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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Hispaania. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.05.1982. 
 
KASUTUS: 
Nii metsloomade kui lindude jahil kasutatav seisukoer. Ta on kõrgelt 
hinnatud nende jahimeeste seas, kes eelistavad robustseid ning 
erinevates maastikuoludes ja jahitüüpides hästi vastupidavaid, 
sõnakuulelikke, tugevaid ning terava haistmismeelega koeri. Tema 
suurepärased jahioskused ning jahistiil seisnevad tema kindlameelses 
ning rahulikus jäljeajamises, laitmatus saagi piiramises ning 
kättetoomises. Kuigi teda kasutatakse tavaliselt väikeste loomade 
jahil, ei ole tal midagi ka suuremate ulukite jahtimise vastu ning ta 
näitab sealjuures üles ka suurt julgust. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad, linnukoera tüüp  
 (braque). 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega, hästi tasakaalustatud kehaehitusega ning 
keskmiste proportsioonidega jahikoer. Hästi arenenud pea ning 
rippuvate kõrvadega, kompaktse kere ning tugevate jalgadega. 
Lühikese karvaga. Keskmise luustikuga kere pikkus peab olema 
võrdne turja kõrgusega. Nii seistes kui liikumisel on soovitav 
proportsioonide tasakaal ning funktsionaalne harmoonia. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Robustne, tasakaalukas, rahulik ning tõsine. Suurepärane seisukoer, 
kes on spetsialiseerunud lindude ning väikeste metsloomade 
jahtimisele. Leebe ning väärika ilmega, suurepärase iseloomuga, 
sõnakuulelik ning arukas koer. 
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PEA 
 
ÜLDMULJE: 
Suur ning jõuline pea, hästi arenenud koljuga. Tugev otsmik ja koon. 
Korgitserikujuliselt rippuvad kõrvad. Kolju ja nägu peavad ülaltvaates 
tervikuna moodustama nina suunas sujuvalt kitseneva ristküliku, ent 
koon ei tohi jätta teravat muljet. Koljuosa pikkuse ja koonu pikkuse 
suhe on 6:5. Näo- ja koljuteljed on erisuunalised. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai, tugev, ümar ning külgvaates kumer. Hästi märgatav 
keskvagu ning kergelt väljendunud kuklaluu hari. Kulmukaared on 
rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Kerge kaldega, vaid pisut märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Nina: Tumepruun, niiske, suur ning lai, avatud ninasõõrmetega. 
Koon: Külgvaates sirge või nina suunas kerge kumerusega. Kogu 
pikkuses lai, ei tohi jätta teravat muljet. Lai koonuselg. 
Mokad: Rippuvad, ent mitte lõdvad. Ülahuul peab katma alumist. 
Alahuul moodustab hästi väljendunud suunurga. Limaskestad peavad 
olema tumepruunid. 
Lõuad/hambad: Tugevad, valged ja terved hambad. Käärhambumus. 
Ükski eespurihammas ei tohi puududa. 
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised. Värvuselt eelistatult 
tumedad pähkelpruunid. Ilme on väärikas ning leebe, mõnikord jätab 
kurvameelse mulje. Silmalaud on keskmise paksusega ning 
samasuguse pruuni pigmendiga nagu limaskestad. Alumine laug peab 
olema maksimaalselt silmamunale liibuv. 
Kõrvad: Suured ja rippuvad, kolmnurkse kujuga. Asetsevad silmade 
kõrgusel. Rahulikus olekus graatsiliselt ning korgitserikujuliselt 
rippuvad. Ilma ettepoole sirgeks tõmbamata peavad ulatuma 
suunurkadeni, ent mitte ninani. Katsudes pehmed ja lõdvad, nahk ja 
karv on peene struktuuriga. Veresooned on naha all selgelt nähtavad. 
Valvelolekus on kõrvad pisut tõstetud ning kõrvatüvi on lamedam. 
Suulagi: Roosade limaskestadega ning hästi märgatavate vagudega. 
 



