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PÄRITOLUMAA: Itaalia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Trühvlikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 8:  Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad 
Alarühm 3: Veekoerad. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Tegemist on pika ajalooga saaki kättetoova koeraga, kes on pärit 
Itaaliast, Comacchio ja Ravenna piirkonna soistelt aladelt. Aja 
jooksul sood kuivendati ning neid hakati kasutama 
põllumajandusmaana. Sellega seoses hakati varem veekoerana 
kasutatud Romagna veekoera kasutama trühvlite otsimiseks lagedal 
avamaastikul ning Romagna mägedes. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Madala kuni keskmise kasvuga, heade proportsioonidega, jõulise 
kehaehitusega ning rustikaalse välimusega koer. Tiheda, villataolise 
lokkis karvaga. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
 
Pea pikkus on 4/10 turja kõrgusest. Pikkus ja turja kõrgus on peaaegu 
võrdsed (ruudukujuline kere). 
Kolju peab olema pisut pikem kui 50% pea kogupikkusest. 
Koon 2/3 võrra lühem kui kolju (44%/56%). 
Rinnakorvi sügavus on pisut vähem kui pool (umbes 44%) turja 
kõrgusest.  
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Tema loomuomane otsimisinstinkt ning suurepärane haistmismeel 
teevad temast väga efektiivse trühvlite otsija.  
Teda varem iseloomustanud tugev jahiinstinkt on geneetilise aretuse 
käigus vähendatud ning seega ei häiri teda töös ulukilõhnad. Ta on 
kergesti juhitav, tagasihoidlik, tähelepanelik ning kiinduv koer, kes 
on oma peremehega väga lähedane ning keda on kerge koolitada. Ta 
on ka väga hea seltsikoer ning suurepärane valvekoer. 
PEA: 
Pealtvaates on pea trapetsikujuline ning mõõduka laiusega. Kolju ja 
koonu pikiteljed on kergelt erisuunalised. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Sarnakaarte kõrgusel lai. Kolju pikkus ja laius on võrdsed. 
Külgvaates peab kolju mõõdetuna kuklakühmust laubalõikeni  olema 
koonust pikem. Kolju on kergelt kumera kujuga ning muutub kukla 
suunas lamedamaks. Frontaalsiinused on hästi arenenud, 
kulmukaared märgatavad, frontaalvagu on rõhutatud, kuklaluu hari 
on lühike ja mitte eriti arenenud, silmakoopapealsed süvendid on 
vähemärgatavad. 
Üleminek laubalt koonule: Mitte liiga rõhutatud, ent siiski selgesti 
märgatav. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Suur, hästi avatud ja liikuvate ninasõõrmetega. 
Keskvagu on väga rõhutatud. Külgvaates asub ninapeegel koonuga 
samal kõrgusel ning ulatub vaid väga natuke huultest ettepoole. Värv 
varieerub helepruunist tumepruunini, sõltuvalt karvkatte värvist. 
Koon: Üsna lai, natuke lühem kui kolju (kolju ja koonu suhe on 
56:44). Sügavus on pisut väiksem kui pikkus. Kergelt kiilukujuline 
ning külgvaates üsna tömp. Koonuselg on sirge. 
Mokad: Huuled ei ole liiga paksud. Üsna liibuvad, nii et koonu 
alumise piirjoone kujundab alalõug. Kaetud pikkade ning üsna 
harjaseliste vuntsidega.  Eestvaates moodustavad mokad laia 
poolkaare. Huuleäärte värvus varieerub helepruunist tumepruunini. 
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad, peaaegu sirgete harudega ning 
suhteliselt massiivse alalõuaga. Täielik käärhambumus või 
tanghambumus. Valged ja hästi arenenud hambad. Tagurpidi 
käärhambumus on lubatud. 
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Põsed: Lamedad. 
Silmad: Üsna suured, ent mitte liiga suured. Ümmargused. 
Asetsevad üksteisest üsna kaugel ning täidavad väga hästi 
silmakoopa. Iirise värv varieerub ookerkollasest pähkelpruuni ja 
tumepruunini, sõltuvalt karvkatte värvist. Silmalaud on liibuvad. 
Lauservade värvus varieerub helepruunist tumepruunini. Ripsmed on 
väga hästi arenenud. Valvsa, tähelepaneliku ja elava ilmega. 
Kõrvad: Peaga võrreldes keskmise suurusega, kolmnurksed ning 
ümarate otstega. Kõrvatüvi on üsna lai ning kõrvad kinnituvad 
sarnakaartest pisut kõrgemal. 
Puhkeasendis rippuvad ning valvelolekus kergelt tõstetud. 
Ninapeegli suunas sirgeks tõmmatult peavad ulatuma teise 
neljandikuni koonu pikkusest. Kõrvadel kipub karv olema vähem 
lokkis, ent siiski laineline. Karv kõrvade ei ole lühike. Kõrva 
siseküljed on samuti tihedalt karvaga kaetud. 
  
