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TÕLGE: Portugali Kennelliit. Toimetanud Raymond Triquet,
Jennifer Mulholland and Renée Sporre-Willes.
PÄRITOLUMAA: Portugal.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 04.11.2008.

AVALDAMISE

KASUTUS: Karjakoer karja ajamiseks ja valvamiseks.
FCI. FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi
alpi karjakoerad).
Alarühm 1:
Lambakoerad.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Seda tõugu koeri on Alentejo piirkonnas pikka aega kasutatud
erinevate koduloomade (lambad, lehmad, hobused, kitsed, sead)
karjatamiseks ja valvamiseks. Karmide oludega harjunud ning
väga hästi kohalike temperatuurimuutustega kohanenud
rustikaalne ning väga vastupidav koer, kes suudab karja ajades
läbida pikki vahemaid.
ÜLDMULJE:
Keskmise kõrgusega ning keskmise pikkusega koer. Tahumatu
ja tasakaalukas, väga kiire ning aktiivne. Ulatusliku ning sujuva
liikumisega. Pika, tekstuurilt kitsekarva taolise karvkattega.
Aluskarv puudub. Kuna seda tõugu koerad on pisut ahvisarnase
välimuse ja olekuga, on neid nende päritolumaal nimetatud ka
„ahvkoerteks“.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus on umbes 10% suurem kui turja kõrgus.
Rinnakorvi sügavus on pisut vähem kui 50% turja kõrgusest.
Koonu pikkus on 2/3 kolju pikkusest. Kolju laius on pisut
suurem kui selle pikkus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Erakordselt arukas ja väga elavaloomuline koer. Väga
tähelepanelik nii karjuse kui karja suhtes. Võõraste suhtes võib
olla mõnevõrra ettevaatlik, öösiti on valvel. Tänapäeval
kasutatakse teda ka seltsikoerana, spordi- ning valvekoerana. Ta
suudab äärmiselt oskuslikult hoida karja koos ning toob
ärajooksnud loomad vaevata karja juurde tagasi. Ta on pidevalt
valvel ning annab kiiresti märku röövloomade lähedusest. Seda
tõugu koerad on väga pühendunud oma tööle ning hoiavad väga
oma karjust. Töötab meelsasti ning mõnuga.
PEA:
Keskmise suurusega, tugev ja lai. Ei ole pikk ega massiivne.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Üsna kandilise kujuga, pigem pikk kui lai. Kolju ja
koonu pikiteljed on erisuunalised. Mõlemad teljed on külje
suunas kumerad. Kulmukaared ei ole rõhutatud. Frontaalvagu
on rõhutatud ning ulatub otsmiku keskpaigani. Kõrvade vahelt
on kolju peaaegu täiesti lame ning kuklakühm on selgesti
märgatav.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Hästi silmatorkav ning pisut püstine. Suurte
ninasõõrmetega. Ümar, silindrikujuline ning peaaegu
vertikaalselt tömp. Eelistatult must. Kollastel ja pruunidel
