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KONTINENTAALNE BULDOG 
 (CONTINENTAL BULLDOG)  

PÄRITOLU:  Sveits 
KASUTUS:   Seltsikoer, perekoer 
F.C.I. KLASSIFIKATSIOON:  Rühm 2 - PINŠERID JA ŠNAUTSERID, MOLOSSID JA ŠVEITSI

ALPI KARJAKOERAD 
2.1 Molossi ja mastifi tüüpi 
Töökatseteta 
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE: Eesmärk oli luua keskmise suurusega molossitüüpi 
koer. Ristates inglise buldoge ja vana-inglise buldoge näitasid tulemused peatselt, et 
program viib lõpuks selleni, et tekib täiesti uus, algsele Bulldog tüübile üsnagi lähedane 
tõug. Selleks, et selgelt eristada uut tõugu inglise buldogist, valiti nimeks kontinentaalne 
buldog. 
 
ÜLDMULJE: Lühikarvaline, peaaegu ruutjas, keskmise suurusega atleetse kehaehitusega 
bull-tüüpi koer. Hoolimata oma kompaktsest kehaehitusest on kontinentaalne buldog 
aktiivne ja jõuline; tema hingamine on hääletu ka täiskiirusel liikudes. Tema kaal olenevalt 
tema turjakõrgusest on 20 ja 30 kg vahel. Sugupooletunnused peavad olema selgelt 
väljendunud. 
 
OLULISED PROPORTSIOONID:  
Turjakõrgus : rinnasügavus  2:1 
Turjakõrgus: kehapikkus 1:1,2 
Seljapikkust mõõdetakse turjast kuni sabajuureni ja see on võrdne turjakõrgusega 1:1. 
Need mõõdud ja proportsioonid on juhtnööriks, oluline on alati koera üldmulje, buldogi 
tüüp peab olema säilinud. 
KÄITUMINE/ISELOOM: Tähelepanelik, enesekindel, sõbralik, pole ei arg ega pelglik. 
 
PEA:  
 
PEAPIIRKOND: Ümbermõõt mõõdetuna kõrvade eest ei ole suurem, kui turjakõrgus + 
10%. Eest vaadates jätab pea peaegu ruudukujulise mulje veidi esiletükkivate  sarnaluu 
kaartega. 
Kolju: Laup on lame või veidi kaarjas, kortsud on olemas kuid mitte liialt esiletükkivalt.  
Üleminekul koonult laubale algav nõgu tundub lai kuid üsna lame ulatudes kuni kolju 
keskosani. 
Üleminek laubalt koonule: Eristatav, ent mitte liialt rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninaots on lai. Ninasõõrmed suured ja laialt avatud. Ninapeegel alati täiesti 
must. 
Koon: Lai, eestvaates peaaegu ruut. Koonuselg on sirge, ei ole pööratud üles ega allapoole. 
Pea pikkuse ja koonu mõõtsuhe 1:3 (lubatud 1:4). Nahavoldid mõlemal pool koonuselga ei 
ole liialt paksud.  Alalõug, sealhulgas põsed, on lai ja ruutjas. Keel ja hambad ei tohi olla 
nähtavad kui suu on suletud. Iseloomulikult ei ole eest vaates alalõug kaetud ülemiste 
mokkadega. 
Mokad:  On paksud, hästi liibuvad ning pigment peab olema must ja nii täielik kui võimalik. 
Ülemised mokad ripuvad üle alumise lõua kõigilt külgedelt. Alumise lõua mokad on nii 
tihedalt liibuvad kui võimalik. 
Lõuad/hambad: Alahambumus ei ole suurem kui 1-5mm, lubatud kuni 10mm. Ülemised ja 
alumised hambad peavad olema sirges reas ja paralleelsed. Tugevad hambad. 6 ühtlast ja 
hästi arenenud lõikehammast on asetunud laiali asetusega kihvade vahele.  PM1 
puudumine on lubatud, M3  ei arvestata. Täielik hambavalem on siiski alati eelistatud. 
Põsed: tihedad ja ümarad. 
 
SILMAD: Ümarad, üsna pea esiküljel ja laia asetusega, ei ole sisse vajunud ega 
esiletungivad. Silmalaud  on tihedalt liibuvad ja nii täieliku pigmendiga kui võimalik. 
Silmavalget (sclera) ei tohi olla näha kui koer vaatab otse ette. Iiris on tumepruun. 



Rühm:  2 
Alarühm: 2.1 

Standard nr: 369 
Originaalstandard avaldatud  FCIs: 30.03.2022 

Tõlge kinnitatud EKLs:  
 

 
KÕRVAD: Kõrgele asetatud, väikesed ja õhukesed; eesmine sisemine külg on mõlemal 
kõrval sirgelt kolju ülajoonega tasa. Rooskõrvad või volditud kõrvad on lubatud. Rooskõrv 
tähendab sissepoole ja tahapoole keerdunud kõrva, mille serva eesosa on murdunud välja 
ja tahapoole nii et kõrva siseosa on osaliselt nähtav. Volditud kõrv tähendab kõrva mis 
ripub ettepoole kui koer on tähelepanelik nii, et kõrva ülemine nurk on rohkem või vähem 
silma välimise nurgaga tasa. Kui koer ei ole pinges, asuvad kõrvad tihedalt pea külgede 
vastas. Kõiki muid kõrvade asendeid tuleb lugeda veaks. 
 
