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TÕLGE: Portugali Kennelliit. Toimetanud Jennifer Mulholland ja 
Renée Sporre-Willes. 
 
PÄRITOLUMAA: Portugal. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Jahikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad. 

 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Portugali linnukoer on pärit Pürenee poolsaarelt ning tema 
esivanemateks olid poolsaarel laialt levinud linnukoerad, kellest on 
arenenud ka mitmed teised tänapäeval tuntud linnukoerte tõud.  Tõu 
arengut on mõjutanud nii Portugali kliima kui ka maastiku- ning 
jahiolud ning juba sajandeid on portugallased tegelenud tõu 
selektiivse aretusega, lähtudes oma sotsiaalsetest ja kultuurilistest 
vajadustest. Tõu morfoloogilised ja funktsionaalsed omadused on 
läbi aegade püsinud üsna muutumatuna. 
Tõu ajalugu ulatub vähemalt 12. sajandisse. 14. sajandil tunti seda 
tõugu „podengo de mostra“ nime all ning juba siis kasutati teda 
edukalt seisukoerana. Neid kasvatati kuningate ja aadlite kennelites 
ning kasutati pistrikujahil. 16. sajandil tunti seda tõugu juba palju 
laiemalt nime all „perdigueri“ (sõnast „perdiz“, mis tähendab 
portugali keeles „lind“). 
Tõu standardi väljatöötamisega ning levitamisega hakkas rühm 
aretajaid ning jahimehi tegelema 20. sajandi esimesel veerandil. 
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ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega koer. Sirge joonega ning kandilise (braccoid 
tüüpi) kerekujuga. Tugeva, ent harmoonilise kehaehitusega ning 
nõtke liikumisega. Külgvaates moodustavad üla- ja alajoon elegantse 
terviku. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kandiline või peaaegu kandiline kerekuju. Kolju ja koonu pikkuse 
suhe on 6:4, turja kõrguse ja rindkere sügavuse suhe on 2:1. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Äärmiselt sõbralik ja kiinduv, tugev, väga vastupidav ning 
pühendunud koer. Rahuliku loomuga ning väga seltsiv, ent teiste 
koerte suhtes võib olla pisut kõrgi suhtumisega. Loomult 
uudishimulik. Töös energiline ning visa. Tähelepanelik jahikoer, 
kellel on jahimehega hea kontakt.  
 
PEA: 
 
Kerega heas proportsioonis. Ilusa kujuga ning harmoonilise 
suurusega. Jätab suurema mulje, kui see tegelikult on. Üsna kogukas, 
ei ole kuiv ega toores. Kaetud õhukese lõdva nahaga. Ilma 
kortsudeta. 
Külgvaates sirge joonega, eestvaates kandiline. Kolju ja näo 
ülemised pikiteljed on koonduvad. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Eestvaates kandiline, peaaegu täiesti lameda ülajoonega. 
Külgvaates kergelt kumer. Pikkus ei tohi olla suurem kui 6/10 pea 
kogupikkusest, seega peaindeks on 60%. 
Eestvaates on otsmik peaaegu täiesti lame, kõrge, lai ning 
sümmeetriline, külgvaates kergelt kumer. Hästi arenenud 
kulmukaared. Lai ja mitte väga sügav frontaalvagu. Kuklakühm on 
vaevumärgatav.  
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud (90-100º). 
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NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Koonuselja ja ülahuule vaheline nurk on 90°. 
Ninapeegel on hea struktuuriga, hästi arenenud, suurte niiskete ning 
laialt avatud ninasõõrmetega. Must. 
Koon: Sirge joonega ja horisontaalne. Üsna lai. Koon on kogu 
pikkuses ühtlase laiusega, milleks on 4/10 pea pikkusest. 
Mokad: Rippuv ning külgvaates kandilise kujuga ülahuul, mis 
moodustab koonuseljaga täisnurga. Külgvaates on ülahuul otsast 
poolringikujuline. Eestvaates moodustab seespool teravnurga. 
Suunurgad üla- ja alahuule ühenduskohtades on voldiga ning 
rippuvad. Keskmiselt järsu lõikega suu, ebaühtlaselt pigmenteerunud 
limaskestadega. Suu peab olema normaalselt suletud ning ülahuul 
peab katma alumist. 
Lõuad/hambad: Terved hambad, korrektne ning täielik 
käärhambumus. 
Põsed: Paralleelsed. Vaevumärgavad suunurgad. Silmade alt hästi 
täidetud. 
Silmad: Ilmekad ning elavad. Värvuselt pisut tumedamad pruunid 
kui karvkate. Ovaalse või peaaegu ümmarguse kujuga. 
Suuremapoolsed, ent mitte liiga suured, asetsevad hästi silmakoopas. 
Õhukesed ja laialt avatud silmalaud, musta pigmendiga. 
Kõrvad: Asetsevad silmade joonest kõrgemal ning kolju suhtes üsna 
taga. Rippuvad ning peaaegu lamedad kõrvad, millel on valvelolekus 
üks või kaks pikisuunalist volti. Kolmnurkse kujuga, kõrvatüvi on 
palju laiem kui tipp, suhtega 2,5:1. Kõrvatipud on ümara kujuga. 
Kõrvad peavad olema koonust pisut pikemad. Õhukesed ja pehmed, 
kaetud peenikese, tiheda ning väga lühikese karvaga. 
 
