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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE KUUPÄEV:
13.10.2010.
KASUTUS: Kaitse- ja valvekoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Sektsioon 2.1

Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad.
Mastifi tüüpi molossid.
Ilma töökatseteta.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Mastifeid tuntakse juba sadu aastaid, kuigi mitte päris sellisel kujul
nagu nad tänapäeval levinud on. Nende ajalugu ulatub 15. sajandi
alguses toimunud Agincourti lahingu eelsesse aega. Juba tol ajal olid
nad tuntud oma julguse ja tugeva valveinstinkti poolest. Kui
roomlased oma vallutusretkede käigus Suurbritanniasse jõudsid,
avaldasid sealsed mastifitüüpi koerad neile nii sügavat muljet, et nad
võtsid mõned koerad kaasa, et kasutada neid koertevõitluseks. Kui
Suurbritanniasse jõudsid normannid, olid mastifitüüpi koerad nii
levinud, et inglise keelde võeti üle sõna „dogi“ (dogue).
Peale II Maailmasõda oli tõug aga peaaegu väljasuremise äärel.
Seejärel hakati neid uuesti mujalt Suurbritanniasse tooma ning nende
arvukus hakkas taas kasvama ning tõug edasi arenema. Selle tõu
puhul on ühendatud suursugune hoiak ja hea iseloom. Tegemist on
nii turja kõrguselt kui ümbermõõdult väga suure koeraga, kellel on
lai, sügav ja jõuline kere ning massiivne ja tugev luustik.
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ÜLDMULJE:
Pea on igast küljest vaadatuna üldjoontes kandilise kujuga. Soovitav
pikkus ja suhe pea ja näo kogupikkusega on 2:3.
Kere on lai, sügav, pikk ning jõulise ehitusega. Jalad on üksteisest
kauge asetusega ning tugevad. Lihased on selgelt väljajoonistunud.
Suurus on oluline, ent ainult juhul, kui selle arvelt ei kannata muud
omadused ning säilib üleüldine tasakaal.
Kõrgus ja tugev
kehaehitus on mõlemad olulised omadused eeldusel, et nad on
omavahel heas proportsioonis. Suured, jõulised ning hea
luustruktuuriga koerad.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on suurem kui turja
kõrgus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Väärikas ja vapper. Rahulik, väga kiindunud oma omanikku ning
võimeline teda kaitsma. Võõraste suhtes tavaliselt ükskõikne.
Arglikkus ei ole lubatud.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju on kõrvade vahel lai. Otsmik on lame ning valvelolekus
voldiline. Kulmud (kulmukaared) on kergelt tõstetud. Kolju on
lamedalt kumera kujuga ning keset otsmikku kulgeb laubavagu, mis
saab alguse silmade vahelt ning ulatub kolju sagitaalõmbluse
keskkohani.
Üleminek laubalt koonule: Üleminek laubalt koonule on hästi
märgatav, ent mitte liiga järsk.

