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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Tõu nimetus ei tähenda, et 
selle juured oleksid Malta saarel. Omadussõna maltese tuleb 
semiidikeelsest sõnast màlat, mis tähendab varjupaika või sadamat, 
sellest semiidi sõnatüvest pärineb ka mitmeid kohanimesid – Méléda 
saar Aadria meres, Sitsiilia linn nimega Melita ning ka Malta saar on 
saanud oma nime just sellest sõnast. Selle väiksekasvulise koera 
esivanemad elasid Vahemere keskosa sadamates ja rannikulinnades, 
kus nad püüdsid hiiri ja rotte, keda leidus massiliselt sadamate 
kaubaladudes ja laevadel. Sel ajastul eksisteerinud koeratõugude 
nimekirjas mainis Aristoteles (384-322 eKr) ka seda väiksekasvulist 
koeratõugu nime all canes melitenses. See tõug oli väga populaarne ka 
Vana-Roomas - kohalikud emandad pidasid seda oma lemmikloomana 
ning seda tõugu on ülistanud ka I sajandil elanud ladina poeet Strabon. 
Erinevad renessansiajastu kunstnikud on kujutanud seda tõugu koeri 
tolle ajastu salongides kõrvuti kaunite daamidega. 
 
ÜLDMULJE: Väike, pikliku kerega. Kaetud väga pika valge 
karvaga, väga elegantne, uhke ja silmatorkava peahoiuga. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Kere pikkus ületab umbes 38% 
turja kõrguse. Pea pikkus võrdub 6/11 turja kõrgusest. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Elav, südamlik, väga kergesti õpetatav ja 
väga arukas. 
 
PEA: Pea pikkus võrdub 6/11 turja kõrgusest. Pea on üsna lai – pisut 
rohkem kui pool selle pikkusest. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju on pisut pikem kui koon. Sarnakaarte laius on võrdne 
selle sügavusega ning seega moodustab pea pikkusest poole. Pea on 
pisut munajas (ovaalne). Kolju ülemine osa on lame ning kuklaosa on 
vaid veidi eristuv. Kulmukaared on hästi arenenud, otsmikuvagu on 
nii õrn, et seda ei ole näha, lateraalsed kiiruluud on mõnevõrra 
kumerad. 
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Üleminek laubalt koonule: Üleminek laubalt koonule on tugevalt 
väljendunud, otsmiku ja koonu vahel moodustub 90° nurk. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninaselg läheb sujuvalt üle ninapeegliks, profiilist 
vaadatuna on esiosa vertikaalne. Suur ning avatud sõõrmetega, ümara 
kujuga ja täiesti must. 
Koon: Koonu pikkus võrdub 4/11 pea pikkusest, seega see on pisut 
lühem kui pool sellest. Silmadealune piirkond on hästi täidetud. 
Sügavus on vähemalt 20% pikkusest väiksem. Koonu küljed on 
paralleelsed, ent eestvaates ei tohi koon olla nelinurkse kujuga, kuna 
koonu esiosa ühineb külgedega kaarjalt. Koon on sirge joonega ning 
selle keskel on selgesti märgatav vagu. 
Huuled: Eestvaates on ülemine huul väga avatud kaare kujuline. 
Huuled ei ole sügavad ning huulte ühenduskoht ei ole nähtav. 
Ülemised huuled sobituvad perfektselt alumistega, nii et koonu 
alumise osa profiili kujundab alalõug. Huulte ääred peavad olema 
täiesti mustad. 
Lõuad: Normaalselt arenenud ning välimuselt kerged, perfektselt 
kohandunud. Alalõug oma sirgete harudega ei ole liiga esiletungiv ega 
jää ka tahaplaanile.  
Hambad: Hambakaared on hästi arenenud ning levinud on 
käärhambumus. Hambad on valged. Hästi arenenud ja täielik 
hambumus. 
Silmad: Avatud, elava ja tähelepaneliku ilmega, suuremad kui võiks 
arvata; kujult pigem ümmargused. Silmalaud on tihedalt silmamunade 
ümber, silmamunad ei asetse sügaval silmakoopas vaid on näoga ühel 
joonel, vaid pisut esiletungivad. Silmad asetsevad peaaegu 

otsmikujoonel. Eestvaates ei tohi silmavalged paista. Silmad on 
tumedad ookerkollased, silmaääred on mustad. 
Kõrvad: Peaaegu kolmnurksed, kõrvade laius on umbes 1/3 nende 
pikkusest. Asuvad kõrgel sarnakaarte kohal, ripuvad tihedalt kolju 
külgedel; pisut jäigad. 
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KAEL: Kuigi kael on kaetud rikkaliku karvaga, on kaela piirjooned 
siiski selged. Kaela ülemine profiil on kumer. Kaela pikkus on umbes 
pool turja kõrgusest. Kaela kantakse püstises asendis ning sellel ei ole 
lõtva nahka. 
 
KERE: Vahemaa õlanukist istmikunukini 38% pikem turja kõrgusest. 
Ülajoon: Sirge kuni sabajuureni. 
Turi: Pisut ülajoonest kõrgemal. 
Selg: Selja pikkus on umbes 65% turja kõrgusest. 
Laudjas: Selja- ja nimmeosa loomuliku jätkuna on laudjas väga lai ja 
pikk; kaldenurk horisontaali suhtes on 10°. 
Rind: Lai, ulatub küünarnukkidest madalamale, roided ei ole liiga 
hästi kaardunud. Rinna ümbermõõt on 2/3 turja kõrgusest. Rinnak on 
väga pikk. 
 