KAEL: 
 
Sirge. Ülemine kolmandik on kergelt kumer. Pikkuselt mitte lühem 
kui pea. Ei ole väga jäme ning kaelal on lühike kaelavolt. Pea ja 
kaela vaheline nurk on umbes 90º ning üleminek kaelalt kerele ei 
tohi olla rõhutatud. 
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KERE: 
Ülajoon: Sirge, suunaga laudjast turja poole kergelt tõusev. 
Turi: Mitte väga kõrge. 
Selg: Lühike, lai, sirge ning laudja suunas kergelt langeva joonega. 
Laudjas ja selg on hästi seotud. 
Nimme: Lühike ja väga lai. Tugevate lihastega, kergelt kaarduv ning 
laudjaga hästi seotud. 
Laudjas: Nimme suhtes proportsionaalse laiusega, harmoonilise 
ehitusega ning kergelt langeva joonega. 
Rind: Sügav ja avar. Rindkere on hea laiusega. Rind on pigem pikk 
ja sügav kui lai. Ulatub küünarnukkideni. Rinnakorv on ülevalt hästi 
kaarduvate roietega ning väga lai. Rindkere ümbermõõt ja läbimõõt 
on sellised, et rind ning roided moodustavad eestvaates hobuseraua 
kuju, mille otsad asetsevad rinnakul. 
Alajoon ja kõht: Rinnakust kubemeni kergelt tõusev. Sale kõhujoon 
sulandub ümara kaarega puusadesse. Vahemaa puusadest tagumise 
roideni on piisavalt lühike, et jätta külgedelt hästi seotud mulje. 
 
SABA: 
Sünnipärane saba: Keskmise pikkusega, ei ulatu kannaliigesest 
madalamale. Sirge, keskmisega asetusega. Sabatüvi on jäme ning 
otsa suunas läheb saba pisut peenemaks. Hea asetusega ning 
moodustab laudja loomuliku jätku. Puhkeasendis loomulikult rippuv, 
ent ei ripu kunagi reite vahel. Liikumisel kantakse horisontaalselt või 
pisut ülajoonest kõrgemal, ent mitte kunagi vertikaalselt või 
saablikujuliselt. Võib liikuda küljelt küljele. 
Kupeeritud saba: Piisavalt pikk, et katta genitaale, ent mitte pikem.  
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Eestvaates sirged ning kere telgjoonega täiesti paralleelsed. 
Külgvaates püstised. Jätavad stabiilse, tugeva ning kerget liikumist 
võimaldava üldmulje. 
Õlad: Pikad, keskmise kaldega. Hea asetusega ning üsna tugevate 
lihastega. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on 120º. 
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Õlavarred: Asetsevad kere lähedal. Pikkus on võrdne abaluu 
pikkusega ning nurgistus on proportsionaalne. 
Küünarnukid: Küünarnukid on rindkerest eraldatud kaenlaalusega. 
Küünarnukid on puhtad, hästi madala asetusega, kere telgjoonest 
võrdsel kaugusel. Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. Õlavarre ja 
kodarluu vaheline nurk on 150º . 
Küünarvarred: Kerest üsna kaugel hoitud, pikad, sirged ning külg- ja 
eestvaates maapinna suhtes risti asetsevad. 
Ranne (kämblaliiges): Moodustab küünarvarre loomuliku jätku. 
Kämblad (kämblaliigesed): Laiad ja kerge kaldega. 
Esikäpad: Jäsemetega proportsionaalse suurusega, pigem 
ümmargused kui pikad, ent ei sarnane kassikäppadele. Hästi 
arenenud, lähestikku asetsevad, ühtlased ning robustsed varbad, mis 
tagavad tugeva toetuse. Tugevad, hästi arenenud, mustad, paksud, 
kõvad ning vastupidavad padjandid. Küüned on tugevad, kõvad ning 
eelistatult mustad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Tagantvaates sirged ning kere telgjoonega täiesti paralleelsed. 
Külgvaates püstised. 
Reied: Pikad, laiad ja väga lihaselised. Suuremal või vähemal määral 
rõhutatud kumerusega. Pikad ning üsna elastsete lihastega. Puusa- ja 
reieluu nurk on 95º.  
Põlveliigesed: Pisut kõhujoonest madalamal, ent mitte liiga kaugel. 
Kergelt rõhutatud ning pisut väljapoole pööratud. Reie- ja sääreluu 
vaheline nurk on 120º. 
Sääred: Hea asetusega. Pikkus on võrdne reie pikkusega. Kalle on 
proportsionaalne laudja kaldega. 
Kannad: Piisavalt avatud ning hea asetusega. Puhtad, laiad ja 
jämedad. Sääre- ja pöialuu vaheline nurk on 145º.  
Pöiad (pöialiigesed): Keskmise pikkusega, vertikaalsed ning peaaegu 
silindrikujulised. Ühtlase jämedusega ning kuivad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, ent pisut pikemad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Keskmise sammuga, kerge ja elegantne. Töötades kasutab 
mitmekesiseid liikumisviise vastavalt erinevatele maastikuoludele, 
ilmastikule ja jahisaagile. Kasutab vaheldumisi lihtsat vetruvat 
galoppi ning pikendatud, kerget ning rütmilist traavi. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Lühike, karm, liibuv, kare ning tihe karv, mis katab ühtlaselt 
kogu kere, välja arvatud kaenlaalused, kube, anuse ja genitaalide 
piirkond, kus karv on hõredam ja pehmem. Karv pea peal on õhem ja 
lühem, eriti kõrvadel, mis jätavad sametise mulje. Ilma aluskarvata. 
 
