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TÕLGE: Jorge Nallem / Originaalversioon (Es).
PÄRITOLUMAA: Argentiina.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 10.11.2011.
KASUTUS: Jahikoer suurulukite küttimiseks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad.
Alarühm 2.1: Molossid. Dogilaadsed.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Tõug pärineb Argentiina keskosas asuvast Cordoba provintsist.
Tõu aretamisega tegeles tunnustatud ning tegus kirurg Antonio
Nores Martinez (1907-1956). Ta tegeles tugeva ja jõulise „vana
Cordoba võitluskoera“ süstemaatilise ristamisaretusega. Tõu
eellasteks olid buldogid ja bullterjerid. Ta valis aretamiseks
üleni valged, raskepärase peaga ning pika koonuga koerad,
kellel ei esinenud alahambumust.Peale põhjalikku ja täpset
karakteriuuringut ning selektsiooni saavutas ta mitmete
põlvkondande vältel oma eesmärgi - ta aretas välja erinevaid
„perekondi“, võttes alati aluseks „vana Cordoba võitluskoera“,
mida ta ristas inglise buldogiga, taani hagijaga, pürenee
mastifiga, bullterjeriga, bokseriga, pointeriga, bordoo dogiga ja
iiri hundikoeraga.
1947. aastaks oli tõug välja kujunenud ning nii selle geno- kui
fenotüüp kinnistunud. Samal aastal esitati ka tõustandard
Buenos Airese jahimeeste klubile.
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Tugevus, vastupidavus ja vaprus tegid sellest tõust suurepärase
karjas töötava koera metssigade, nabasigade, puumade ja teiste
loomade jahil, kes ohustasid nii piirkonna põllumajandust kui
karju, kes elavad Argentiina hiiglaslikel ja erinevate oludega
regioonides. Selliste võimetega koera aretamine oligi Antonio
Noresi eesmärgiks.
Argentiina Kennelliit (FCA - Federación Cinologica
Argentina) tunnustas tõugu 1964. aastal ning siis seati sisse ka
tõuraamat.
FCI tunnustas tõugu 1973. aastal. See saavutati tänu tänu
Antonio Noresi venna dr Agustin Nores Martinezi kirglikule ja
pühendunud tööle, kes aitas tunnustuse pälvimisele kaasa mitte
ainult oma isikliku tööga vaid ka läbi aktiivse tegutsemise
Argentiina Kennelliidus ning argentiina dogi tõuklubis.
ÜLDMULJE:
Sportlik, normaalse mesomorfse keretüübiga, proportsionaalse
kehaehitusega. Tänu tugevatele lihastele ning kiirele
liikumisele jätab ta endast jõulise, energilise ja tugeva mulje,
sellele vastandina aga iseloomustab teda sõbralik ja leebe ilme.
Üleni valge. Peas võib olla üks tume täpp.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Keskmiste proportsioonidega. Koon peab olema sama pikk kui
kolju.
Turi peab olema pisut kõrgem kui laudjas. Rinna sügavus ei
tohi olla väiksem kui pool turja kõrgusest. Kere pikkus ei tohi
olla rohkem kui 10% suurem turja kõrgusest (maksimaalselt).
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Üsna vaikse loomuga, haugub vähe. Suurepärase
