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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Hispaania.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 03.09.1999.
KASUTUS:
Kasutatakse karjakoerana,
abilisena.

jahikoerana

AVALDAMISE

ning

kalameeste

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 3: Veekoerad
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Seda tõugu koerad on Pürenee poolsaarel elanud juba iidsetest
aegadest. Tema päritolu on enam-vähem sama mis barbetil.
Kõige levinum on see tõug Andaluusias, kus teda kasutatakse
karjakoerana ning teda on sajandeid tuntud „Türgi koera“ nime
all. Tema välimus, eriti karvkate, on kohandunud soistele
aladele iseloomuliku niiske ja põuase ilmastikuga, mis teeb
temast suurepärase karjakoera, samuti kasutavad teda jahimehed
veelindude jahil.
ÜLDMULJE:
Rustikaalne koer, heade proportsioonidega (keskmise kaaluga),
pikapealine, üsna pikliku harmoonilise kerekuju ning atraktiivse
välimusega. Sportlik, tänu regulaarsele liikumisele hästi
arenenud lihastega. Profiil on üsna sirgjooneline. Nägemis-,
kuulmis- ja haistmismeel on hästi arenenud.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
- Kere pikkus / suurus (turja kõrgus) = 9 / 8.
- Rinna sügavus / suurus (turja kõrgus) = 4 / 8.
- Koonu pikkus / kolju pikkus = 2 / 3.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Truu, kuulekas, rõõmsameelne, töökas, valvas ja heas
tasakaalus. Tänu tema suurele vaimsele võimekusele on ta väga
õppimisvõimeline. Ta on uute olukordade ja tingimustega hästi
kohanev.
PEA:
Tugev, elegantse hoiakuga.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame, kuklaluu hari on vaid kergelt väljendunud. Lauba
ja koonu teljed on paralleelsed.
Üleminek laubalt koonule: Üleminek laubalt koonule on õrn,
vaid kergelt märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Sirge joonega profiil.
Ninapeegel: Ninasõõrmed on hästi väljendunud. Nina on
karvkatte kõige tumedama värvusega sama tooni või sellest
pisut tumedam.
Huuled: Hästi liibuvad, suunurgad on hästi väljendunud.
Hambad: Hea kujuga, valged, hästi arenenud kihvadega.
Silmad: Pisut viltuse asetusega, väga väljendusrikkad. Värvuselt
pähkelpruunist
kastanpruunini.
Silmade
värvus
peab
harmoniseeruma karvkatte värvusega. Sidekest ei ole nähtav.
Kõrvad: Asetsevad keskmisel kõrgusel. Kolmnurksed ning
rippuvad.
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KAEL:
Lühike, tugevate lihastega, ilma kaelavoldita, asetub hästi
õlgadele.
KERE:
Robustne.
Ülajoon: Sirge.
Turi: Nõrgalt väljendunud.
Selg: Sirge ja jõuline.
Laudjas: Kergelt langeva joonega.
Rind: Lai ja madala asetusega, hästi kaardunud roietega. Suure
läbimõõduga rindkere viitab märkimisväärsele kopsumahule.
Alajoon: Kõhujoon on pisut tõusev.
SABA:
Asetseb keskmisel kõrgusel. Kupeeritud teise, kolmanda või
neljanda sabalüli juurest. Mõnel koeral esineb sünnipärane
lühike saba (brachyouria).
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Tugevad ja vertikaalsed.
Õlad: Hea lihastikuga ja kaldus.
Õlavarred: Tugevad.
Küünarliigesed: Hoitakse rinnakorvi lähedal ning paralleelselt.
Küünarvarred: Sirged ja tugevad.
Kämblad ja kämblaliigesed: Sirged, üsna lühikesed.
Esikäpad: Ümarad, lähestikku asetsevate varvastega, küünte
värv on varieeruv. Tugevad padjandid.
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TAGAJÄSEMED:
Täiesti vertikaalsed. Mitte väga silmatorkava nurgistusega.
Lihased on tugevad ning annavad kerele tugeva liikumisjõu ning
vetruvuse, mis tagab kerged ning elegantsed hüpped.
Reie ülaosa: Pikad ja tugevate lihastega.
Reie alaosa: Hästi arenenud.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
Kannad: Lühikesed, kitsad ja maapinnaga risti asetsevad.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Eelistatud liikumisviis on traav.
NAHK:
Pehme, peen ning kerele liibuv. Vastavalt karvkatte värvile võib
olla pruuni või musta pigmendiga või ilma pigmendita. Sama
kehtib limaskestade kohta.
KARVKATE
KARV: Alati lokkis ja villase tekstuuriga. Lühike karv on
lokkis, pikem karv võib olla nöörjas. Pügamine on lubatud.
Pügamine peab küll alati olema täielik ja ühtlane, ent ei tohi
muutuda „esteetiliseks“ hoolitsuseks.
Karva maksimaalne pikkus näitustel võib olla 12 cm (15 cm
sirgeks tõmmatult) ning karva miinimumpikkus peab olema
vähemalt 3 cm, et oleks võimalik näha karva kvaliteeti.
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VÄRVUS:
• Ühevärviline: valge, must või kastanpruun erinevates
toonides.
• Kahevärviline: valge mustaga või valge pruuniga erinevates
toonides.
Kolmevärvilisus ning must piirdega või kastanipruun piirdega ei
ole lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isastel:
44-50 cm
Emastel:
40-46 cm.
Kui üldmulje on turja kõrguse suhtes tasakaalus, on lubatud
kõikumine kuni 2 cm ulatuses mõlemast soost koerte puhul.
Kaal:
Isased:
Emased:

18-22 kg.
14-18 kg.

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas
pidades.
TÕSISED VEAD:
• Selgelt sadulakujuline selja- ja nimmeosa.
• Ebakorrektsed jäsemed.
• Madala asetusega või liiga tõusva joonega kõht.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Ülemine või alumine prognaatne hambumus.
• Lisavarbad.
• Sile või laineline karv.
• Albinism.
• Täpiline või laiguline karvkate. Must piirdega karvkate või
kastanpruun piirdega karvkate.
• Tasakaalutu iseloom.
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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