koertel võib olla maksapruun, ent alati värvuselt tumedam kui
karvkate.
Koon: Lühike, pikkuselt võrdne kahe kolmandikuga kolju
pikkusest. Peaaegu silindrikujuline. Laius on proportsionaalne
pikkuse ja kujuga. Külgvaates sirge või pisut nõgusa
koonujoonega.
Mokad: Liibuvad, ei ulatu üle üksteise. Peaaegu sirged,
peenikesed ning pingul. Huulte ääred on ninapeegliga sama
värvi.
Lõuad/hambad: Normaalselt arenenud ning hästi sulguvad
lõuad. Täishambumus, 42 valget ja tervet hammast.
Käärhambumus, lubatud on ka tanghambumus.
Silmad: Keskmise suurusega ümmargused silmad. Eelistatult
mustad. Pruunidel ja kollastel koertel võivad olla ka
pähkelpruunid või merevaigupruunid. Asetsevad näoga ühel
tasapinnal, ei ole pungis. Elava, aruka ja sõnakuuleliku ilmega.
Silmalaud on eelistatult mustad, muu värvuse puhul peavad igal
juhul olema karvkattest tumedamad. Silmalaugude värvus peab
vastama ninapeegli värvusele.
Kõrvad: Kõrge asetusega, rippuvad ja ilma voltideta.
Kolmnurksed. Nahk on õhuke ja pehme. Kõrvad on keskmise
suurusega, võrdse pikkuse ja laiusega (umbes 10 cm).
KAEL:
Kere ja peaga harmooniliselt seotud. Keskmise pikkusega. Sirge
ning veidi tõusva joonega. Mõõduka jämedusega ning tugevate
lihastega. Ilma kaelavoldita.
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KERE:
Ülajoon: Ühtlane või pisut langev.
Turi: Tugev, kaela ja seljaga harmooniliselt seotud.
Selg: Sirge või kerge kaldega. Pikk. Väga lihaseline. Kaks
korda pikem kui nimmeosa.
Nimme: Lühike ja külgvaates kumer. Lai ning eestvaates
kaarduv. Tugevate lihastega ning selja ja laudjaga hästi seotud.
Laudjas: Pisut rõhutatud ning kergelt laskuva joonega.
Keskmise pikkuse ja laiusega. Tugevate lihastega.
Rindkere: Ulatub küünarliigesteni. Rindkere on keskmise laiuse
ning sügavusega, kergelt kaarduvate roietega. Rinnakorv on
ovaalse kujuga ning suunaga tahapoole langev. Eesrind on
rõhutatud, lai ja avar ning ulatub hästi taha.
Alajoon ja kõht: Tõusev. Kõht on hästi üles tõmmatud ning
küljed kergelt tõusva joonega.
SABA:
Kõrge asetusega, terava otsaga. Ulatub kandadeni. Sabatüvest
sabaotsani läheb järk-järgult peenemaks. Kaetud pika ja
rikkaliku karvaga.
Puhkeasendis ripub tagajalgade vahel, kergelt kaardus ning
otsast väikse kõverusega. Tegutsedes moodustab seljajoone
pikenduse või kaardub kergelt ülajoonest kõrgemale, ent ei ole
kunagi rõngas selja kohal.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Tugevad ja püstised. Eest- ja külgvaates teineteise suhtes kauge
asetusega. Vahemaa turjast küünarliigeseni on pisut lühem kui
vahemaa küünarliigesest maapinnani.