 

FCI-St. N° 90 – 09.11.1998 
EESTI KENNELLIIT 

4 

KAEL: 
Tugev ja jõuline. Alt lai ning kere suunas kergelt laienev. Ülajoon on 
kergelt kumer. Alajoon on hästi väljendunud topeltvoldiga, mis saab 
alguse suunurkade juurest, ent ei ole liialdatud. 
 
KERE: 
Üldmulje: Kandiline, tugev ning robustne, jõulise rinna ning 
rindkerega. Jätab kiire ja tugeva üldmulje. 
Turi: Hästi väljendunud. 
Ülajoon: Sirge, horisontaalne ning eelistatult turjast alates kergelt 
langeva joonega. Ülajoon ei tohi olla nõgus. Liikumine ei tohi olla 
õõtsuv ega rulluv. 
Selg: Jõuline ja lihaseline. 
Nimme: Keskmise pikkusega, lai ning lihaseline. Jätab jõulise mulje. 
Laudjas: Lai ja tugev. Laudja kalle ülajoone ning maapinna suhtes 
peab olema väiksem kui 45°. Nimme kõrgus on võrdne turja 
kõrgusega või pisut madalam. 
Rind: Lai ning sügav, ulatudes küünarnukkideni. Lihaseline ning 
jõuline. Rinnakuluu on üsna märgatav. Roided on hästi arenenud, 
kumerdunud, ei tohi olla lamedad. Roiete vahed on hästi märgatavad 
ning tagumiste roiete suunas laienevad. Rindkere ümbermõõt peab 
olema võrdne turja kõrgusega või kuni neljandiku võrra turja 
kõrgusest suurem. 
Kõht ja küljed: Alajoon on suunaga genitaalide poole mõõdukalt üles 
tõmmatud. Küljed on sügavad ja hästi väljendunud. 
 
SABA: 
Sabatüvi on jäme ning saba asetseb keskmisel kõrgusel. Kupeeritud 
ühe kolmandiku või poole peale. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Vertikaalsed, sirged ja paralleelsed. Tugeva 
luustruktuuriga. Lühikesed randmed ning hästi arenenud käpad. 
Õlad: Mõõduka kaldega, lihaselised. Abaluud peavad olema 
õlavartega umbes ühepikkused. 
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Õlavarred: Tugevad ja väga lihaselised. Pikkus on 2/3 küünarvarre 
pikkusest. 
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. 
Küünarvarred: Tugeva luustikuga ning hästi väljendunud kõõlustega. 
Sirged ja vertikaalsed. Kaks korda pikemad kui kogupikkus 
kämblaliigesest (randmest) maapinnani. 
Kämblad (randmed): Külgvaates kergelt kaldus, moodustades 
praktiliselt küünarvarre jätku. Tugeva luustruktuuriga. 
Käpad: Kassikäpad. Tugevate, lähestikku asetsevate ning hästi 
kaardunud varvastega. Tumedad küüned. Padjandid on kõvad, väga 
laiad ja vastupidavad. Varvastevahelised nahad on mõõdukalt 
arenenud. 
Nurgistused: Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on umbes 100°. 
Õlavarre ja kodarluu vaheline nurk on umbes 125°. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Jõulised ja lihaselised, tugeva luustikuga. Vertikaalse 
asetusega ning korrektse nurgistusega jäsemed. Hästi märgatavad ning 
hea nurgaga kannad ei kaldu küljele, jättes jõulise ja kindla mulje. 
Reied: Väga tugevad. Hästi arenenud, selgelt väljendunud ning 
silmatorkava lihastikuga. Pikkus on 3/4 sääre pikkusest. 
Sääred: Pikad. Tugeva luustruktuuriga. Poole pikemad kui kannad. 
Kannaliigesed: Hästi märgatavad, kõõlused on selgelt nähtavad. 
Kannad: Tugeva luustikuga, maapinnaga risti asetsevad. 
Käpad: Kassikäpad. Samasugused nagu esikäpad, vaid pisut pikemad. 
Nurgistused: Puusa- ja reieluu vaheline nurk: peaaegu 100°. 
 Reie- ja sääreluu vaheline nurk: peaaegu 130°. 
 Kannaliigese nurk: suurem kui 130°. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Tõule tüüpiline liikumisviis on tasakaalukas ning jõudusäästev, sujuv 
ning jõuline traav. Ilma rulluva sammu ja küliskäiguta. 
 
