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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Itaalia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 27.11.1989. 
 
KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 9:  Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 1:  Bichonid ja sugulastõud. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Nende päritolu aetakse 
sageli segamini Malta bishonite omaga, sest nende ühisteks kaugeteks 
esivanemateks on need samad väiksekasvulised koerad, keda on 
maininud Aristoteles (384-322 eKr) nime all canes melitenses. Juba 
Rooma ajal tuntud Bologna bishonid olid selle ajastu vägevate hulgas 
hinnatud kingitused. Cosimo de Medici (1389-1464) tõi Brüsselisse 
Belgia aadlikele kingituseks vähemalt kaheksa koera. Hispaania 
kuningas aastatel 1556-1598 Philip II, olles saanud kaks koera 
kingituseks Este hertsogilt tänas kinkijat kirjalikult järgmiste 
sõnadega: „need kaks väikest koera on kõige kuninglikumad 
võimalikud kingitused ühele imperaatorile“. Bologna bishoneid on 
oma maalidel kujutanud Tizian ja Pierre Breughel. 
 
ÜLDMULJE: Väiksekasvuline, jässakas ning kompaktne, kaetud 
puhasvalge, pika ja koheva karvaga. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Kandiline kerekuju, kere pikkus 
on võrdne turja kõrgusega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Väga tõsine, üldiselt mitte väga aktiivne. 
Rõõmsameelne, kergesti õpetatav, oma peremehesse ja perekonda 
väga kiindunud. 
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PEA: Keskmise pikkusega pea, mille pikkus on peaaegu 1/3 turja 
kõrgusest. Sarnakaarte kõrgusel mõõdetud pea laius on võrdne pea 
pikkusega. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Ovaalse kujuga pea (munajas); kolju ülaosa on üsna lame, 
külgedelt kumer; kulmukaared on hästi arenenud. Kolju ja koonu 
pikiteljed on paralleelsed; laubavagu ning kuklakühm on vaid vähe 
märgatavad. Kolju on koonust pisut pikem. 
Üleminek laubalt koonule: Üsna rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Koonu ülajoonega samal tasapinnal, küljelt vaadatuna on 
esiosa vertikaalne. Suur ja peab olema must. 
Koon: Koonu pikkuseks on 2/5 pea pikkusest; koonu ülajoon on sirge 
ning koonu küljed on paralleelsed, nii et koonu esiosa on peaaegu 
kandilise kujuga. Silmadealune piirkond on hästi täidetud. 
Mokad: Ülemised huuled ei ole väga paksud ning ei kata alumisi. 
Koonu alumise profiili kuju määrab alalõug. 
Lõuad/hambad: Normaalselt arenenud lõualuud. Ülemine ja alumine 
lõualuu sobituvad perfektselt. Valged, ühtlase asetusega hambad; 
tugev ja täielik hambumus. Lõikehammastel käärhambumus, lubatud 
on ka tanghambumus. 
Silmad: Üsna ees asetsevad, avatud. Suuruselt keskmised kuni suured. 
Silmalaud ümarad, silmamunad ei tohi olla esiletungivad, silmavalged 
ei tohi olla nähtaval. Silmalaugude ääred peavad olema mustad ning 
iiris ookerkollane. 
Kõrvad: Kõrge asetusega ja rippuvad, kõrva alumine osa üsna tugev, 
nii et väliskõrva ülemine osa seisab koljust eemal jättes niimoodi 
mulje suuremast peast. 
 
 
KAEL: Ilma kaelavoldita, kaela pikkus on võrdne pea pikkusega. 
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KERE: Koer on kandilise kehakujuga; kere pikkus mõõdetuna 
õlanukist istmikunukini on võrdne turja kõrgusega. 
Turi: Vaid pisut ülajoonest kõrgemal. 
Ülajoon: Selja profiil on sirge. Nimme profiil on väikse kumerusega, 
läheb sujuvalt üle laudjaks. 
Laudjas: Kergelt laskuva joonega, väga lai. 
Rindkere: Rinnak (rinnaluu) on vaid pisut esiletungiv. 
Rind: Lai, ulatub küünarliigeseni. Hästi kaarduvad ribid, mille pikkus 
on peaaegu pool turja kõrgusest. 
Alajoon: Kulgeb piki rinnaku profiili, kõhu suunas pisut tõusev. 
 
