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TÕLGE: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond 
Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Madagaskar. 
 
EESTKOSTE: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 25.11.1999. 
 
KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 9:  Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 1.2:  Coton de Tuléar. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Prantsusmaal tunti seda 
tõugu pikka aega juba enne selle tunnustamist 1970. aastal. See 
Madagaskarilt pärit koer sai Prantsusmaal seltsikoerana kiiresti väga 
populaarseks ning täna on see tõug laialt levinud terves maailmas. 
 
ÜLDMULJE: Väike pikakarvaline seltsikoer, kellel on valge 
puuvillase tekstuuriga karv, tumedad ümmargused silmad ja elav ning 
arukas ilme. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
• Turja kõrguse ja kere pikkuse suhe 2:3. 
• Pea pikkuse ja kere pikkuse suhe 2:5. 
• Koljuosa pikkuse ja koonu pikkuse suhe 9:5. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Rõõmsameelne, tasakaalukas, 
suhtlemisaldis nii inimeste kui teiste koertega; sobitub erinevate 
elustiilidega. Coton de Tuléari tõu üks põhilisi tunnuseid ongi tema 
iseloom. 
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PEA: Lühike, pealtvaates kolmnurkne. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Eestvaates pisut ümmargune; pikkusega võrreldes üsna lai. 
Nõrgalt väljendunud kulmukaared. Kergelt märgatav laubavagu. 
Kuklakühm ja turi vaid pisut rõhutatud. Hästi arenenud sarnakaared. 
Üleminek laubalt koonule: Sujuv. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Ninaselg läheb sujuvalt üle ninapeegliks; must; lubatud 
on ka pruun värvus; laiad avatud ninasõõrmed. 
Koon: Sirge. 
Mokad: Õhukesed, pingul, ninaga sama värvi. 
Lõuad/hambad: Hambad asetsevad ühtlases rivis. Käärhambumus, 
tanghambumus või tagurpidi käärhambumus, ülemiste ja alumiste 
hammaste pinnad puutuvad kokku. PM1 hammaste puudumine ei ole 
karistatav; hambaid M3 ei arvestata. 
Põsed: Mittemärgatavad. 
Silmad: Üsna ümmargused, tumedad, elavad, üksteisest üsna kauge 
asetusega. Silmalaud on tugeva pigmendiga, sõltuvalt nina värvusest 
kas mustad või pruunid. 
Kõrvad: Rippuvad, kolmnurksed, kõrge asetusega, otsast kitsamad. 
Kõrvu kantakse põskede peal ning need ulatuvad suunurkadeni. 
Kõrvad on kaetud valge karvaga või osaliselt helehalli karvaga 
(läbisegi asetsevad mustad ja valged karvad jätavad halli üldmulje) 
või kimmelpunaste karvadega (läbisegi asetsevad valged ja 
kollakaspruunid karvad jätavad kimmelpunase või sidrunikarva 
mulje). 
 
 
KAEL: Lihaseline, kergelt kumer. Kael on asetunud hästi õlgadele. 
Kaela pikkuse ja keha pikkuse suhe 1:5. Sile, ilma nahavoltideta. 
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KERE: Ülajoon on pisut kumer. Kere pikkus on suurem kui turja 
kõrgus. 
Turi: Vaid kergelt väljendunud. 
Selg ja nimme: Tugev selg, ülajoon on kergelt kumer. Tugeva 
lihastikuga nimmeosa. 
Laudjas: Kaldega, lühike ja lihaseline. 
Rind: Hästi arenenud, madala asetusega ulatudes kuni 
küünarnukkideni, pikk. Hästi kaarduvad ribid. 
Kõht: Mõõdukalt tõusva joonega. 
  
 
SABA: Madala asetusega, selgrooga ühel joonel. 
• Rahulikus olekus kantakse kannaliigesest natuke madalamal, saba 

ots ülespoole pööratud. 
• Liikumisel kantakse „uljalt“ selja kohal, saba ots on suunaga kukla, 

turja, selja või nimme poole. Väga rikkaliku karvkattega koerte 
puhul võib saba ots toetuda nimmele. 

