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STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Karja kaitsmiseks kasutatud valvekoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON: Rühm 2 Pinšerid ja šnautserid –
molossid –
šveitsi mägi- ja
karjakoerad.
Alarühm 2.1 Mastifi tüüpi moloss.
Ilma töökatseteta.
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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Tenerifelt ja Gran
Canarialt (Kanaari saared) pärinev molossi tüüpi koer. See tõug
usutakse olevat Kanaari saarte pärismaise koera „majorero“ ja
teiste Kanaari saartele toodud molosside paaritumise tulemus.
Selle tulemusena tekkis mastifi-tüüpi koerte etniline grupp, kuhu
kuuluvad koerad on keskmise suurusega, pruuni või
kollakaspruuni
värvusega
ning
valgete
märkidega
morfoloogiliselt spetsiifilised molossid, samas siiski kiired ja
tugevad, tugeva temperamendiga, loomult jõulised ja elavad,
väga lojaalsed.
16. ja 17. sajandil kasvas nende koerte arv märkimisväärselt ning
neid on korduvalt mainitud vallutuseelsetes ajaloolistes tekstides,
eriti omavalitsusregistrites (Cedularios del Cabildo), seoses
nende rolliga valvekoertena ja karja kaitsjatena.
ÜLDMULJE: Keskmise suurusega molossi tüüpi koer,
sirgjoonelise profiili ja musta maskiga. Robustne ja heade
proportsioonidega.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Kere pikkus ületab turja
kõrguse – see joon on selgemini märgatav emaste koerte puhul.
Koljuosa ja koonuosa pikkuste suhe on 60-40%. Kolju laius on
3/5 pea kogupikkusest. Vahemaa küünarnukist maani peaks
olema 50% turja kõrgusest isaste puhul, emaste puhul võib see
olla pisut väiksem.
KÄITUMINE/ISELOOM: Väliselt rahulik, olekult valvas.
Sobib hästi valvekoeraks ning traditsiooniliselt on seda tõugu
kasutatud karjakoerana. Loomult tasakaalukas ja väga
enesekindel. Madal sügav haukumine. Sõnakuulelik ja kergesti
õpetatav pereliikmete poolt, väga pühendunud oma peremehele,
samas võõraste suhtes võib olla umbusklik. Enesekindel,
suursugune ja pisut eemalehoidev. Ohu olukorras on seisang
kindel ja valvas.

