA 
 

 

 

 

 

 

 

4. JALAD:  

o parem esimene   p.e. 

o vasak esimene   v.e. 

o parem tagumine  p.t. 

o vasak tagumine   v.t. 

Jalgu kirjeldatakse ainult teist värvi märkide olemasolul. 
 

 

 

 

5. SABA   

märgitakse eraldi kui esineb põhitoonist teist värvi kas osaliselt või täielikult  (pool, ots, üleni). 

Kui saba on kerega sama tooni ei kirjeldata saba eraldi. 
 

 

 

 

 

 

6. ERITUNNUSED:  

o tilba/tilpade esinemine ja värv 

o sarvede olemasolu (sarved on juba lõikunud läbi naha või on tunda tugevalt naha  all nende 

olemasolu).  

 

 

 

 

Kui eritunnuseid ei ole, siis ei kirjeldata ega märgita, et puuduvad eritunnused. 

 


