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TÕLGE: C. Seidler.
PÄRITOLUMAA: Saksamaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.03.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Kodu- ja seltsikoer
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad.
Alarühm 1:
Pinšerid ja šnautserid.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Ahvpinšerit peeti Lõuna-Saksamaal kodukoerana. Tema
esivanemaid on oma puugravüüridel kujutanud Albrecht Dürer
(1471-1528). Esimesed ülestähendused ahvpinšerite kohta
pärinevad aastast 1879. Need karmikarvalistest pinšeritest
pärinevad kääbuskoerad olid eriti populaarsed eelmisel
sajandivahetusel. Ahvinäolist üldilmet rõhutas pea ümber olev
jäik karvavanik. Värvus varieerus ühevärvilisest kollakast,
punakast või hallikasvalgest kuni tumehalli, mustjashalli ja
mustani.
ÜLDMULJE:
Ahvpinšer on karmikarvaline, väike ja kompaktne ahvisarnase
näoilmega koer.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
• Turja kõrguse ja kere pikkuse suhe peab olema selline, et
kerekuju oleks võimalikult ruudukujuline.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Julge, valvas, visa ja truu, mõnikord energiliselt keevaline. Igas
mõttes meeldiv perekoer.
PEA
KOLJUPIIRKOND
Kolju: Pigem ümmargune kui piklik. Tervikuna mitte liiga
raskepärane, kõrgelt kumerduva ning rõhutatud laubaga.
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud.
NÄOPIIRKOND
Nina: Ümar, täidlane ja must. Hästi avatud ninasõõrmed.
Koon: Lühike ja sirge, mitte ülespoole kumer. Koonuselg on
sirge.
Mokad: Tihedalt lõualuudele liibuvad. Mustad.
Lõuad/hambad: Täiskomplekt (42 hammast) valgeid terveid
hambaid. Alalõug ulatub ülalõuast ettepoole ning on kergelt
ülespoole kaardunud. Õige hambumuse korral asetsevad
lõikehambad võimalikult korrapärases kergelt kaarduvas reas.
Kihvad ja lõikehambad ning keel ei tohi suletud suuga olla
nähtavad. Kahe PM1, PM2 või PM3 hamba või eelnimetatud
hammastest kahe hamba puudumine on lubatud.
Silmad: Tumedad, üsna ümmargused ja täidetud. Silmalaud on
musta pigmendiga ning liibuvad, ääristatud karmi karvaga.
Kõrvad: Kõrge asetusega ning ühtemoodi ettepoole pööratud.
V-kujulised, kõrvade sisemised servad asetsevad pea ligidal.
Püstised kõrvad peavad olema väikesed, ühtemoodi kikkis ning
võimalikult püstised.
KAEL:
Sirge, tugev, üsna lühike ja jõulise asetusega. Nahk kaelal on
pingul ning ilma voltideta.
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KERE: Tugev, ruudukujuline ja kompaktne.
Ülajoon: Turjast suunaga tahapoole peaaegu sirgjooneliselt
kergelt laskuv.
Turi: Ülajoone kõrgeim punkt.
Selg: Tugev, lühike ja pingul.
Nimme: Lühike ja tugev. Vahemaa tagumisest roidest puusani
on lühike ning annab koerale tervikuna kompaktse mulje.
Laudjas: Lühike, kergelt kumer ning läheb märkamatult üle
sabatüveks.
Rindkere: Külgedelt vaid pisut lamenev, mõõdukalt lai ning
ulatub küünarnukkidest pisut madalamale.
Alajoon ja kõht: Mõõdukalt üles tõmmatud. Ala- ja ülajoon
(turjast sabatüveni) on peaaegu paralleelsed.
SABA: Sünnipärane, soositud on saabli- või sirbikujuline
sabahoiak.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on tugevad, sirged, paralleelsed ning mitte lähestikku
asetsevad.
Õlad: Väga lihaselised. Abaluud on pikad ja kaldus (kaldenurk
umbes 45°) ning lamedad.
Õlavarred: Tihedalt kerele liibuvad, tugevad ning lihaselised.
Küünarnukid: Korrektse asetusega, ei ole sisse- ega väljapoole
pöördunud.
Küünarvarred: Hästi arenenud. Igast küljest vaadatuna sirged.
Randmeliigesed: Tugevad ja jõulised.
Kämblad: Eestvaates vertikaalse asetusega, küljelt vaadatuna
maapinna suhtes kaldus. Hästi arenenud ja lihaselised.
Esikäpad: Lühikesed ja ümara kujuga. Lähestikku asetsevate
ning kaarduvate varvastega (kassikäpad). Padjandid on
vastupidavad. Küüned lühikesed, mustad ja tugevad.
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TAGAJÄSEMED: Külgvaates kaldu asetsevad, mõõduka
nurgistusega. Tagantvaates paralleelsed.
Reied: Tugevate lihastega ja laiad.
Põlveliigesed: Ei sisse- ega väljapoole pöördunud.
Sääred: Pikad ja tugevad.
Kannaliigesed: Mõõduka nurgaga.
Pöiad: Maapinna suhtes vertikaalse asetusega.
Tagakäpad: Pisut pikemad kui esikäpad. Lähestikku asuvate
varvastega ning kaardunud. Küüned on lühikesed ja mustad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Pingevaba ja sujuv, hakkiva sammuga ning mõõduka
tagajalgade tõukega. Eest- ja tagantvaates sirged ja
paralleelsed.
NAHK:
Liibuv terve kere ulatuses.
KARVKATE
KARV: Karv kerel peab olema karm ja tihe. Pead ehivad
tüüpilised puhmjad harjaselised kulmud, pärjasarnane karvkate
ümber silmade, imposantne habe, otsmikututt ning põskhabe.
Karvkate peas peab olema võimalikult karm, korrapäratu ning
turritav. See on ahvisarnase välimuse saavutamiseks väga
oluline.
VÄRVUS: Üleni must, musta aluskarvaga.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Nii isastel kui emastel: 25-30 kg.
Kaal:
Isased ja emased: umbes 4-6 kg.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule. Olulised vead:
• Kohmakas või kerge kehaehitus. Liiga lühikesed või liiga
pikad jalad.
• Heledad silmad.
• Madala asetusega, väga pikad või erineva hoiakuga kõrvad.
• Lehvivad kõrvad.
• Liiga pikk, üles tõmmatud või pehme selg.
• Kumer selg.
• Längus laudjas.
• Pea poole suunatud saba.
• Liiga suure nurgistusega tagajäsemed või liiga avatud
kandadega jäsemega.
• Pikad käpad.
• Lühike, pehme, laineline, sasitud, siidine, valge või täpiline
karvkate.
• Üle- või alamõõdulisus kuni 1 cm.
TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•

Puudulik sootüüp (näiteks isase tüüpi emane).
Liiga peen luustik.
Grifoonile omaselt ülespoole pööratud või liiga pikk koon.
Märgatav alahambumus või tanghambumus.
Pungis silmad.
Väljapoole pööratud küünarnukid.
Sissepoole pööratud kannad.
Üle- või alamõõdulisus 1-2 cm.

FCI-St. nr 186 – 02.09.2009

EESTI KENNELLIIT

7

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Kõik kehaehituse vead.
Mittevastavus tõu tüübile.
Tõsised vead kehaehituses, karva- ja värvusevead.
Hambumuse
vead
nagu
käärhambumus
malehambumus.
Üle- või alamõõdulisus rohkem kui 2 cm.

või

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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