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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Hispaania. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.05.1982. 
 
KASUTUS: 
Kaitse- ja valvekoer. Seda tõugu koerad on olnud tihedalt seotud 
rändkarjade hooajalise liikumisega, eriti meriinolammaste 
karjadega, keda nad ajasid ja valvasid juba keskaegsete mestade 
aegadel (keskajal eksisteerinud lambakasvatajate ühendused). 
Nende koerte ülesandeks oli kaitsta karja huntide ja teiste 
röövloomade eest nii rännakutel kui karjamaal, erinevatel 
aastaaegadel ja erinevates oludes. Tal on kaasasündinud võime 
edukalt valvata nii paikseid kui rändkarju. Sama edukalt suudab 
ta toime tulla ka majapidamiste,  vara ning inimeste 
valvamisega. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2: Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad. 
Alarühm 2.2: Molossid, mäestikukoerad. 
 Töökatseteta. 
 
ÜLDMULJE: 
Suur, raskepärane, keskmiste proportsioonidega ja poolpika 
kerega koer. Hästi tasakaalustatud kehaehitusega, väga jõuline ja 
lihaseline. Kompaktse luustruktuuriga. Massiivne pea ja kere on 
kaetud poolpika karvaga. Kõige olulisemaks peetakse tasakaalu 
ja funktsionaalset harmooniat nii seistes kui liikumisel. 
Haukumine on kähedahäälne, madalatooniline ja sügav, väga 
kõlav ja kostab kaugele. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kere pikkus on suurem kui turja kõrgus. Koljuosa pikkuse ja 
koonu pikkuse suhe on 3:2. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Väga ilus ja arukas koer ning see peegeldub ka tema ilmest. 
Rustikaalne, kiinduva loomuga, sõbralik ja väärikas koer. 
Röövloomadega või võõrastega silmitsi seistes on ta väga 
otsusekindel � eriti siis, kui on vaja oma valdusi või karja 
kaitsta. Tema käitumisest on näha, et tegemist on enesekindla 
koeraga, kes oskab oma tugevust kasutada ning on oma tohutust 
jõust hästi teadlik. 
 
PEA: 
Suur ja tugev. Laia põhjaga tömbi püramiidi kujuline. 
Pealtvaates peab koonu ja kolju terviklik üldmulje olema 
ruudukujuline ning hästi seotud. Kolju läheb vaid pisut 
kitsamaks suunaga koonutüvest oimuluudeni. Näo ja kolju 
ülajooned on mõõdukalt erisuunalised. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai ja tugev, küljelt vaadatuna poolkumer. Kolju laius 
peab olema pikkusega võrdne või pisut laiem. Laubavagu on 
rõhutatud. Kuklaluu hari on märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Väikese kaldega, mitte väga 
rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, niiske, suur ja lai. 
Koon: Koonuselg on sirge. Pealtvaates on koon mõõdukalt 
nelinurkne, nina suunas ühtlaselt veidi ahenev, kuid siiski 
jätkuvalt märkimisväärse laiusega. Koon ei tohi mingil juhul 
olla terav. 
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Mokad: Ülemised mokad katavad hästi alumisi. Alahuul oma 
veniva limaskestaga moodustab väga lõdvad suunurgad. 
Limaskestad peavad olema mustad. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Valged, tugevad ja terved 
hambad. Suured ja teravad kihvad tagavad lõugade tugeva 
haarde. Purihambad on tugevad ja jõulised. Lõikehambad on 
üsna väiksed. Ükski eespurihammas ei tohi puududa. Suulagi on 
must, selgesti märgatavate vagudega. 
Silmad: Koljuga võrreldes väikesed. Mandlikujulised, 
soovitavalt tumedad, pähklipruunid. Pilk on tähelepanelik, 
väärikas, leebe ja arukas. Võõraste juuresolekul karm. Silmalaud 
on paksud ja musta pigmendiga. Alumine laug laseb sidekestal 
osaliselt paista. 
Kõrvad: Keskmise suurusega ja rippuvad. Kolmnurkse kujuga ja 
lamedad. Kõrvade kinnituskoht asub silmade joonest kõrgemal. 
Puhkeasendis ripuvad põskedele liibudes, ent mitte liiga kolju 
külgedele surutult. Valvelolekus kerkivad põskedelt ning 
tõusevad alumise kolmandiku osas osaliselt kikki. Kõrvu ei 
kupeerita. 
 
KAEL: 
Jäme, lai, tugev, lihaseline ja painduv kael. Nahk on paks ja 
lõtv. Väga hästi arenenud topeltkaelavolt. 
 
KERE: 
Ristkülikukujuline. Jässakas ja robustne, jätab väga jõulise 
mulje. Samas nõtke ja kiire. 
Ülajoon: Sirge ja horisontaalne, ka liikumisel. 
Turi: Hästi väljendunud. 
Selg: Jõuline ja lihaseline. 
Nimme: Pikk, lai ja jõuline. Suunaga tahapoole läheb pisut 
kitsamaks. 
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Laudjas: Lai ja tugev. Kalle horisontaali suhtes on umbes 45°. 
Laudja kõrgus on võrdne turja kõrgusega. 
Rindkere: Lai, sügav, lihaseline ja jõuline. Rinnakuluu on 
märgatav. Roided on laiade vahedega, hästi kaardunud, mitte 
lamedad. Minimaalne rinnaümbermõõt on umbes 1/3 võrra turja 
kõrgusest suurem. 
Kõht ja küljed: Kõht on mõõdukalt üles tõmmatud. Küljed on 
madala asetusega ja suured. 
  
