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I T Ā Ļ U   K A N E   K O R S O 

Izcelsmes valsts Itālija. 

  

Oriģinālā standarta 
publicēšanas datums 

12.03.1999. 

Pielietojums Sargsuns, aizsardzības suns, policijas suns un pēdu dzinējs. 

Klasifikācija F.C. I. 2. grupa: pinčeri, šnauceri, molosi un Šveices ganu suņi. 2.2.apakšgrupa: 
molosi, kalnu tipa suņi. Bez darba spēju pārbaudes. 

Īss vēsturisks 
pārskats 

Korso suņu tiešie priekšteči ir senie romiešu molosi. Senatnē izkaisīta pa 
visu Itāliju, nesenā pagātnē šķirne bija izplatīta vairs tikai Apulijas provincē 
un tai blakus esošajos Dinviditālijas rajonos. Šķirnes nosaukums cēlies no 
latīņu vārda “cohors”, kas nozīmē “aizstāvis, lauku sētas sargs”. 

Kopējais iespaids Vidēja līdz liela auguma suns. Robusts un drukns, tomēr elegants. Muskuļi 
kalsni, spēcīgi. 

Nozīmīgākās 
proporcijas 

Galvas garums sasniedz 36% no suņa augstuma skaustā. Suņa garums 
nedaudz pārsniedz tā augstumu. 

Uzvedība un raksturs Īpašuma, ģimenes un mājlopu sargs; ārkārtīgi veikls un atsaucīgs. Pagātnē 
to izmantoja lopu ganīšanai un plēsoņu medībās. 

Galva Liela un molosiem raksturīga. Galvaskausa un purna augšējās gareniskās 
asis nedaudz konverģē (saiet kopā). 

Galvaskausa daļa 
Galvaskauss: Plats. Vaigu kaulu loku apvidū galvaskausa platums ir vienāds 
vai lielāks par tā garumu. Izliekts priekšdaļā, tas kļūst diezgan plakans aiz 
pieres līdz pakauša pauguram. Pieres vidus rieva manāma. 

Pāreja Iezīmēta. 

Degungals Melns un liels ar plašām, atvērtām nāsīm, atrodas vienā līnijā ar purna 
muguriņu. 

Purns 

Ievērojami īsāks par galvaskausu (purna attiecība pret galvaskausu ir 
apmēram 1:2). Spēcīgs, taisnstūra. Purna priekšējā daļā plakana, sānu 
virsmas paralēlas. Purna platums vienāds ar tā garumu. Purna muguriņas 
profils taisns. 

Lūpas Augšlūpa mēreni nokarājas un nosedz apakšžokli tā, ka purna apakšējo 
profilu nosaka lūpas. 

Žokļi/zobi Žokļi ļoti lieli, biezi un izliekti. Neliels pārkodiens. Taisnais sakodiens 
pieļaujams, bet ne vēlams. 

Acis 
Vidēja izmēra, ovālas, skatiens vērsts taisni uz priekšu, nedaudz izvalbītas. 
Acs plaksti cieši pieguļoši. Acs varavīksnenes krāsa cik vien iespējams tumša 
atkarībā no apmatojuma krāsas. Skatiens ass un uzmanīgs. 

Ausis Trīsstūra, nokarenas, plati novietotas augstu virs vaigu kaulu lokiem. Bieži 
vien apgrieztas vienādmalu trīsstūra formā. 

Kakls Spēcīgs, muskuļains, tā garums vienāds ar galvas garumu. 
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Ķermenis Ķermeņa garums nedaudz pārsniedz tā augstumu skaustā. Spēcīgi veidots, 
bet ne drukns. 

Skausts Izteikts, paceļas virs krustu līmeņa. 

Mugura Ar taisnu līniju, ļoti muskuļaina un stingra. 

Jostas vieta Īsa un spēcīga. 

Krusti Gari, plati, nedaudz slīpi. 

Krūšu kurvis Labi attīstīts trijās dimensijās, sniedzas līdz elkoņiem. 

Aste 
Novietota diezgan augstu; ļoti resna pie saknes. Aste apgriezta pie ceturtā 
skriemeļa. Kustībā tur augstu, bet nekad ne saritinātu, ne arī vertikālā 
stāvoklī. 

Priekškājas 

Lāpstiņas Garas, slīpas, ļoti muskuļainas. 

Pleci Spēcīgi. 

Priekšpleci Taisni, ļoti spēcīgi. 

Karpālās locītavas un 
pēdvidus 

Elastīgi. 

Priekšķepas Kaķa ķepas. 

Pakaļkājas 

Ciskas Garas, platas, cisku aizmugurējā līnija izliekta. 

Apakšciskas Spēcīgas, ne gaļīgas. 

Lecamās locītavas Ar mēreniem leņķiem. 

Pēdas Resnas un stiegrainas. 

Pakaļējās ķepas Mazliet brīvāk saspiestas kā priekšķepas. 

Gaita/kustības Garš solis, plašs riksis. Par labāku atzīstamā gaita ir riksis. 

Āda Diezgan bieza, diezgan cieši pieguļoša. 

Apmatojums Apmatojums: Īss, spīdīgs, ļoti biezs, ar niecīgu pavilnu. 

Krāsa 

Melna, svina pelēka, zilganpelēka, gaiši pelēka, gaiši dzeltenbrūna; briežu 
sarkana un tumši ruda; svītraina (svītras uz dažādas nokrāsas ruda un 
pelēka fona); rudas un svītrainas krāsas suņiem melnajai vai pelēkajai maskai 
uz purna nežvadzētu sniegties pāri acu līnijai. Mazs balts plankums uz 
krūtīm, ķepu galiem un purna muguriņas pieļaujams. 

Augstums un svars: 

Augstums skaustā Suņiem: no 64 līdz 68 cm, kucēm: no 60 līdz 64 cm. Pieļaujama novirze 
2 cm robežās. 

Svars Suņiem no 45 līdz 50 kg, kucēm no 40 līdz 45 kg. 
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Trūkumi 

Ikviena atkāpe no iepriekšminētajiem punktiem uzskatāma par trūkumu, 
kura nozīmīgums ir tieši proporcionāls tā izteiktības pakāpei. 
Nopietni trūkumi: 

Purna un galvaskausa asis paralēlas vai pārāk konverģē (saiet kopā); 
Purna sānu virsmu līnijas konverģē (satuvinās); 
Degungala pigmentācijas daļējs trūkums; 
Šķērveida sakodiens, izteikts pārkodiens; 
Gredzenveida aste, aste vertikālā stāvoklī; 
Pastāvīga aidinieka gaita skrienot; 
Pārāk liels vai pārāk mazs augstums skaustā. 

 
 
 
 
 
 
 

Diskvalificējoši 
trūkumi 

Agresivitāte vai pārmērīgi kautrība; 
Purna un galvaskausa asis diverģentas (nesaiet kopā); 
Degungala pigmentācijas pilnīgs trūkums; 
Purna muguriņa stipri ieliekta, auna deguns; 
Nepilns sakodiens; 
Daļējs vai pilnīgs gļotādas pigmentācijas trūkums. Raiba acs 
varavīksnene; šķielēšana; 
Astes trūkums, īsa aste (griezta vai negriezta); 
Apmatojums vidēji garš, gluds vai ar dekoratīviem akotmatiem; 
Visas krāsas, kas nav norādītas standartā; lieli balti plankumi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Piezīme Suņiem jābūt diviem skaidri redzamiem, normāli attīstītiem sēkliniekiem, kuri 
pilnībā atrodas sēklinieka maisiņā. 
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