 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Püstised esijalad. 
Õlad ja õlavarred: Viltuse asetusega, lihaselised. Abaluu ja õlavarre 
vaheline nurk on umbes 120°. Õlavarre pikkus on ligikaudu võrdne 
abaluu pikkusega. 
Küünarvars: Küünarvarred vertikaalsed ja paralleelsed, lihaselised ja 
tugeva luustikuga. Küünarvarre pikkus on ligikaudu võrdne õlavarre 
pikkusega. 
Ranne (kämblaliiges): Küünarvarrega samal joonel. 
Kämmal (kämblaliiges): Tugev, profiilis pisut langeva joonega. 
Esikäpad: Väiksed, ümarad, tugevate kaardus varvastega; 
pigmenteerunud padjandid. 
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TAGAJÄSEMED: Püstised tagajalad. Kuigi lisavarbad ei ole 
soositud, ei ole nende olemasolu karistatav. 
Reie ülaosa: Tugevate lihastega; nurk horisontaaljoone suhtes on 
umbes 80°. 
Reie alaosa: Viltuse asetusega, moodustab reieluu suhtes umbes 120° 
nurga. 
Kannaliigesed: Kuivad, hästi väljendunud, kannanurk umbes 160°. 
Pöiad (pöialiigesed): Vertikaalsed. 
Tagakäpad: Sarnanevad esikäppadega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Vaba ja sujuv, mitte väga ulatuslik; 
liikumisel ülajoon säilib. Ei esine ebaühtlast liikumist. 
 
NAHK: Õhuke ja pingul terve keha ulatuses. Värvuselt roosa, ent 
võib olla pigmenteerunud. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Karv on üks selle tõu põhilisi tunnuseid, millest on tulnud ka 
tõu nimetus. Väga pehme ja õrn, puuvillase tekstuuriga; mitte kunagi 
karm või kare. Karvkate on tihe, rikkalik ning võib olla kergelt laines. 
 
VÄRVUS: Põhivärv: valge. Kõrvade juures on lubatud kerge helehall 
tonaalsus (segu mustadest ja valgetest karvadest) või kimmelpunane 
toon (segu valgetest ja kollakaspruunidest karvadest). Teistel 
kehaosadel võib sellist tonaalsust esineda juhul, kui see ei muuda 
valget üldmuljet. Samas ei ole need toonid soovitavad. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus:  
Isased:  26-28 cm, lubatud kõikumine kuni +2 cm    
  ja -1 cm. 
Emased:  23-25 cm, lubatud kõikumine kuni +2 cm    
  ja -1 cm. 
Kaal:  
Isased: 4-6 kg. 
Emased: 3,5-5 kg. 
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VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
 
 
TÕSISED VEAD: 
• Kolju: lame või liiga kuplikujuline, kitsas. 
• Koon: kolju ja koonu ebaproportsionaalsus. 
• Silmad: heledad silmad, liiga mandlikujulised silmad; sisse- või 

väljapoole pööratud silmalaud, punnis silmad. 
• Kõrvad: liiga lühikesed kõrvad, liiga lühikese karvaga kaetud 

kõrvad; tahapoole murduvad kõrvad (rooskõrvad). 
• Kael: liiga lühike kael, liiga õlgade vahel asetsev kael, liiga 

peenike kael. 
• Ülajoon: liiga kumer, kaldus selg. 
• Laudjas: horisontaalne, kitsas. 
• Õlad: sirged. 
• Jäsemed: sisse- või väljapoole pööratud; väljapoole pööratud 

küünarliigesed; laia või liiga kitsa asetusega kannad; ebapiisavad 
nurgad. 

• Karv: liiga lühike, liiga laines, lokkis. 
• Pigmentatsioon: osaliselt puudulik pigmentatsioon; liiga õrn huulte 

või silmalaugude pigmentatsioon; värvuseta ninapeegel 
pigmenteerimata laikudega. 

 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:  
• Agressiivsus ja liigne argus. 

 
Vastavus tüübile: 
• Ei vasta standardiga määratud tüübile (ei oma piisavalt 

tõutunnuseid, mis tähendab, et koer tervikuna ei sarnane piisavalt 
teistele selle tõu esindajatele). 

• Suurus ja kaal ei vasta standardis määratud nõudmistele. 
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Vigade täpsem määratlus: 
• Koon: kumer koonuselg. 
• Silmad: punnis, liiga väikesed silmad, liiga heledad silmad, 

kõõrdsilmad. 
• Kõrvad: kikkis või poolkikkis kõrvad. 
• Saba: kannani mitteulatuv saba; kõrge asetusega või rõngas saba 

(moodustab suletud ringi); lamedalt seljal või vastu reisi kantud 
saba; küünlakujuliselt kantud saba; saba puudumine. 

• Karv: ebatüüpiline karv; liiga lokkis karv; villase või siidise 
tekstuuriga karv. 

• Värvus: silmatorkavad märgid; kõik selged mustad märgid. 
• Pigmentatsioon: pigmendi puudumine silmaäärtel, ninal või 

huultel. 
 
Anomaaliad: 
• Ülehambumus või alahambumus, kusjuures ülemised ja alumised 

lõikehambad ei puutu kokku; lõikehammaste vertikaalne lahi. 
• Hammaste puudumine, välja arvatud PM1 või M3. 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