 
SABA: Laudjaga ühel joonel, kantakse kõverdatuna selja kohal. 
 
 
JÄSEMED: 
 
ESIJÄSEMED: Kere kesktelje suhtes täiesti sirged ja paralleelsed. 
Õlad: Abaluude pikkus on 1/4 turja kõrgusest. Abaluud on 
horisontaali suhtes kaldu ning kesktelje suhtes peaaegu vertikaalsed. 
Vabalt liikuvad. 
Õlavarred: Kerega hästi ühendatud. Pikkuselt võrdsed õla pikkusega, 
ent on väiksema kaldega. 
Küünarliigesed: Kere kesktelje suhtes paralleelsed. 
Küünarvarred: Küünarvarre pikkus on võrdne õlavarre pikkusega, 
järgib perfektselt vertikaalset joont. 
Kämblad ja kämblaliigesed: Eestvaates jätkavad küünarvarre 
vertikaalset joont. Küljelt vaadatuna on kämblad pisut kaldus. 
Esikäpad: Ovaalse kujuga, tugevate pehmete padjanditega ning väga 
tugevate mustade küüntega. 
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TAGAJÄSEMED: Tagantvaates tervikuna peavad olema 
istmikunukist maani täiesti vertikaalsed, üksteise suhtes paralleelsed. 
Reie ülaosa: Reie ülaosa pikkus võrdub 1/3 turja kõrgusest. Kaldega 
suunal ülavalt alla ja eest taha; paralleelsed kere keskteljega. 
Reie alaosa: Pikem kui ülaosa. 
Kannaliigesed: Sääreluu ja kannaliigese vaheline nurk ei ole väga 
suletud. 
Kannaliigesed: Vahemaa kannaliigesest maapinnani on veidi lühem 
kui kolmandik turja kõrgusest. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, aga pisut vähem ovaalsed. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Vaba ja energiline, suursuguse ja 
silmatorkava peahoiuga. 
 
NAHK: Nahk on terve kere ulatuses pingul, nähtaval olevad 
limaskestad ja kolmandad silmalaud musta pigmendiga. 
 
KARVKATE  
 
KARV: Terve kere on kaetud pika karvaga – ülajoonest käppadeni 
ning peast sabani. Koonu peal on karv lühem. Üsna kohev, seega ei 
liibu kerele, pigem moodustuvad karvatutid; ei moodusta narmaid. 
 
VÄRVUS: Puhas valge, ilma laikudeta ning ilma erinevate valgete 
toonideta. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: Isased:  27-30 cm. 
 Emased: 25-28 cm. 
Kaal: 2,5-4 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. 
• Strabism (kõõrdsilmsus). 
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•  
 
TÕSISED VEAD: 
• Ülemised pikiteljed asetsevad üksteisele liiga lähedal või üksteisest 

liiga kaugel. 
• Kumer nina (nn. rooma nina). 
• Prognaatne hambumus, juhul kui see rikub koonu välisilmet. 
• Isased koerad madalamad kui 25 cm ja kõrgemad kui 33 cm. 

Emased koerad madalamad kui 22 cm ja kõrgemad kui 32 cm.  
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Ninapeegli depigmentatsioon. 
• Muud värvi nina kui must. 
• Alahambumus. 
• Silmalaugude kahepoolne depigmentatsioon. 
• Kõõrdsilmsus. 
• Saba puudumine. 
• Lühendatud saba, loomulik või kunstlik. 
• Kõik muud värvused peale valge. 
• Laigud ja täpid. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


