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AIDI 1/5
(CHIEN DE MONTAGNE DE L’ATLAS-AÏDI)
Alkuperämaa: Marokko

KÄYTTÖTARKOITUS: Isäntäväkensä eläinlaumoja ja omaisuutta puolustava
vartiokoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset

ja sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Aideja on ollut olemassa ikimuistoisen ajan Poh-
jois-Afrikan vuorilla ja tasangoilla. Nykyisin se on runsaslukuinen Marokon Atlas-
vuoristossa. Marokko vastaa rotumääritelmästä. Aidit liikkuvat vuoristoalueiden
puolivaeltavan paimentolaisväestön mukana, ja niillä on selvä rooli puolustaessaan
isäntänsä telttaa ja omaisuutta sekä suojellessaan eläinlaumoja niiden kimppuun
mahdollisesti hyökkääviltä petoeläimiltä. Atlaksen alueella ei ole paimenkoiria.
Vuoristossa elävä marokkolainen koira ei ole koskaan paimentanut eläinlaumoja
siten kuin paimennus Euroopassa käsitetään (eläinlaumoja liikuttaen).
YLEISVAIKUTELMA: Vankka ja hyvin maatiaismainen koira, joka herättää
huomiota voimallaan ja liikkuvuudellaan. Se on lihaksikas, jäntevä ja vahvaraken-
teinen olematta kömpelö. Sillä on tuuhea karvapeite, joka suojaa hyvin niin aurin-
golta kuin vuoriston kylmyydeltäkin. Paksu karvapeite toimii myös suojana taiste-
luissa, joita aidi joutuu käymään sakaalien ja muiden petoeläinten kanssa.
Aidilla on vahtikoiralle tyypillinen eloisa, suora ja päättäväinen katse, ja se on aina
valmiina täyttämään tehtävänsä vartijana.
Joillakin alueilla Marokossa on tapana typistää työkoirilta korvat ja jopa häntä.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• rungon pituus olkanivelestä istuinluun kärkeen / säkäkorkeus 10 : 9.
• rintakehän syvyys / säkäkorkeus 1 : 2
• kuonon pituus / pään koko pituus 11 : 24
• kallon pituus / kallon leveys 1 : 1
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Omistajalleen ja tämän perheenjäsenille
hyvin uskollinen, kiintyvä ja oppivainen. Aidilla on synnynnäinen vartiointi- ja
suojelutaipumus. Se on aina valppaana ja arvioi välittömästi vaaran vakavuuden ja
läheisyyden reagoiden siihen pelottomasti sopivalla ja tehokkaalla tavalla.