FCI - Standard nr 346 / 12.08.2011
EESTI KENNELLIIT

3
PEA: Massiivne, lühike ja kompaktne, kaetud paksu nahaga.
Kujult pisut venitatud ruudu kujuline. Kolju ja näojooned on
paralleelsed ning kergelt koonduvad.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Eest- ja külgvaates kergelt kumera kujuga. Otsmikuluu on
pigem lame. Pikkus ja laius on enam-vähem võrdsed.
Esiletungivad sarnakaared, hästi arenenud ent mitte
silmatorkavad põse- ja lõualihased, mida katab lõtv nahk.
Kuklakühm on vaevu märgatav.
Üleminek laubalt koonule: Üleminek kaubalt koonule on
märgatav, ent mitte järsk. Kõrvadevaheline vagu on hästi
märgatav ning moodustab umbes 2/3 kolju suurusest.
NÄOPIIRKOND:
Nina: Lai, tugeva musta pigmendiga. Koonuga ühel joonel.
Ninasõõrmed on suured, et lihtsustada hingamist.
Koon: Koljust lühem, normaalselt 40% pea kogupikkusest. Laius
on 2/3 kolju laiusest. Väga laia põhjaga, otsa suunas pisut
kitsenev. Koonuselg on lame ja sirge, ilma kõrgendikuta.
Mokad: Ülahuul on mõõdukalt rippuv. Eestvaates on ülahuule
servad ühenduses alahuule servadega moodustades laia tagurpidi
V. Huulte siseküljed on tumedad.
Lõuad/hambad: Käärhambumus või kerge alahambumus (kõige
rohkem 2 mm). Tanghambumust tunnistatakse, ent see ei ole
soovitatav tänu tekkida võivatele hambakahjustustele.
Lõikehammastel on lai hambakaar. Hambad on laiad ja tugevalt
kinnitunud. Suured purihambad, väiksed lõikehambad, hästi
arenenud kihvad.
Silmad: Silmad on kujult ovaalsed, suuruselt keskmised kuni
suured. Kaugel asetsevad, ei ole sissevajunud ega punnis.
Silmalaud on mustad ja liibuvad, mitte kunagi rippuvad. Värv
varieerub tumedast keskmise pruunini, sõltuvalt karvkatte värvist.
Silmad ei tohi olla heledad.
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Kõrvad: Keskmise suurusega, üksteisest kaugel asetsevad, kaetud
lühikese peene karvaga. Kõrvad langevad loomulikult kahele
poole pead. Kokku voldituna moodustavad roosi kuju. Kõrvad
asetsevad pisut silmadest kõrgemal. Liiga kõrgel ja väga pea
lähedal asetsevaid kõrvu peetakse ebaharilikuks. Kärpimist
lubavates riikides peavad kõrvad olema kikkis.
KAEL: Kael on peast lühem. Kaela allosa nahk on lõtv
moodustades väikese kaelavoldi. Tugev ja sirge, silindriline ja
lihaseline.
KERE: Pikk, lai ja sügav.
Ülajoon: Sirge, ilma deformatsioonideta, hea hoiakuga tänu hästi
arenenud ent vaevu märgatavatele lihastele. Turjast laudja suunas
kerge tõus. Laudjas on 1-2 cm kõrgem kui turi.
Laudjas: Keskmise pikkusega, lai ja ümar. Ei tohi olla pikk, kuna
see pärsib liikumist. Emastel koertel on harilikult laiem.
Rind: Võimas rind silmapaistvate rinnalihastega. Nii eest- kui
külgvaates peaks rinnakorv ulatuma vähemalt küünarliigeseni.
Rindkere ümbermõõt võrdub reeglina turja kõrgus pluss 45%.
Esiletungiv rinnakorv.
Alajoon ja kubemelohk: Kergelt voltis, ent mitte kunagi lontis.
Küljed ainult pisut rõhutatud.
SABA: Sabajuur jäme ning läheb otsast peenemaks, ulatub kõige
rohkem kannaliigeseni. Keskmise asetusega. Liikumisel tõuseb
nagu mõõk, aga ei kaardu ega tõuse selja kohale. Puhkeasendis
ripub sirgelt kerge haagiga otsas.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Hästi tahapoole suunatud.
Õlavarred: Hea nurgaga, kaldus asetusega.
Küünarvarred: Tasakaalustatud ja sirged. Tugeva luustiku ja
lihastega.
Küünarnukid: Küünarnukid ei tohi olla liiga kere lähedal ega
liigselt välja sirutuda.
Kämblad (kämblaliigesed): Väga tugevad ja kerge kaldega.
Esikäpad: Ümarate ja mitte eriti tihedalt kooshoitud varvastega
kassikäpad. Hästi arenenud tumedad padjandid. Küüned on
tumedad. Heledaid küüsi tuleks vältida, kuigi neid võib esineda
sõltuvalt karvkatte värvist.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tagantvaates tugevad ja paralleelsed, kõrvalekalleteta.
Reied: Pikad ja tugevate lihastega reied.
Põlveliiges (põlv): Mitte väga silmatorkav, ent siiski piisav
nurgistus.
Pöiad (pöialiigesed): Alati madala asetusega.
Tagakäpad: Esikäppadest pisut pikemad, muidu identsed.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Liikudes on kanaari dogi kiire ja
nõtke ning suudab läbida pikki vahemaid. Suure ulatusega. Saba
hoitakse madalal ja pea on vaid pisut seljast kõrgemal.
Valveolekus on pea ja saba kõrge asetusega.
NAHK: Paks ja elastne. Lõdvem kaelal ja kaela ümbruses.
Valveolekus
moodustuvad
pea
peal
olevast
nahast
sümmeetrilised kortsud, mis hargnevad laiali kõrvade vahel
olevast vaost.
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KARVKATE:
Karv: Lühike, kare ja lame karv ilma aluskarvata (võib esineda
kaelal ja reite tagakülgedel). Katsudes üsna kare. Kõrvade juures
väga lühike ja peen, turja ja reite tagakülgedel pisut pikem.
Värv: Kõik pugalikpruunid toonid, soojast tumepruunist kuni
helehalli ja blondini. Kõik toonid kollakaspruunist liivakarva
pruunini. Valged laigud on aktsepteeritavad rinna peal, kaela või
kõri allosas, esikäppadel ja tagakäppade varvastel, ent nende hulk
peaks olema minimaalne. Mask on alati must ja ei tohi ulatuda
silmadest kõrgemale.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:

Isased:
60-66 cm.
Emased: 56-62 cm.
Selle tõu tüüpiliste esindajate puhul lubatakse kõikumist kuni 2
cm ulatuses.

Kaal:
Minimaalselt:
Maksimaalselt:

Isased:
Emased:
Isased:
Emased:

50 kg.
40 kg.
65 kg
55 kg

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades.
•
Tanghambumus.
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TÕSISED VEAD:
• Tõsisteks vigadeks peetakse kõiki koera välimust ja tüüpi
mõjutavaid vigu.
• Ebaõiged pea proportsioonid.
• Liiga lähestikku asuvad näo ja kolju jooned (liiga rõhutatud
üleminek laubalt koonule).
• Turi ja nimme on samal kõrgusel.
• Jäsemete ebaõige asetus.
• Kandiline profiil.
• Kolmnurkne pea, kitsas (mitte kuubikukujuline).
• Õhuke, rõngas või deformeerunud saba. Kõrge asetusega
saba.
• Nõgus või kumer selg.
• Heledad silmad (kollased), liiga lähestikku asuvad või
viltused, sissevajunud või punnis silmad.
• Liigne alahambumus.
• Puudulik mask.
• Puuduvad hambad (välja arvatud P1).
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Kõik selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega
koerad diskvalifitseeritakse.
• Täiesti depigmenteerunud nina.
• Mitteaktsepteeritavad valged laigud.
• Ülehambumus.
• Laudjas madalam kui turi. Langev ülajoon.
• Sinised silmad või erinevat värvi silmad.
• Kärbitud saba.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on rasvases kirjas.
Tõlge: Multilingua büroo.
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