FCI - Standard nr 264 / 02.03.2011

EESTI KENNELLIIT

4
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must. Lai, eestvaates laialt avatud ninasõõrmed.
Külgvaates on ninapeegel lame (mitte terav ega ülespoole suunatud).
Koon: Lühike ja silmade alt lai. Peaaegu kogu ulatuses ühtlase
laiusega. Tömbi, „järsult äralõigatud“ otsaga, mis moodustab koonu
ülajoonega täisnurga. Koon on hea sügavusega ninaotsa ning alalõua
vahel. Koonu pikkuse ja pea ning näo kogupikkuse suhe on 1:3. Suhe
koonu ümbermõõdu (mõõdetuna võrdsel kaugusel silmadest ja
ninapeeglist) ning pea ümbermõõdu vahel (mõõdetuna kõrvade eest)
on 3:5. Täiskasvanud koerte puhul ei ole lubatud liigsed voldid
või liiga lõtv nahk puhkeolekus.
Mokad: Huuled moodustava nina vaheseinaga nürinurga ning on
pisut rippuvad, jättes küljelt vaadates kandilise mulje.
Lõuad/hambad: Alalõug on kogu ulatuses lai. Kihvad on terved,
tugevad ning üksteisest kaugel asetsevad. Tasahambumus
(tanghambumus, hambad sulguvad üksteise vastu) või alumised
hambad ulatuvad pisut üle ülemiste (tagurpidi käärhambumus),
ent mitte kunagi sellisel määral, et hambad oleksid suletud suuga
nähtavad.
Põsed: Põse- ja oimulihased on hästi arenenud.
Silmad: Mõõduka suurusega, üksteisest kauge asetusega. Värvuselt
kastanpruunid, mida tumedamad seda parem. Silma pilkkile ei tohi
olla nähtav. Lõdvad silmalaud on väga ebasoovitavad. Ei tohi
esineda nähtavaid silmaprobleeme.
Kõrvad: Väiksed ning katsudes õhukesed. Asetsevad kolju külgede
kõige kõrgemates punktides, moodustades koljujoone loomuliku
jätku. Puhkeasendis langevad kõrvad liibuvalt põskede lähedal.
KAEL:
Kergelt kaarduv, mõõduka pikkusega ning väga lihaseline. Kaela
ümbermõõt on 2,5-5 cm väiksem kui kolju ümbermõõt mõõdetuna
kõrvade eest.
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KERE:
Ülajoon: Ühtlane.
Selg: Lai ja lihaseline.
Nimme: Lai ja lihaseline. Lame ning emastel väga lai. Isastel kergelt
kumer.
Rindkere: Lai, sügav ning hästi madala asetusega esijalgade vahel.
Roided on kaardunud ja hästi ümarad. Ebaroided on sügavad ning
puusade suunas hästi taha ulatuvad.
Alajoon ja kõht: Küljed on väga sügavad.
SABA:
Saba on kõrge asetusega, ulatub kannaliigesteni või pisut
madalamale. Sabatüvi on jäme ning otsa suunas läheb saba
peenemaks. Puhkeasendis ripub sirgelt. Erutatud olekus on sabaots
ülespoole kõverdatud, ent saba ei tõuse kunagi selja kohale.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Tagajäsemetega heas tasakaalus.
Õlad: Väikse kaldega, rasked ja lihaselised.
Õlavarred: Väikse kaldega, rasked ja lihaselised.
Küünarnukid: Küünarnukid on kandilise kujuga.
Küünarvarred: Jalad on sirged, tugevad ning üksteisest kauge
asetusega. Võimsa luustikuga.
Kämblad (kämblaliigesed): Püstise asetusega.
Esikäpad: Suured ja ümarad. Lähestikku asetsevate ning hästi
kaardunud varvastega. Küüned on mustad.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Laiad ja lihaselised. Väga oluline on tagajäsemete
tugevus. Täiskasvanud koerte puhul on kooskandsus keelatud.
Sääred: Hästi arenenud.
Kannad (pöialiigesed): Kannad on kaldus ning üksteisest kauge
asetusega. Nii seistes kui liikumisel üsna kandilise asetusega.
Tagakäpad: Suured ja ümarad. Lähestikku asetsevate ning hästi
kaardunud varvastega. Küüned on mustad.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Jõuline ning kergelt pikendatud sammuga. Tugeva tagajalgade
tõukega. Sujuv, kindla ning maadhaarava sammuga. Liikumisel
säilib tasane ülajoon. Kalduvus küliskäigule on ebasoovitav.
Oluline on täielik tasakaal.
KARVKATE:
Karv: Lühike ja liibuv, õlgadel ja kaelal karm.
Värvus: Aprikoos, kollakaspruun (fawn) või brindle. Koon, kõrvad,
ninapeegel ja silmalaugude ümbrus peavad olema mustad. Must
värvus peab ulatuma silmade vahelt ülespoole. Liiga palju valget
värvust kerel, rinnal või käppadel ei ole lubatud.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.

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

Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.
Tõlge: Multilingua büroo.
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