KAEL: 
Tugev, lihaseline, kuiv, ovaalse läbilõikega. Kuklaga hästi 
ühendatud. Kaelavolt puudub täielikult. Kergelt kaardus. Isastel peab 
kaela ümbermõõt olema kaks korda suurem  kui pikkus. Kael on 
pisut lühem kui pea. 
 
KERE: 
Kompaktne ja tugev, sama pikk kui kõrge. 
Ülajoon: Sirge turjast laudjani. 
Turi: Turi on laudjast kõrgem. Abaluunukid ei asetse liiga 
lähestikku, on kõrge asetusega ning hästi tahapoole suunatud. 
Selg: Sirge ja väga lihaseline. 
Nimme: Lühike, väga tugev, külgvaates kergelt kumer. Laiuselt 
pikkusega võrdne või pisut laiem. 
Laudjas: Pikk, lai, lihaseline ning kergelt kaldus (kaldega 25°-30°). 
Rindkere: Hästi arenenud ning ulatub küünarnukkideni. Eest üsna 
kitsas, alates kuuendast roidest läheb tahapoole laiemaks. 
Alajoon ja kõht: Rinnaosa on sirge joonega. Kõhuosas on alajoon 
kergelt üles tõmmatud. 
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SABA: 
Ei ole liiga kõrge ega liiga madala asetusega, otsa suunas läheb 
peenemaks. Rippuvalt ulatub napilt kannaliigeseni. Kaetud 
villataolise ning üsna harjaselise karvaga. Puhkeasendis kantakse 
saablikujuliselt, valvelolekus hoitakse märgatavalt kõrgemal. 
Töötades või erutudes kantakse seljajoonest kõrgemal, ent mitte 
kunagi rõngakujuliselt. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad ja püstised nii eest- kui külgvaates. 
Õlad: Abaluud on pikad (30% turja kõrgusest), hästi tahapoole 
suunatud (52°-55°). Lihaselised ning hästi rindkere lähedal hoitud, 
samas siiski vabalt liikuvad. Õlavarre ja kodarluu vaheline nurk on 
110°-115°. 
Õlavarred: Lihaselised ning peenikese luustruktuuriga, sama pikad 
kui abaluud. Kalle horisontaali suhtes on 58°-60°. 
Küünarnukid: Hästi rinnakorviga seotud, ent mitte liiga liibuvad. 
Kaetud õhukese nahaga. Kere keskteljega paralleelse asetusega nagu 
ka õlavarred. Küünarnukk peab asetsema abaluu tagumisest nukist 
maani ulatuval mõttelisel vertikaaljoonel. 
Küünarvarred: Täiesti vertikaalse asetusega ning pikad (36% turja 
kõrgusest), kompaktsete, tugevate ning ovaalse läbilõikega luudega. 
Randmed (randmeliigesed): Eestvaates moodustavad küünarvarre 
vertikaalse jätku. Peened, tugevad ja liikuvad. Seesamluu on selgesti 
märgatav. 
Kämblad (kämblaliigesed): Peenema luustruktuuriga ja mitte nii 
jämedad kui küünarvarred. Peenikesed ja elastsed.  Külgvaates 
moodustavad maapinna suhtes 75°-80°-lise nurga. 
Esikäpad: Kergelt kumerad, kompaktsed, lähestikku asetsevate ning 
kaardunud varvastega. Küüned on tugevad ja kaarduvad. Padjandid 
on hästi pigmenteerunud. Varvastevahelised kelmed on väga hästi 
arenenud. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Jõulised ning tagantvaates püstised, ülejäänud kerega 
heas proportsioonis ning paralleelse asetusega. 
Reied: Pikad (35% turja kõrgusest), selgelt väljendunud ning 
nähtavate lihastega. Reied asetsevad horisontaali suhtes 80°-lise 
nurga all. Õlavarre ja kodarluu vaheline nurk on 105°-110°. Reied on 
kere kesktelje suhtes paralleelse asetusega. 
Põlveliiges (põlv). Põlveliigese nurk on 130°-135°. 
Sääred: Reiest pisut pikemad (36% turja kõrgusest). Hea luustikuga 
ning lihaselised, märgatava kõõlusevaoga. Kalle horisontaali suhtes 
on 50°-55°. Reied on kere kesktelje suhtes paralleelse asetusega. 
Kannaliigesed: Laiad, jämedad, kuivad,  selgelt väljajoonistunud 
luustikuga. Kere keskteljega paralleelsed. Sääre ja pöia vaheline nurk 
on umbes 140°. 
Pöiad (pöialiigesed): Peenikesed, silindrikujulised ning maapinna 
suhtes risti asetsevad. Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Esikäppadega võrreldes ovaalsema kujuga ning pisut 
vähem kaardunud varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Ühtlane samm, energiline ja elav traav. Lühiajaline galopp. 
 