VÄRVUS: Helekollane, keskmise tumedusega või tumekollane. 
Ühevärviline või valgete laikudega peas, kaelal, rinnal, jäsemete 
allosas, küünarnukkide ja kandade all ning kupeerimata saba otsas. 
  
KÕRGUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 56 cm +/- 4 cm. 
Emased koerad: 52 cm +/- 4 cm. 
 
Kaal: 
Isased koerad: 20-27 kg. 
Emased koerad: 16-22 kg. 
 
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. 

• Käitumine: Argus. 
• Pea: Kolju ja koonu suhe ei ole 6:4. Kitsas pea. Liiga 

märgatav kuklakühm. Liiga arenenud frontaalvagu. 
Rõhutatud laubavolt. Kortsud. 
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• Ninapeegel: Muud värvi nina kui must. 
• Koon: Lühike või pikk koon. 
• Mokad: Ülahuul ei ole kandilise kujuga. Suunurgad ei ole 

märgatavad. Limaskestade puudulik depigmentatsioon. 
• Hambad: Tanghambumus. 
• Silmad: Väiksed, heledad ja ilmetud silmad. Liiga 

ümmargused silmad. 
• Kõrvad: Keskmise asetusega, väga suured või väga väiksed 

kõrvad. Teravatipulised kõrvad.  
• Kael: Liiga lühike kael. Puuduv või liiga lopsakas kaelavolt. 
• Kere: Vähearenenud rindkere. 
• Saba: Liiga lühike sünnipärane saba. Liiga madala asetusega 

või ebatüüpilise hoiakuga saba (vertikaalne või 
saablikujuline). 

• Jäsemed ja käpad: Sisse- või väljapoole pööratud, harali 
varvastega käpad. 

• Karvkate: Pehme karv. 
 
TÕSISED VEAD 
 

• Käitumine: Liiga arglik käitumine. 
• Pea: Liiga suur kõrvalekalle kolju ja koonu ettenähtud 

suhtest 6:4. Liiga vähe väljendunud üleminek laubalt 
koonule. Paralleelsed kolju ja näo ülemised pikiteljed. 

• Koon: Kaldega koon. 
• Silmad: Viltused silmad. Kõõrdsilmsus (väljapoole või 

sissepoole vaatavad silmad). 
• Kõrvad: Toored, madala asetusega, liiga voltis või keerdus 

kõrvad. 
• Kere: Nõgus või kumer ülajoon. Liiga suure kaldega laudjas. 

Liiga pikk kere, ümar rindkere. Üles tõmmatud kõht. 
• Karvkate: Valged laigud väljaspool standardiga kehtestatud 

piirkondi. 
• Suurus: Liiga kõrge või liiga madal.  
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD 
 

• Käitumine: Agressiivsus ja liigne argus. 
• Pea: Ebatüüpiline pea, kumera ning liiga pika või lühikese 

koonuga. Liiga kitsas kolju. Erisuunalised kolju ja näo 
ülemised pikiteljed. 

• Ninapeegel: Pigmendi puudumine. 
• Lõuad: Üle- või alahambumus. 
• Silmad: Erineva suurusega või erinevat värvi silmad. 

Kõõrdsilmsus, kaasasündinud pimedus. 
• Kurtus: Kaasasündinud või hilisem. 
• Kere: Täiesti ebatüüpiline kere, mille puhul on näha märke 

ristamisest teiste tõugudega. 
• Karvkate: Karvkatte mittevastavus tõu tüübile.  
• Värvus Albinism. Eelpool mainutud värvustest erinevad 

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


