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FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond
Triquet.
EREDET: Madagaszkár.
PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország
Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD KIADÁSI DÁTUMA:
1999.11.25.
ALKALMAZÁS: Társasági kutya.
FCI CSOPORTBEOSZTÁS: 9. fajtacsoport Társasági és toy
kutyák
1.2 szekció Coton de Tuléar.
Munkavizsgára nem kötelezett.
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Franciaországba jóval az
1970-es hivatalos elismerése előtt került a fajta. Ez a Madagaszkárból
érkezett kutya gyorsan kiemelkedő rangot vívott ki magának a
társasági kutyák között Franciaországban; mára az egész világon
elterjedt.
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Egy kis termetű szobakutya, hosszú
gyapotszerű szőrtakaróval, és sötét, kerek szemekkel és kifejező
intelligens tekintettel.
FONTOS ARÁNYOK:
• A marmagasság és a törzs hosszának aránya 2 : 3.
• A fej hossza a törzshöz viszonyítva 2 : 5.
• A koponya hossza a fanghoz viszonyítva 9 : 5.
VISELKEDÉS / TEMPERAMENTUM: Vidám temperamentumú,
stabil idegzetű, nagyon kedveli az emberek és más kutyák társaságát;
kitűnően alkalmazkodik minden életmódhoz. A Coton de Tuléar
temperamentuma a fajta fő jellemzője.
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FEJ: Rövid, felülről nézve: háromszöglet .
AGYKOPONYA:
Koponya: Elölről nézve kissé kerek; inkább széles, mint hosszú. A
szemöldökív csak kissé hangsúlyos. A homlokbarázda enyhén fejlett.
A tarkóbúb csak kissé hangsúlyos. Jól fejlett járomcsont.
Stop: Enyhe.
ARCKOPONYA:
Orrtükör: Az orrhíd meghosszabbítása; fekete; a barna elfogadható; az
orrnyílások tágak.
Fang: Egyenes.
Ajkak: Vékonyak, feszesek, az orral megegyező színűek.
Állkapcsok/Fogak: A fogak sorban állnak. Ollós harapás, harapófogó
harapás vagy fordított harapás, de a fogak jól illeszkednek egymáshoz.
A PM1 hiánya nem büntetendő; az M3-kat nem veszik figyelembe.
Pofák: Szárazak.
Szemek: Kerekdedek, sötétek, élénkek, egymástól távol ülők; a
szemhéjak széle jól pigmentált feketével vagy barnával az orr színétől
függően.
Fülek: Lógó, háromszög alakú, a koponyán magasan tűzött fülek,
melyek hegye igen finom; a fülek a pofákhoz simulnak, és elérik a
szájzugot. Fehér szőr borítja ill. halványszürke is előfordulhat
nyomokban (a fehér és fekete szőrszálak keveréke, mely
halványszürkeként jelenik meg) vagy vörös-márványozott (a fehér és
a fakó szőrszálak keveréke, mely vörös-márványozottként
(citromszín) jelenik meg).
NYAK: Izmos, enyhén ívelt. A nyak a vállakhoz jól illesztett. A
nyak-törzs aránya = 1/5. A nyak száraz, nincs nyaklebernyeg.
TÖRZS: A felső vonal nagyon kicsit konvex. A kutya inkább hosszú,
mint magas.
Mar: Csak kicsit hangsúlyos.
Hát és ágyék: Erős hát, a felső vonal nagyon kicsit ívelt. Az ágyék
izmos.
Far: Ferde, rövid és izmos.
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Mellkas: Fejlett, a könyökig ér, hosszú. A bordák íveltek.
Has: Felhúzott, de nem túlzottan.
FAROK: Mélyen tűzött a gerincoszlop tengelyében.
• Pihenés közben: a csánk alatt hordja, a farokcsúcsot megemeli.
• Mozgás közben: „Vidáman” a hát fölé kunkorodva hordja, a farok
vége a nyakszirt, a mar, a hát vagy az ágyék felé mutat. Kanoknál
dús a szőrzet, a farok vége lehet a hát-ágyék területen is.
VÉGTAGOK
ELÜLSŐ VÉGTAGOK: Az elülső lábak egyenesek.
Váll és felkar: Ferdén illesztett váll, izmos. A lapocka-felkar
szögelése kb. 120°. A felkar hossza nagyjából megegyezik a lapocka
hosszával.
Alkar: Az alkarok függőlegesek és párhuzamosak, izmosak, jó
csontozatúak. Az alkar hossza kb. megfelel a felkar hosszának.
Elülső lábtő: Az alkar vonalának folytatása.
Elülső lábközép: Erős, oldalról nézve nagyon kicsit lejt.
Elülső mancsok: Kicsik, kerekek, a lábujjak szorosan egymás mellett
helyezkednek el és íveltek; a talppárnák pigmentáltak.
HÁTULSÓ VÉGTAGOK: A hátulsó lábak egyenesek. Bár a
farkaskörmök megléte nem kívánatos, nem is büntetendők.
Comb: Erős izmok; a comb a csípővel kb. 80°-os szöget zár be.
Lábszár: Ferde, a combcsonttal kb. 120°-os szöget zár be.
Csánk: Száraz, hangsúlyos, a csánk szögelése kb. 160°.
Hátulsó lábközép: Függőleges.
Hátulsó mancsok: A mellső mancsokhoz hasonló.
MOZGÁS: Szabad és folyamatos, nem túl térölelő; a felső vonal
mozgás közben egyenletes marad. Nincs egyenletlen mozgás.
BŐR: Vékony, szorosan simuló az egész testen; a rózsaszín szín
ellenére lehet pigmentált.
SZŐRTAKARÓ