NAHK: 
Õhuke ning liibuv üle terve kere. Ilma kortsudeta. Limaskesti 
ümbritseva naha ning käpapadjandite pigmentatsioon varieerub 
helepruunist väga tumeda pruunini. 
 
KARVKATE 
 
Karv: Villataoline ning pealt poolkare, ei moodusta kunagi 
nöörkarva. Tihedalt keerdunud lokid. Aluskarv on nähtav. Lokid 
peavad olema ühtlaselt levinud kogu kehal ning sabal, välja arvatud 
peas, kus lokid ei ole nii tihedad ning karv moodustab rikkalikud 
kulmud, vuntsid ja habeme. Ka põsed on kaetud tiheda karvaga. 
Pealiskarv ja eriti aluskarv on veekindlad. 
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Kui karva ei pügata, kipub see vildistuma (kuna see kasvab kogu 
aeg). Seetõttu tuleb vähemalt üks kord aastas karva pügada. 
Vildistunud pealis- ja aluskarva tuleb korrapäraselt eemaldada. 
Pügatud karvkate ei tohi olla paksem kui neli sentimeetrit ning 
pügades tuleb jälgida koera kerekuju. Vaid pea peal võib karv 
olla pikem, ent mitte nii pikk, et langeks silmadele. Genitaalide 
ning päraku piirkonnas peab karv olema lühike. Karvkate peab 
olema kujundatud ja hooldatud nagu puudlitel või 
käharakarvalistel bichonitel. Lubatud ei ole nii lühikeseks 
pügatud karvkate, et karv ei moodusta lokke ning karva 
tekstuuri hindamine ei ole võimalik. Igasugune liigselt 
stiliseeritud karvkate on diskvalifitseeriv viga. Õige lõikus on 
tagasihoidlik ning aitab rõhutada tõu loomulikku rustikaalset 
välimust. 
 
Värvus: Ühevärviline määrdunud valge, valge pruunide või oranžide 
laikudega, pruun-kimmelpunane (brown-roan), pruun (erinevates 
toonides) valgega või ilma, oranž valgega või ilma. Lubatud on 
pruun või tumepruun mask. Lubatud on (erinevates toonides) 
pruunid märgised. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus:  
Isased koerad:  43-48 cm (ideaalne turja kõrgus 46 cm). 
Emased koerad: 41-46 cm (ideaalne turja kõrgus 43 cm).  
Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas. 
 
Kaal: Isased koerad: 13-16 kg. Emased koerad: 11-14 kg. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde ulatust 
ning selle mõju koera tervisele ja heaolule ning koera võimekusele 
teha tavapärast tööd. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse.  
  
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Koonduvad lauba ja koonu teljed. 
• Osaline ja/või täielik depigmentatsioon. 
• Kausikujuline koon. 
• Ülehambumus. 
• Väga suur alahambumus. 
• Kõõrdsilmsus.  
• Selja kohal kantud saba. Sabatus või lühike saba, 
kaasasündinud või kupeeritud. 
• Lisavarbad tagumistel käppadel ühel pool või mõlemal pool. 
• Kupeeritud saba.  
• Lokkide puudumine, liiga lühikeseks pügatud karv. 
• Nöördunud karv. 
• Kujundatud lõikus. 
• Must karvkate, mustad laigud või must pigmentatsioon. 
• Liiga kõrge või liiga madal kere. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: (Jääb aretusest kõrvale)  
 
• Ülehambumus. 
• Munandi laskumishäire (krüptorhism); ühepoolne. 
• Kõõrdsilmsus. 
• Must karvkate, mustad laigud või must pigmentatsioon. 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud 
ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