SABA: Asetseb laudjaga ühel kõrgusel, sabajuur jäme ja sabaots 
peenike. Saba pikkus on umbes 60% turja kõrgusest. Saba moodustab 
ühe suure kaare ning saba ots puudutab reite ja laudja 
kokkupuutekohta. Ühele kere poolele kalduv saba on lubatud. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Tervikuna asetsevad kere lähedal, jalad on sirged ja 
paralleelsed. 
Abaluu: Abaluu pikkus on 1/3 turja kõrgusest ning selle kaldenurk 
horisontaali suhtes on 60°-65°. 
Keha kesktelje suhtes on abaluu peaaegu vertikaalne. 
Õlavarred: Õlavars on pikem kui abaluu, mõõtudelt 40-45% turja 
kõrgusest. Kaldenurk horisontaali suhtes on 70°. Ülemine kolmandik 
ühendub hästi kerega ning selle pikitelg on peaaegu paralleelne kere 
keskteljega. 
Küünarliigesed: Kere kesktelje suhtes paralleelsed. 
Küünarvarred: Siledad üksikute nähtavate lihastega; luustruktuur on 
üsna jässakas võrreldes selle tõu väiksele kasvuga. 
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Kämblaliigesed: Küünarvarrega samal vertikaalsel joonel, liikuvad. Ei 
tohi olla pahklikud. Kaetud õhukese nahaga. 
Kämblad: Samade omadustega, mis randmed ning tänu sellele, et need 
on väga lühikesed, on need ka vertikaalse asetusega. 
Esikäpad: Ümarad, tihedalt üksteise lähedal asuvate kaarjate 
varvastega. Padjandid peaksid olema mustad, küüned peavad olema 
mustad või vähemalt tumedad. 
 
TAGAJÄSEMED: Tervikuna tugeva luustikuga, paralleelsed. 
Tagantvaates istmikunukist maapinna suhtes vertikaalsed. 
Reie ülaosa: Tugeva lihastikuga, tagumine külg on kumer. Kere 
kesktelje suhtes paralleelne, eesosa ja alumine osa on vertikaali suhtes 
mõnevõrra kaldu. Pikkus on peaaegu 40% turja kõrgusest ning laius 
on pisut väiksem kui pikkus. 
Reie alaosa: Kõõluse ja luu vahel asuva soone tõttu on luu praktiliselt 
märkamatu. Kaldenurk horisontaali suhtes on 55°. Pisut pikem kui 
reie ülaosa. 
Kannaliigesed: Kannaliigese nurk on 140°. 
Kannaliiges: Vahemaa kannaliigesest maapinnani on veidi pikem kui 
1/3 turja kõrgusest. Kanna pikkus on võrdne selle kõrgusega. 
Kannaliiges on täiesti püstine. 
Tagakäpad: Ümarad nagu ka esikäpad, samasuguste omadustega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Ühtlane, liuglev, vaba. Traav on lühikeste 
ja kiirete sammudega. 
 
NAHK: Nahk on terve kere ulatuses kerele liibuv, tumedate 
pigmendilaikudega ning veinipunaste laikudega, eriti seljal. 
Silmalaugude ääred, kolmandad silmalaud ja huuled on mustad. 
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KARVKATE 
 
KARV: Tihe, särav, sile, raskelt langev ja siidise tekstuuriga. Terve 
kere ulatuses väga pikk ja kogu pikkuses sirge, ilma mingite lainete 
või lokkideta. Kehal peaks olema turja kõrgusest pikem ning langema 
raskelt keebina ümber kere ilma vahedeta ning ilma salkudeta ja 
karvatuttideta. Karvasalgud ja -tutid on lubatud esijalgadel 
küünarliigestest käppadeni ning tagajalgadel põlveliigestest 
käppadeni. Aluskarv puudub. Pea peal on karv väga pikk, samuti näol, 
kus see seguneb habemega. Samuti on kolju kaetud pika karvaga, kust 
see langedes ühineb kõrvadel oleva karvaga. Sabakarvad langevad 
ühele poole keret – küljele ja reiele – ning ulatuvad kannani. 
 
VÄRVUS: Puhas valge, kahvatu elevandiluu toon on lubatud. 
Kahvatuoranži tooni jäljed on lubatud, ent mitte soovitav ning 
tähendab viga. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: Isased:  21-25 cm. 
 Emased: 20-23 cm. 
Kaal:  3-4 kg. 
 
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
• Kahepoolne strabism (kõõrdsilmsus). 
• Kere pikkus on rohkem kui 43% turja kõrgusest. 
 
TÕSISED VEAD: 
• Rooma nina. 
• Rõhutatud alahambumus, juhul kui see rikub koonu välisilmet. 
• Isaste puhul suurus üle 26 cm ja alla 19 cm. 

Emaste puhul suurus üle 25 cm ja alla 18 cm. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Pea kontuurid asetsevad üksteisele liiga lähedal või üksteisest liiga 

kaugel. 
• Täielik nina depigmentatsioon või muud värvi nina kui must. 
• Ülehambumus. 
• Kõõrdsilmad. 
• Silmalaugude täielik depigmentatsioon. 
• Saba puudumine, lühike saba – kaasasündinud või hiljem kärbitud. 
• Krussis karv. 
• Kõik teised värvused peale valge, ainsaks erandiks on kahvatu 

elevandiluutoon. 
• Erinevat värvi laigud, ükskõik millest tulenevalt. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