SABA: 
Sabatüvi on väga jäme ning saba asetseb keskmisel kõrgusel. 
Tugev, painduv ning teiste kehaosadega võrreldes kaetud 
pikema karvaga. Puhkeolekus madala hoiakuga, ulatudes selgelt 
kannaliigeseni. Sageli võib viimane neljandik olla kõverdunud. 
Liikumisel või valvelolekus on saba saablikujuliselt kõrgemale 
tõstetud, kerge kumerusega tipuosas, ent ei ole kunagi kogu 
pikkuses keerdus ega kanta laudja kohal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Esijalad on eestvaates täiesti vertikaalse 
asetusega, sirged ja paralleelsed. Küünarvarred peavad olema 
kolm korda pikemad kui kämblad (randmed). Tugev 
luustruktuur, jõulised randmed. 
Õlad: Kaldega, väga lihaselised, pikemad kui küünarvarred. 
Abaluu ja õlavarre liigese vaheline nurk on peaaegu 100°.  
Õlavarred: Tugevad, abaluudega enam-vähem sama pikkusega. 
Küünarnukid: Asetsevad rindkere lähedal. Õlavarre ja kodarluu 
vaheline nurk on peaaegu 125°. 
Küünarvarred: Tugevad, vertikaalse luustikuga. 
Kämblad: Küljelt vaadatuna kergelt kaldus. Moodustab 
küünarvarre loomuliku jätku. Tugeva luustikuga. 
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Esikäpad: Kassikäpad. Varbad on lähestikku asetsevad, tugevad 
ja hästi kaardunud. Küüned ja padjandid on tugevad ja 
vastupidavad. Keskmiselt arenenud varbavahed, mis on karvaga 
kaetud. 
 
TAGAJÄSEMED: Jõulised ja lihaselised. Liigesenurgad on 
külgvaates paraja suurusega. Eest- ja külgvaates korrektsed 
jäsemed. Kannaliigesed ei ole viltuse asetusega ning peavad 
võimaldama tugeva tagajalgade tõukejõuga kerget, jõulist ja 
elegantset liikumist. 
Reied: Tugevad ja lihaselised. Puusaliigese nurk peaaegu 100°. 
Põlveliigesed: Reie- ja sääreluu vaheline nurk peaaegu 120°. 
Sääred: Pikad, lihaselised, tugeva luustruktuuriga. 
Kannad: Kannaliigese avatud nurk peaaegu 130°. 
Pöiad: Hästi märgatavad, Achilleuse kõõlus on selgelt nähtav. 
Tagakäpad: Kassikäpad, pisut ovaalse kujuga. Võivad esineda 
lisavarbad, kas üksikud või topelt. Lisavarvaste eemaldamine on 
lubatud. 
  
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Eelistatud liikumisviis on traav, mis peab olema harmooniline ja 
jõuline, ilma kõikumiseta külgedele. Küliskäik ei ole lubatud. 
 
NAHK: 
Elastne, paks, rikkalik ja roosa, millel esineb tumedama 
pigmendiga laike. Kõik limaskestad peavad olema mustad. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Tihe, jäme, poolpikk, sile karv, mis katab ühtlaselt kogu 
keha, ka varbavahesid. Esineb kahte erinevat karvatüüpi: 
kattekarv seljal ning roideid ja külgesid kattev kaitsekarv. Karv 
on lühem jalgadel, pikem ja siidisem sabal. 
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VÄRVUS: Lubatud on kõik värvused. Eelistatud on 
ühevärvilisus � kollane, kollakaspruun (fawn), punane, must, 
hundihall ja hirvepruun. Lubatud on ka värvikombinatsioonid 
nagu vöödilisus (brindle), mitmevärvilisus ning valge krae. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrguse ülempiiri ei ole kehtestatud. Suuremad koerad on 
kõrgemini hinnatud eeldusel, et koer tervikuna on harmooniliste 
proportsioonidega. 
Turja kõrgus: 
Miinimumkõrgus isastel: 77 cm. 
Miinimumkõrgus emastel: 72 cm. 
Soovitav on, et koera turja kõrgus oleks oluliselt suurem 
siintoodud miinimumkõrgusest. Isaste koerte turja kõrgus peaks 
olema üle 80 cm ja emaste turja kõrgus üle 75 cm. 
 
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: 
 

• Pisut kongus nina (nn rooma nina), ent mitte liiga. 
• Tanghambumus. Eespurihammaste puudumine. 
• Nõrk, liikumisel muutuv või lainetav seljajoon. 
• Nõrgavõitu randmed ja käpad. 
• Mõningane arglikkus. 
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TÕSISED VEAD: 
• Väga nõrk või letargiline välimus. 
• Terav koon. 
• Mõõdukas ülehambumus. 
• Erinevate purihammaste või kihvade puudumine, mis ei 

ole põhjustatud traumadest. 
• Ülemäärane entroopium või ektroopion. 
• Kupeeritud kõrvad. 
• Laudjale langev saba. 
• Nõgus selg. 
• Turjast oluliselt kõrgem laudjas. 
• Kupeeritud saba. 
• Ebakorrektsed, nõrgad või kõverdunud jäsemed. 
• Kooskandsus seismisel või liikumisel. 
• Liikumisel jäsemete liikumine külgede suunas. 
• Laineline või lokkis karv. Liiga pikk karv. 
• Tasakaalutu iseloom, ülemäärane pelglikkus või 

agressiivsus. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Depigmenteerunud ninapeegel või limaskestad. 
• Lõhenenud nina. 
• Igasugune alahambumus. Silmatorkav ülehambumus. 
• Heledad silmad. 

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