NAHK: 
Elastne, ent mitte lõtv. Paks ja rikkalik. Värvuselt roosa, ilma 
laikudeta. Kõik limaskestad peavad olema pruunid, ei tohi olla 
mustad. 
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KARVKATE 
KARV: Tihe, keskmise paksusega, lühike, sile ning üle kere ühtlaselt 
jaotunud, kaasa arvatud varvaste vahel. Pea peal, kõrvadel ning 
jalgadel on karv peenem. 
VÄRVUS: Põhivärvusteks on valge ja maksapruun. Need värvused 
segunevad üsna ebaühtlaselt, tekitades kas maksapruuni marmorja või 
hallika maksapruuni või maksapruunide tähnidega karvkatte või mõne 
muu värvikombinatsiooni sõltuvalt sellest, kas domineerivaks 
värvuseks on maksapruun või valge ning kas valged laigud on 
väiksemad või suuremad. Karvkattele on iseloomulik, ent mitte 
kohustuslik, selge valge laik otsmikul. Kõrvad on alati ühevärvilised 
maksapruunid. Maksapruunid karvad võivad moodustada selgepiirilisi 
laike, mis paiknevad ebaühtlaselt kogu kerel. Sama kehtib valgete 
karvalaikude kohta, mis ei tohi siiski olla väga ulatuslikud. Keelatud 
on must värvus või pruunid märgised silmade kohal ning jalgadel. 
 
TURJA KÕRGUS: 
Isased koerad: 62-67 cm. 
Emased koerad:  59-64 cm. 
Sugupoole tüüp on selgesti eristatav. Isased on homogeensemad, 
emased on varieeruvama suurusega ning üldiselt peenema 
struktuuriga. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
KERGEMAD VEAD: 
• Kergelt kumer koonuselg (nn Rooma nina), ilma liialdusteta. 
• Mõne eespurihamba puudumine. 
• Tanghambumus. 
• Pisut nähtav silma sidekest (pilkkile). 
• Selgelt rõhutatud mokad ja kaelavolt, ilma liialdusteta. 
• Mitte piisavalt tugev ülajoon. 
• Nõrgad esimesed ja tagumised pöialiigesed ning käpad, ilma 

liialdusteta. 
• Jahil saadud armid, haavad ning marrastused. 
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TÕSISED VEAD. 
 
• Kerge, habras, liiga raskepärane või letargiline üldmulje. 
• Paralleelsed näo- ja koljujooned. 
• Väike ning kerega mitte tasakaalus olev pea. 
• Kitsas kolju. 
• Terav koon. 
• Erinevate eespurihammaste või kihvade puudumine, mis ei ole 

põhjustatud traumadest. 
• Väga rõhutatud entroopion või ektroopion. Heledad silmad. 
• Liiga pikad ja liiga madala asetusega kõrvad. 
• Liialdatud mokad ja kaelavolt. 
• Nõgus selg. 
• Turjast oluliselt kõrgem laudjas. 
• Ebakorrektsed, nõrgad ning mitte vertikaalse asetusega jäsemed. 
• Lõdvad küünarnukid. 
• Lehmakannad. 
• Laineline või liiga pikk karv. 
• Tasakaalutu iseloom. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgelt koonduvad näo- ja koljuteljed. 
• Ninapeegli täielik või osaline depigmentatsioon. 
• Lõhenenud või must nina. 
• Igasugune alahambumus. 
• Liiga suur ülehambumus. 
• Albinism (karvkate ja limaskestad). 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