haistmismeelega, vaba, kiire, tugev, robustne ja väga vapper.
Ei tohi kunagi olla inimese suhtes agressiivne ning seda
iseloomuomadust peetakse väga oluliseks. Peab olema
inimesesse tingimusteta ja piiranguteta kiindunud.
PEA:
Keskmiste proportsioonidega, tugev ja jõuline.
Näo- ja koljuteljed on koonduvad.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kompaktne, külgvaates ja eestvaates kumer tänu hästi
arenenud mälumislihastele ja kaelalihastele.
Kuklakühm: Kuklakühm ei ole nähtav, kuna jõulised
kaelalihased varjavad selle täielikult.
Üleminek laubalt koonule: Väljendunud, ent mitte sügav ega
terava/järsu nurgaga.
NÄOPIIRKOND:
Sama pikk kui kolju. Silmade kohal asetsevaid lihaseid
ühendav mõtteline joon asub võrdsel kaugusel kuklakühmust ja
ülalõua liigesest.
Nina: Sügava musta pigmendiga. Ninasõõrmed hästi avatud.
Koon: Koljuga võrdse pikkusega. Koonuselg on kumer.
Mokad: Liibuvad, lõtvade äärtega. Musta pigmendiga, ei ole
rippuvad.
Lõuad/hambad: Lõuad on korrektse asetusega, hästi arenenud
ja tugevad. Ei esine ala- ega ülehambumust. Hambad on terved
suured ja normaalse asetusega. Soovitav on täielik hambumus.
Käärhambumus, lubatud on ka tanghambumus.
Põsed: Suured, märgatavad, kaetud tugeva nahaga. Ilma
voltideta. Hästi arenenud lõualihased.
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Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised, tumedad või
pähklipruunid. Silmalaud on eelistatult musta pigmendiga.
Subfrontaalse asetusega. Üksteisest kauge asetusega, elava ja
aruka, ent kindlameelse ilmega.
Kõrvad: Kõrge asetusega pea külgedel. Tänu kolju laiusele
üksteisest kauge asetusega. Kõrvad peavad olema kupeeritud ja
kikkis, kolmnurkse kujuga. Kõrvad ei tohi olla pikemad kui
50% kõrvalesta esiserva algupärasest pikkusest. Kupeerimata
kõrvad on keskmise pikkusega, laiad, paksud, lamedad ning
ümarate tippudega.
Kõrvad on kaetud lühikese karvaga, mis on pisut lühem kui
ülejäänud kerel. Kõrvadel võivad olla väiksed valged täpid, mis
ei ole karistatavad.
Loomulikus olekus rippuvad ning katavad põskede tagumise
osa. Valvelolekus võivad kõrvad olla poolkikkis.
KAEL:
Jäme ja kaarduv. Nahk kaelal on väga paks ning moodustab
pehmeid volte, ent mitte silmatorkavat kaelavolti. Kaelanaha
elastsus on tingitud lahtisest nahaalusest sidekoest.
KERE:
Ristkülikukujuline. Kere pikkus (mõõdetuna õlanukist
istmikunukini) võib olla turja kõrgusest suurem vaid 10%
võrra.
Ülajoon: Turja kohal kõrgem, laudja suunas kergelt langev.
Täiskasvanud koertel on seljal keskvagu, mis on tingitud
tugevatest seljalihastest. Külgvaates ei tohi vagu näha olla.
Turi: Tugev, hästi väljendunud ning kõrge.
Selg: Väga tugev, hästi väljendunud lihastega.
Nimme: Lühike, lai ja väga lihaseline.
Laudjas: Lai ja tugev. Mõõduka kaldega.
FCI - Standard nr 292 / 02.08.2012