PÄÄ: Vahva, leveä ja sopusuhtainen runkoon nähden; yleisvaikutelmaltaan karti-
onmuotoinen. Pää on rypytön, lihakset eivät ole korostuneet. Poskiluut ovat erottu-
vat ja kallo liittyy tasaisesti kuonoon.
Kallo: Litteä ja leveä; otsauurre on matala ja niskakyhmy tuskin havaittava, vaik-
kakin todettavissa.
Otsapenger: Vain hieman erottuva.
Kirsu: Musta tai ruskea karvapeitteen värin mukaisesti; varsin leveä, sieraimet ovat
hyvin avoimet.
Kuono: Kartion muotoinen kuten koko pää, selvästi kalloa lyhyempi; otsapenger
on hieman havaittava ja loiva.
Huulet: Kuivat ja tiiviit, mustat tai ruskeat karvapeitteen värin mukaisesti.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat, hampaat oikea-asentoiset, vahvat, valkoiset ja
säännölliset. Tasapurenta (etuhampaat ovat vastakkain). Leikkaava purenta tai
käännetty leikkaava purenta, jossa etuhampaiden kosketus säilyy, on sallittu.
Silmät: Keskikokoiset ja karvapeitteen värin mukaisesti tumman sävyiset, tumman
meripihkan väristä kullanruskeaan. Silmät ovat hieman vinot ja silmäluomet hyvin
pigmentoituneet, vaaleilla yksilöillä värittyneet. Ilme on hyvin eloisa, valpas ja
tarkkaileva.
Korvat: Keskipitkät, kärjestään hieman pyöristyneet ja viistosti kiinnittyneet, joten
kallo vaikuttaa leveältä. Korvat ovat puoliriippuvat, valppaalla koiralla eteenpäin,
joskus levossa taaksepäin suuntautuneet.
KAULA: Voimakas ja lihaksikas, ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO
Ylälinja: Sivusta katsottuna hieman painunut olematta notko.
Selkä: Leveä, lihaksikas ja kohtuullisen pitkä.
Lanne: Vahva, lihaksikas ja hieman kaareva.
Lantio: Kauniisti laskeva.
Rintakehä: Riittävän leveä, hyvin pitkä ja syvä, vähintään kyynärpäihin ulottuva;
kyljet ovat hieman kaarevat.
Alalinja: Vatsaviiva nousee takimmaisten kylkiluiden takaa olematta kuroutunut.
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HÄNTÄ: Pitkä, ainakin kintereeseen ulottuva, lantiolinjan jatkeeksi kiinnittynyt,
matala-asentoinen ja levossa sapelinmuotoisena riippuva. Häntä on hyvin tuu-
heakarvainen, hapsujen runsaus on tyypillinen rodulle. Koiran liikkuessa häntä on
paljon korkea-asentoisempi, se ei kuitenkaan saa olla jatkuvasti rullalla selän pääl-
lä.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Viistot; säkä on selvästi erottuva. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on
100° (suunnilleen).
Olkavarret: Vahvat, lihaksikkaat, viistot ja rungon myötäiset.
Kyynärvarret: Suorat, tasapainoiset ja kohtuullisen lihaksikkaat.
Välikämmenet: Lyhyet ja lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Lähes pyöreät; päkiät ovat lujat, kynnet vahvat ja karvapeitteen väriin
sopivat.
TAKARAAJAT:
Lonkat ja reidet: Sarvennaiset ovat selvästi erottuvat, reidet pitkät ja lihaksikkaat
olematta raskaat.
Sääret: Polvi- ja kinnerkulmat ovat tylpät, minkä vuoksi lantio voi olla hieman
koholla. Tämä antaa vaikutelman painaumasta sään takana.
Takakäpälät: Lähes pyöreät; päkiät ovat lujat, kynnet vahvat ja karvapeitteen väriin
sopivat.

LIIKKEET:
Kävely, ravi, laukka: askel ei korkea, riittävä ulottuvuus.
Luonnollinen liikuntatapa: lyhyt ja nopea ravi, yksijälkisyys. Tässä liikuntamuo-
dossa aidi vaikuttaa väsymättömältä.

NAHKA: Joustava ja kestävä.
KARVAPEITE
KARVA: Tiheää, melko karheaa ja keskipitkää. Karva on noin 6 cm pitkää, paitsi
naamassa ja korvissa, jossa se on lyhyttä ja hienolaatuisempaa. Kaulassa ja kurkus-
sa karva muodostaa kaulurin, etenkin uroksilla. Housut ja häntä ovat hyvin tuuhean
ja hyvin pitkän karvan peitossa.
VÄRI: Karvapeitteen väri vaihtelee runsaasti.
Kellanruskea (fawn): hailakan hiekan väristä syvän punaiseen. Tällainen karvapei-
te voi olla juovikas, hiilikko tai koiralla voi olla minkä tahansa sävyinen mantteli,
joka voi olla laaja.
Ruskea: beigestä palaneen leivän sävyyn. Vaaleimmissa sävyissä voi olla tum-
memman ruskea mantteli.
Musta.
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Kaikissa näissä väreissä voi olla valkoisia merkkejä. Valkoiset merkit voivat olla
pieniä yksittäisiä merkkejä tai laajempia aina kokovalkoiseen asti.
Huulet ja kirsu ovat aina voimakkaasti musta- tai ruskeapigmenttiset karvapeitteen
värin mukaisesti.
Harlekiini (merle), sininen ja isabella eivät ole sallittuja värejä.

KOKO
Säkäkorkeus: 52 - 62 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 tanakkarakenteisuus
 turpea pää
 kapea kallo
 lyhyet tai liian pitkät korvat
 puuttuva tai liian voimakas otsapenger
 arka, vauhko tai ilmeetön katse
 lihanvärinen tai pigmentitön kirsu tai silmäluomet
 asennoltaan virheelliset raajat

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 terävä kuono
 keltaiset petolinnun silmät
 jatkuvasti pystyt korvat
 ylä- tai alapurenta, jossa ylä-ja alaleuan etuhampaat eivät kosketa toisiaan
 jatkuvasti rullalla oleva häntä
 riittämättömät hännän hapsut
 lyhyt karvapeite
 karvapeitteen väri: harlekiini (merle), sininen, isabella
 yhden tai kummankin kiveksen puuttuminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


