
TALLINN -  minevikust mõjutatud, tulevikku suunatud!!!
Mariano Di Chicco

Kohtuniku jaoks on suur au olla kutsutud hindama välismaale. II rühma kohtuniku jaoks 
on aga kutse hindama molosside erinäitusele justkui unistuste tipp. Olin ülimalt õnnelik 
teilt kutset saades!!! 
Uhkusetunne kasvas, kui kuulsin, et hindan koos Euroopa ühe parima molosside 
kohtuniku, hr. Bas Boschiga.
Tallinn oli minu jaoks meeldiv üllatus - linn, kus modernsus põimub selle suurepärase 
maa kultuurilis-ajalooliste traditsioonidega.
Ennekõike oli erinäitus üks meeldiv päikseline päev, kus lisaks koerte ilule torkas silma ka 
osalejate meeldiv käitumine ja sportlik loomus.
On ilmne, et au hinnata nii olulisel näitusel mõjutab kohtunikku olema täpne ja range.
Hindasin järgnevaid tõuge: bordoo dogi, bullmastif, fila, argentiina dogi, napoli mastif ja 
itaalia corso. Minu üldine nõuanne kõigile oleks võimalikult palju näha võrdluse 
eesmärgil teiste riikide sama tõu esindajaid. Hoolikas ja ettevaatlik importkoerte valimine 
kas koostöös tõuühinguga või kasvatajate endi vahel, võiks parandada kogu Eesti 
molosside populatsiooni.
Üldine tüübistiku kvaliteet, eriti pea oma, on hea, kuid palju esineb kehaehituse vigu. 
Meenutagem siinjuures, et ükskõik millisest tõust me räägime, kõige aluseks on koer ise 
ja temale iseloomulik väärikus ja iseloom ning tema eluviisile vastav elu.
Bullmastifid olid korrektse kehaehitusega, seevastu puudu jäi tüüpilisest peast ja oleksin 
soovinud ka paremat liikumist.
Parimal isasel bordoo dogil oli suurepärane pea, kuid tagakeha oli väga kange; emasel 
seevastu oli tagasihoidlik pea, kuid hea kehaehitus.
Brasiilia filad olid võibolla kõige täiuslikumad – hea ehitusega ja tüüpiliste peadega.
Ainus esindatud argentiina dogi oli vähese maskuliinsusega – omadus, millest ei tohiks 
kunagi puudu jääda ühegi tõu isasel esindajal. 
Isased napoli mastifid olid tagasihoidliku tasemega, emased aga liiga jõulised ja liiga 
rõhutatud kumera seljaga.
Itaalia corsod, keda kasvatan üle 15 aasta, oli suure osalejaskonnaga tõug. Ka siin olid 
head tüüpi pead, kuid esines suuri probleeme kehaehituses.
Paljud koerad said hindeks “Väga hea”, just seepärast, et tagakehas esines jäikust, 
puudu jäi lihaskonnast ja liikumine jättis soovida. Teine üldine probleem oli 
mittekorrektne hambumus ja koonusekujuline koon, mis omakorda põhjustab liiga vähe 
märgatava ülemineku otsmikult koonule (stopi) ja puuduva nelinurkse koonu.
Tõuühing võiks korraldada kohalikele kasvatajatele tõualaseid seminare, mida viiksid läbi 
kohtunikud ja silmapaistvate tulemustega kasvatajad, et parandada tõupuhtust ja 
juhtida tähelepanu puudustele.