EESTI KENNELLIIT

6

Rindkere: Lai ja sügav. Eest- ja külgvaates peab rinnak
ulatuma küünarnukkideni, nii et rinnakorv on piisavalt
mahukas. Rindkere on pikk ning roided on mõõdukalt
kaardunud.
Alajoon ja kõht: Rinna alajoon on kergelt tõusev, ent mitte üles
tõmmatud. Kõhujoon on tugev ja hea lihaspingega.
SABA:
Pikk, ei ulatu kannaliigsest allapoole. Jäme, asetseb keskmisel
kõrgusel. Puhkeasendis ripub loomulikult allapoole.
Tegutsedes on suure kaare kujuliselt tõstetud.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Jalad on sirged ja vertikaalse asetusega. Lühikeste ja
lähestikku asetsevate varvastega.
Õlad: Tahapoole suunatud, hästi arenenud lihastega, ent ilma
liialdusteta.
Õlavarred: Sama pikad kui õlad. Hästi kaldus.
Küünarnukid: Tugevad küünarnukid, kaetud paksema ja
elastsema nahaga. Küünarnukkidel ei ole volte ega kortse.
Loomulikult rinnakorvi lähedal asetsevad.
Küünarvarred: Sama pikad kui õlavarred. Maapinna suhtes risti
asetsevad. Sirged, tugevate luude ja lihastega.
Kämblaliigesed: Laiad, asetsevad küünarvartega ühel joonel.
Ilma luuliste moodustisteta ning nahavoltideta.
Kämblad: Üsna lamedad ja hea luustikuga. Küljelt vaadatuna
kergelt kaldus, ilma liialdusteta.
Esikäpad: Lühikeste ja lähestikku asetsevate varvastega.
Tugevate, paksude ja vastupidavate padjanditega. Eelistatult
musta pigmendiga.
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Väga lihaselised. Lühikeste randmetega ja
lähestikku asetsevate varvastega. Ilma lisavarvasteta. Mõõduka
nurgistusega.
Reied: Heade proportsioonidega. Silmatorkavate ja hästi
arenenud lihastega.
Põlveliigesed: Hea nurgistusega.
Sääred: Pisut lühemad kui reied. Tugevad ja lihaselised.
Kannaliigesed/kannad: Pöiad on lühikesed, tugevad ja kindlad,
tagades tagajalgade tugeva tõuke. Pöiad on robustsed, kannaluu
on väga rõhutatud. Kannad on tugevad, peaaegu
silindrikujulised, vertikaalse asetusega. Ilma lisavarvasteta.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, pisut väiksemad ja
pikemad. Muus osas samasuguste omadustega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kiire ja kindel. Kui koer on millestki huvitatud, muutub ka
tema liikumine märgatavalt valvsamaks ning kiiremaks, mis on
tõule väga tüüpiline. Samm on rahulik. Traav on pikk,
ulatusliku esijalgade sirutuse ja tugeva tagajalgade tõukega.
Galopiga näitab koer kogu oma energiat ja jõudu. Liikumine on
vilgas ja kindel nii sammu, traavi kui ka galopi puhul. Peab
olema harmooniline ja tasakaalustatud ning demonstreerima
tugevat kehaehitust. Küliskäik ei lubatud, seda peetakse
tõsiseks veaks.
NAHK:
Ühtlane, paks, samas elastne. Poolliikuv nahaalune sidekude on
elastne, ilma voltideta. Volte võib esineda kaelal, kus
nahaalune sidekude on lõdvem. Eelistatud on musta
pigmendiga huuled ja silmalaud. Musta pigmendiga nahk ei ole
karistatav viga.
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KARVKATE
KARV: Ühtlane, lühike, sile. Keskmise pikkusega 1,5-2 cm.
Karva tihedus ja paksus varieeruvad vastavalt kliimale.
VÄRVUS: Üleni valge. Peas on lubad üks must või tume laik,
mis paikneb ühel kõrval või ühe silma ümbruses. Laigu suurus
peab olema kooskõlas pea suurusega ja mitte suurem kui 10%
pea pinnast. Kahe võrdse koera võrdleval hindamisel tuleb
eelistada valgemat.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 60-68 cm.
Emased koerad: 60-65 cm.
Ideaalne kõrgus:
Isased:
64-65 cm.
Emased koerad: 62-64 cm.
Kaal:
Umbes:
Isased koerad: 40-45 kg.
Emased koerad: 40-43 kg.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning selle mõju koera tervisele ja heaolule
ning tema võimekusele teha tavapärast tööd.
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TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puudulikult arenenud luustik ja lihased (nõrkus).
Osaliselt pigmenteerunud ninapeegel täiskasvanud koertel.
Väiksed, nõrgad või katkised hambad.
Entroopium, ektroopium.
Laugude kujust tingitud ümmargused silmad, pungis silmad,
heledad või kollased silmad.
Tünnikujuline rind.
Kiilukujuline rind. Lamedad roided.
Mitte piisavalt sügav rinnakorv, mis ei ulatu
küünarnukkideni.
Mitte piisavalt nurgitunud jäsemed.
Laudjas kõrgem kui turi.
Küliskäik.
Isased ja emased, kelle kaal ei mahu standardis kehtestatud
vahemikku ning ei ole koera suurusega kooskõlas.

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
Üle- või alahambumus.
Kurtus.
Mittevastavus tõu tüübile.
Pikk karv.
Ninapeegli täielik depigmentatsioon 2 aasta vanustel ja
vanematel koertel.
Pruun ninapeegel.
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•
•
•
•
•
•

Rippuvad mokad.
Täpid kere karvkattel.
Rohkem kui üks täpp peas.
Suurus ei vasta standardis määratud mõõtudele.
Erinevat värvi silmad.
Vastupidine sootüüp.

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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