FCI-St n° 283/04. 02. 2000

5
SZŐR: Ez a fajta egyik fő jellemzője melyből a fajta neve is
származik. Nagyon puha és ruganyos, gyapotszerű, sosem kemény
vagy durva tapintású, a szőr tömött, dús és nagyon kicsit hullámos is
lehet.
SZÍN: Alapszín: fehér. A füleken megengedett enyhe halványszürke
szín (fehér és fekete szőrszálak keveredése) vagy vörös
márványozottság (fehér és fakó szőrszálak keveredése). A test egyéb
részein akkor megengedett más színárnyalat, ha a fehér szőr általános
megjelenését nem változtatja meg. Mindenesetre ez inkább nem
kívánatos dolog.
MÉRET ÉS SÚLY:
Marmagasság:
Kanok:
26-28 cm, +2 cm és – 1 cm eltérés megengedett
Szukák:

23-25 cm, +2 cm és – 1 cm eltérés megengedett

Súly:
Kanok:
Szukák:

4 kg - 6 kg.
3,5 kg - 5 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a
hiba nagyságának és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt
hatásnak megfelelően kell értékelni.
SÚLYOS HIBÁK:
• Koponya: Lapos vagy túl boltozatos, keskeny.
• Fang: A koponya és a fang aránya nem megfelelő.
• Szemek: Világosak, túlzottan mandula alakúak; entrópia, ektrópia,
kidülledő szemek.
• Fülek: Túl rövidek, a szőr hossza nem megfelelő; a fülek
hátragyűrődnek (rózsafül).
• Nyak: Túl rövid, a váll túl keskeny, túl karcsú.
• Felső vonal: Túl ívelt, nyerges hát.
• Far: Vízszintes, keskeny.
• Vállak: Egyenesek.
• Végtagok: Befelé vagy kifelé fordulnak; a könyökök kifelé
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fordulnak; Túl tág ill. szűk állás; egyenes szögelések.
• Szőr: Túl rövid, túl hullámos, göndör.
• Pigmentáció: Részben hiányos vagy túl világos pigment a
szemhéjakon vagy az ajkakon; színtelen orr, pigmenthiányos
területekkel.
KIZÁRÓ HIBÁK:

•

Agresszív vagy túlzottan félős.

Általános típus:
• Nem típusos (nem megfelelő fajtajelleg, mely azt jelenti, hogy az
állat egészében nem igazán hasonlít más fajtapéldányokra).
• A méret és a súly kívül van a standardban megadott határokon ill.
toleranciahatárokon.
Fontos hibák:
• Pofa: Konvex orrhíd.
• Szemek: Dülledt szemek, a törpeség jelei; túl világos szemek,
kancsalság.
• Fülek: Felálló vagy félig felálló fülek.
• Farok: Nem ér a csánkig; magasan tűzött, teljesen kunkorodik (zárt
gyűrűt képez); laposan hordja a háton vagy a combokkal szemben;
gyertyaszerűen hordja; nincs farok.
• Szőr: Nem jellemző a fajtára, göndörödő, gyapjas, selymes.
• Szín: Sok jegy; bármilyen egyértelműen fekete jegy.
• Pigmentáció: Teljes pigmenthiány a szemszéleken, orron vagy az
ajkakon.
Eltérések:
• Előre- vagy hátraharapás, ahol a metszőfogak nem érintkeznek
egymással; függőleges rés a metszőfogak között.
• Fogak hiánya (kivéve PM1 vagy M3).
• Agresszív vagy túlzottan félős egyedek.
Az egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltéréseket mutató kutyák
kizárandók.
N.B. : A kanoknak két nyilvánvalóan normál fejlettségű herével kell
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rendelkezniük, melyek
helyezkednek el.

teljes

FCI-St n° 283/04. 02. 2000

mértékben

a

herezacskóban

