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KOMONDOR

Pildil ei ole ilmtingimata kujutatud tõu täiuslikku esindajat.
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PÄRITOLU: Ungar
KASUTUS: karjakoer.
F.C.I. KLASSIFIKATSIOON: Töökatseteta
LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE: komondor on iidne Ungari karjakoeratõug, mis
pärineb Aasiast. Suure tõenäosusega tulid tema esivaemad Karpaatidesse koos tänaste
ungarlaste nomaadidest karjakasvatajatest eellastega.
ÜLDMULJE: komondor on suur ja võimsa kehaehitusega. Tema muljetavaldav välimus ja
uhke olek tekitavad vaatajas austust, võibolla isegi hirmu. Talle pole omane püüd meeldida.
Robustne keha on kaetud pika tiheda karvaga, mis moodustab vildistunud rastapatse.
Küljelt vaadates moodustab keha ristküliku, mis on ruudust veidi pikem. Keha kohal
kõrgub tiheda karvaga kaetud pea. Saba kantakse rippuvas asendis, sabaots kaardub
peaaegu horisontaalselt üles. Karv on elevandiluuvärvi.
OLULISED PROPORTSIOONID:
•
keha on veidi pikem, kui koera turjakõrgus;
•
rinnakorvi sügavaim punkt asub umbes turjakõrguse keskpaigas;
•
koon on veidi lühem, kui pool peapikkust;
KÄITUMINE/ISELOOM: komondor kaitseb julgelt ja kõhklematult enda hooleks usaldatud
karja ning oma peremehe vara ja kodu. Ta ründab vaikides ning järjekindlalt. Tema
territoorium kuulub vaid talle ning ta ei luba sinna teisi elusolendeid. Oma loomult on ta
umbusklik. Päeval eelistab ta lamades oma territooriumil silma peal hoida. Öösel on ta alati
liikvel.
PEA: lai, keha proportsioonidega sobiv. Isegi tihe karvkate ei muuda pead
ebaproportsionaalseks.
PEAPIIRKOND:
Kolju: kumer, otsmik on tugev.
Üleminek laubalt koonule: tugev, kuid mitte liiga järsk.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: sirge, järsult lõppev, must.
Koon: ei või olla terav, koonuselg on sirge.
Mokad: laiad, keskmise pikkusega.
Lõuad/hambad: lõuad on lihaselised, tugevad ja võimsad. Ühtlane käärhambumus, mis
peab vastama hambavalemile.
Põsed: laiad, keskmise pikkusega.
Silmad: horisontaalses asendis ning tumepruunid. Mustad silmalaud liibuvad tihedalt
silmamunale.
Kõrvad: asuvad kumeral koljul keskmisel kõrgusel. Kõrvapõhjast alates selgelt rippuvad,
meenutades kujult U või V tähte. Kõrvad ei tõuse ka siis, kui koer erutub või ründab.
KAEL: väga lihaseline ning asub horisontaaljoonega 35-kraadise nurga all. Kui koer on
rahulik, jätkab kael peaaegu seljajoont. Pigem lühike kui keskmise pikkusega. Kaelal ei ole
volti ega lakka.
KERE
Ülajoon: ülajoone moodustavad kehaosad on laiad ja lihaselised.
Turi: piisavalt pikk, esiosa selgelt väljajoonistuv.
Selg: lühike.
Nimme(lanne): keskmise pikkusega.
Laudjas: lai, keskmise pikkusega, kergelt langev..
Rindkere: : lai, lihaseline, keskmise sügavusega ja pikk.
Alajoon ja kõht: Veidi tõusev.
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SABA: madala asetusega, selgelt rippuv. Sabaots kaardub kergelt peaaegu
horisontaaljooneni. Eelistatavalt peaks saba ulatuma kandadeni. Erutudes tõstab koer saba
maksimaalselt seljajooneni.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: jalgade pikkuse hindamist mõjutab pikk rastapatsides kasukas. Esijalad
meenutavad sambaid, on sirged ning eest ja küljelt vaadates paralleelsed ning maaga risti.
Rinnakorv on lai, mistõttu eest liikumine on lai, võimas ning vaba. Jalad suubuvad sujuvalt
kehasse. Luustik on tugev ning võimas. Liigesed on suured.
Õlad: abaluu on mõõdukalt kaldus. Õlanukid peavad asuma vertikaaljoonel rinnakorvi
sügavaima punkti kohal.
Esikäpad: suured, tugevad, kompaktsete varvastega. Padjandid on hallikassinised, paksud
ning tugevad. Varbaküüned on hallid.
TAGAJÄSEMED: tagajalad toetavad keha mõõduka nurga all. Keskmise pikkusega laudjas
jätkub laiade lihaseliste jalgadega.
Reied: lihaseline, võimas.
Tagakäpad: esikäppadest pikemad, muidu samasugused. Lisavarbad tuleb eemaldada.
LIIKUMINE: kerge, vaba ja ühtlane. Samm on pikk ning maadvõitev.
NAHK: nahk on tugevalt pigmenteerunud ning sinakashall. Igemed ja suulagi võiksid olla
tumedad. Nõrk pigment ja roosa nahk on ebasoovitavad..
KARVKATE
LÜHIKARVALINE
Karv: kogu keha katab pikk karv. Kasukas koosneb karedamast pealiskarvast ning
peenemast aluskarvast. Alus- ja pealiskarva omavahelised mõõtsuhted moodustavad
tüüpilise kasuka. Karv peab olema tokerjas ja kippuma vildistuma. Karv võib olla ka karm,
laines ning rastapatsides. Mõned karvasalgud on vähevildistunud või täiesti siledad. Karv
on kõige pikkem laudjal, nimmepiirkonnas ning reite tagaosa ülemisel poolel (20-27 cm).
Seljal, rinnakorvi külgedel ning abaluude juures on karv keskmise pikkusega (15-22 cm),
põskedel, otsmikul, pealael, kõrvadel, kaelal ja jäsemetel on see lühem (10-18 cm) ning
huultel ja jäsemete alaosas kõige lühem (9-11 cm). Kasukas ei või olla ei lahtikammitud ega
ka täiesti hooldamata.
Värvus: elevandiluuvalge.
SUURUS JA KEHAKAAL
Turjakõrgus:
isased - vähemalt 70 cm;
emased - vähemalt 65 cm.
Kaal:

isased - 50-60 kg;
emased - 40-50 kg.
Tõug on ühetüüpne ning tüübivead on haruldased, kuna aretuseesmärk on püsinud
muutumatuna.

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste sõltub otseselt
kõrvalekalde ulatusest ja selle mõjust koera tervisele ja heaolule.
Eelkõige:
•
ninapeegli, silmade ja silmalaugude pigmendipuudus;
•
mitteliibuvad silmalaud;
•
rõngas saba.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
•
koer on agressiivne või liialt ebakindel;
•
koer, kes on füüsiliselt või käitumiselt selgelt ebanormaalne, tuleb diskvalifitseerida;
•
lodev kehaehitus, puuduvad lihased;
•
entroopium, ektroopium;
•
üla- või alahambumus, viltune lõualuu;
•
püstised kerged kõrvad;
•
lühike saba (lõpeb 3 cm enne kanda);
•
rasked/kohmakad jäsemed ja ebaõige liikumine;
•
karv ei ole elevandiluuvalge või on mitmevärviline/kirju;
•
standardis ette nähtust madalam turjakõrgus.
MÄRKUS: Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Aretuses tuleb kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid tõutüübile vastavaid
koeri.