FCI-St. N° 93 – 30.03.2009

EESTI KENNELLIIT

6

Õlad: Keskmise pikkusega, kaldenurk 45º. Väga lihaselised.
Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on 90º.
Õlavarred: Tugevad ja keskmise pikkusega. Kaldenurk 45º.
Väga lihaselised.
Küünarnukid: Paralleelsed, rindkere lähedal asetsevad. Õlavarre
ja kodarluu vaheline nurk on 135º.
Küünarvarred: Pikad, vertikaalse asetusega ning väga
lihaselised. Keskmise tugevusega luustikuga.
Ranne (kämblaliiges): Kuivad ning mitte rõhutatud.
Kämblad (kämblaliigesed): Keskmise pikkusega ning
jämedusega. Ei ole kaldus ega ka täiesti püstised.
Esikäpad: Ümmargused (mitte harali varvastega). Pikad käpad,
lähestikku asetsevate ja selgelt kaarduvate varvastega. Küüned
on tugevad, värvuselt mustad või muud karvkattest tumedamat
tooni. Paksud ja tugevad padjandid.
TAGAJÄSEMED:
Keskmise laiusega. Tagantvaates püstised. Tugevad, jätavad
jõulise ja aktiivse üldmulje.
Reied: Keskmise pikkuse ja laiusega. Väga lihaselised. Puusa ja
reieluu vaheline nurk on umbes 105º.
Põlveliigesed: Tagantvaates sirged ning ei ole sisse- ega
väljapoole pöördunud. Sääre- ja reieluu vaheline nurk on umbes
130º.
Sääred: Pikad, kerge kaldega. Väga lihaselised ning tugeva
luustikuga.
Kannad: Keskmise laiusega. Madala asetusega ja kuivad. Sääreja pöialuu vaheline nurk on umbes 120º.
Pöiad (pöialiigesed): Keskmise pikkusega ning jämedusega.
Tugevad. Ei ole kaldus ega ka täiesti püstised. Võivad esineda
nii üksikud kui ka topeltlisavarbad.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Reeglina kasutab liikumiseks kerget, sujuvat ning ulatuslikku
traavi. Vajadusel kasutab töötades ka energilist galoppi.
NAHK:
Paks ning elastne. Ei ole väga pingul. Nii sisemised kui
välimised limaskestad on eelistatult pigmenteerunud.
KARVKATE
KARV: Pikk, sirge või kergelt laineline karv. Pisut karmi
tekstuuriga, eelistatult kitsekarva sarnane. Karv moodustav pika
habeme, vuntsid ja kulmud, ent ei varja silmi. Karv on tihe ning
katab ühtlaselt terve kere, kaasa arvatud varvaste vahed. Karv
on keskmise paksusega, aluskarv puudub. Ei tohi olla
villataoline. Karvkate on väga pikk pea peal, kerel ja jäsemetel
ning varvaste vahel.
VÄRVUS: Kollane, pruun, hall, kollakaspruun (fawn) ja
hundihall. Lubatud on nii heledad, keskmised kui ka tumedad
toonid ning must. Suuremal või vähemal määral märgatavate
pruunide märgistega. Ei tohi olla kirju, välja arvatud lubatud
väike valge täpp rinnal.
KÕRGUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
45-55 cm.
Emased koerad:
42-52 cm.
Kaal:
Isased ja emased: 17-27 cm.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamiselt tuleb lähtuda konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades.
TÕSISED VEAD
• Käitumine: Närviline ning tasakaalutu käitumine.
• Lõuad: Ebakorrektne hammaste asetus, esimese kahe
eespurihamba puudumine (välja arvatud PM1).
• Üleminek laubalt koonule: Mitte piisavalt rõhutatud.
• Nina: Teravaotsaline koon.
• Mokad: Üksteise peale ulatuvad või rippuvad mokad.
• Silmad: Heledad, väikesed, viltuse asetusega või mitte
piisavalt ümmarguse kujuga silmad.
• Kõrvad: Voldilised või roosikujulised kõrvad.
• Eesrind: Liiga kitsas rindkere.
• Rindkere: Lame rindkere.
• Ülajoon: Sadulselg või liiga järsult laskuv seljajoon.
• Laudjas: Horisontaalne või liiga järsult laskuv laudjas.
• Alajoon: Liiga üles tõmmatud.
• Jäsemed: Viltuse asetusega esi- või tagakäpad.
Kooskandsus. Tagajalad ei tohi olla sirged.
• Saba: Madala asetusega, lühike või puhkeasendis selja
kohal rõngas saba.
• Küüned: Valged küüned.
• Karv: Mitte piisavalt karm ja pikk karv.
• Värvus: Liiga suur valge laik rinnal. Pruunid märgised ei
ole piisavalt märgatavad.
• Kõnnak: Mitte piisavalt ulatuslik või sujuv samm.
Väljapoole pööratud küünarnukid. Liiga lähestikku
asetsevad kannad.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Käitumine: Agressiivsus või liigne argus.
Üldmulje: Lõtv üldmulje, nõrk luustik. Olulised
kõrvalekalded kehtestatud proportsioonidest.
Pea: Kitsas ja pikk.
Kolju: Kitsas, lame või kerakujuline kolju.
Kõrvad: Madala asetuse, teineteisest liiga kaugel
asetsevad kõrvad. Kikkis või poolkikkis kõrvad.
Koon: Külgvaates kumera joonega koon.
Lõuad: Üle- või alahambumus. Rohkem kui kahe
eespurihamba puudumine (välja arvatud PM1).
Pigmentatsioon:
Pigmendi
täielik
puudumine
ninapeeglil, silmaäärtel, ninal või huultel (albinism).
Saba: Kupeeritud saba. Sünnipäraselt puuduv saba.
Karv: Lühike või lokkis karv. Aluskarva esinemine.
Värvus: Valge värvus käppadel. Kirju karvkate.
Pruunide märgiste puudumine pruunidel, hallidel ning
mustadel täiskasvanud koertel.
Kõnnak: Lonkav või raskepärane kõnnak. Esijalgade
tõsised kõrvalekalded, nõrkus.
Suurus: Liiga kõrge või liiga madal kere.

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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