KAEL: Üsna lühike ja tuev kuid mitte nii lühike, et jääb mulje nagu pea asuks otse õlgadel. 
Hästi kaardunud kaelajoon. Kerged nahavoldid kurgu piirkonnas on lubatud. 
 
KERE:  Turjakõrgus on veidi suurem, kui landmekõrgus. 
Ülajoon: Nii sirge kui võimalik. 
Turi: Seljapikkust mõõdetakse turjast kuni sabajuureni ja see on võrdne turjakõrgusega. 
Selg: Lühike ja tugev 
Lanne: Ülaltvaates vaid veidi kitsam kui rindkere. 
Laudjas: Veidi laskuv. 
Rindkere:  Rinnakorvi sügavus ulatub küünarnukkideni ja ideaaljuhul vastab ½ 
turjakõrgusele. Roided on kumerad ja rinnakorv ruumikas. 
Alajoon: Kõht mõõdukalt ülestõmmatud. 
 
SABA: Madala asetusega, tugev; Juurest paks ja järjest peenemaks muutuv. Paksu karvaga 
ent ilma pikkade ehiskarvadeta. Ideaalselt peaks ulatuma kannani ning olema kantud 
sirgelt või veidi kaardus. Rahulikus olekus kantud rippuvana, liikumisel tõstetud ent ei iial 
üle selja rullis. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED : 
Üldmulje: Eest vaadates sirged, väga toekad ja tugevad.  
Õlad: Laiad, kaldus ja heas lihaskonditsioonis. Abaluu  on tihedalt rindkere vastas. 
Küünarvarred: Tihedalt keha vastas ja hea nurgistusega abaluu suhtes. 
Küünarnukid: Tihedalt keha vastas. 
Randmeliigesed: Lühikesed ja tugevad, vaid veidi kaldus. 
Esikäpad: Paksud ja kompaktsed, ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Küüned: Lühikesed ja soovitavalt tumedad. 
 
TAGAJÄSEMED 
Üldmulje: Tagajäesemed on tugeva luustikuga ja heas lihaskonditsioonis, tagant vaates 
paralleelsed. 
Põlveliigesed: Hästi nurgistunud, ei ole väljapoole pöördunud. 
Kannaliigesed: Hästi nurgistunud, ei ole sisse ega väljapoole pöördunud. 
Kannad: Lühikesed ja tugevad. 
Tagakäpad: Paksud ja kompakatsed, ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Küüned: Lühikesed ja soovitavalt tumedad.  
 
LIIKUMINE: Regulaarne ja sujuv liikumine, hea esijalgade edasipürgimine, tugev tõuge 
tagaosas. 
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NAHK: Elastne ilma nahavoltideta kerel või jalgadel. 
 
KARVKATE 
Karvkate: Pealiskarv on lühike, nahalähedane, lame, läikiv ja ei ole traatjas. Aluskarv on 
lühike, nahalähedane ja õrna tekstuuriga. Aluskarva puudumine on lubatud. 
Värvus: Kõik värvid on lubatud, mis  toovad kaasa musta ninapeegli. Ühevärviline, 
tiigrikarva (brindle) või kombineeritud valgega, koos või ilma musta maskita. Erilist 
laikude mustrit ei otsita. Sinine ja pruun värvus ei ole lubatud. 
 
SUURUS JA KAAL 
Turjakõrgus:  Isased 42-50 cm, emased 40-48 cm. 
Kaal: Isased 30 kg, emased 25 kg 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste sõltub otseselt 
kõrvalekalde ulatusest ja selle mõjust koera tervisele ja heaolule. 
 

- Liialt madal 
- Pea ümbermõõt ületab turjakõrgust rohkem alates 10% kuni 20% 
- Hambad ei ole hästi arenenud. 
- Alahambumus 11-15mm 
- Ebaühtlane kõrvade kandmine 
- Lühike ja/või veidi deformeerunud saba 
- Ei ole piisavalt tihe karvkate 
- Lühem või kõrgem (etteantud mõõtudes) kui koer on muidu korrektne. 
- Küliskäik või käppade lohistamine maapinnal 

 
RASKED VEAD: 

- Pea ümbermõõt ületab turjakõrgust rohkem kui 20% 
- Nahavoldid ületavad õlajoone 
- Ninavolt on liialt suur 
- Püstised kõrvad 

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD  
- Agresiivsed või üldiselt arad koerad. 
- Iga koer kes näitab füüsilisi või käitumuslikke anomaaliaid. 
- Hingamishelid liikudes või seistes. 
- Sinine ja /või kõõrdsilmsus. 
- Entroopium /ektroopium 
- Suletud suu puhul nähtavad lõikehambad või kihvad  
- Alahambumus üle 15 mm 
- Viltune lõug 
- Tugevalt deformeerunud saba. 
- Sabatus 
- Suurus väljaspool etteantud mõõdutolerantse. 

MÄRKUS:  
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• Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 
laskunud munandit. 

• Aretuses tuleb kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid tõutüübile 
vastavaid koeri. 


