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TÕLGE:
Pamela Jeans-Brown, toimetanud R. Triquet koostöös
Jennifer Mulhollandiga 2006. aastal.
PÄRITOLUMAA: Portugal.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 21.05.2007.
KASUTUS: Karjakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad.
Alarühm 2.1: Dogi tüüpi molossid. Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Azooride hulka kuuluvalt São Migueli saarelt pärit karjakoer,
keda tuntakse ka „lehmakoera“ nime all. Tema päritolu on seotud
tänaseks juba väljasurnud Terceira koeraga. Saint Migueli fila
olemasolust on leitud kirjalikke tõendeid, mis pärinevad juba 19.
sajandi algusest.
ÜLDMULJE:
Robustne ja tugev.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus on suurem kui turja kõrgus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Peamiselt karjakoer, kuid kasutatakse edukalt ka koduse vara ja
pere
valvurina.
Võõraste
suhtes
väga
otsusekindel,
ent kuulab hästi oma peremehe sõna. Erakordselt arukas ja hästi
koolitatav koer. Piimakarja ajades on tal kombeks naksata looma
tagajalga hästi madalalt, et mitte vigastada lehma udarat. Karjast
FCI St nr 340 / 20.06.2007

3

eemaldunud looma tagasi ajamisel naksab ta instinktiivselt ka
kõrgemalt.
PEA:
Tugev, paralleelsete koonu ja kolju pikitelgedega.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai, kandiline, kumera ülajoonega. Kuklakühm on vaid
kergelt märgatav.
Üleminek laubalt koonule: Rõhutatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Lai ja must.
Koon: Koonujoon on sirge. Koon on pisut lühem kui kolju.
Kergelt ümarate külgedega.
Mokad: Hästi pigmenteerunud, alalõuga katvad ja tugevad.
Alahuul on kergelt ümar.
Lõuad: Väga jõulised ja hästi arenenud. Korrektse asetusega. Lai
suu.
Hambad: Täishambumus, käär- või tanghambumus.
Silmad: Ovaalse kujuga ja väljendusrikkad. Üsna sügava ning
horisontaalse asetusega. Keskmise suurusega. Värvuselt
tumepruunid.
Kõrvad: Asetsevad silmade joonest kõrgemal. Kupeerimata
kõrvad on keskmise suurusega, kolmnurksed ja rippuvad, ent
need ei puuduta põski. Riikides, kus kupeerimine ei ole
seadusega keelatud, kupeeritakse kõrvad otsast ümaraks.
KAEL:
Sirge, tugev ja keskmise pikkusega, asetub hästi õlgadele. Ilma
kaelavoldita.
KERE:
Tugev, väga lihaseline ja laia rinnakorviga.
Rindkere: Lai ja hästi madala asetusega.
Selg: Sirge.
Nimme: Keskmise pikkusega, lai ja tugevate lihastega.
Laudjas: Kerega võrreldes keskmise pikkusega. Pisut kõrgem kui
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turi.
Alajoon:
Alajoon on tõusev, kõht ja küljed on kere suhtes heas
proportsioonis.
SABA:
Kõrge asetusega, jäme, keskmise pikkusega ja veidi kaardunud.
Riikides, kus kupeerimine on lubatud, kupeeritakse saba teise või
kolmanda sabalüli tagant.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, mõõdukalt laia asetusega ja püstised.
Õlad: Kergelt avatud abaluu ja õlavarre liigese nurgaga.
Õlavarred: Tugevad, keskmise pikkusega ja väga lihaselised.
Küünarvarred: Jämedad ja väga lihaselised.
Randmed: Tugevad.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja keskmise pikkusega.
Esikäpad: Ovaalsed, tugevate küünte ja varvastega.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, mõõdukalt laia asetusega.
Reied: Pikad, lihaselised, avatud puusaliigese nurgaga.
Sääred: Keskmise pikkusega ja lihaselised.
Pöiad (pöialiigesed): Keskmise pikkusega. Lisavarbad on lubatud.
Tagakäpad: Ovaalsed, tugevate ja mitte liiga kaardunud
varvastega. Küüned on tugevad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba ja kerge. Liikumisel on tagajäsemete liikumine kergelt
rulluv.
NAHK:
Paks ja pigmenteerunud.
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KARV:
Lühike, sile, tihe, karmi tekstuuriga. Sabal, pärakuümbruses ja
reite tagakülgedel on kerged narmad.
VÄRV:
Kollakaspruun (fawn), hele kollakaspruun (light fawn) musta
looriga, hallid toonid heledamast tumedani. Vöödiline. Valge
märgis on lubatud laubal ja lõuast kuni eesrinnani
ulatuval alal. Väikesed valged märgised võivad esineda nii
mõlemal esikäpal, mõlemal tagakäpal kui ka kõigi nelja käpa
varvastel.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isastel: 50-60 cm.
Emased: 48-58 cm.
Kaal:
Isastel: 25-35 kg.
Emased: 20-30 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:
Pea: Koonduvad kolju ja koonu teljed.
Lõuad: Kerge ülehambumus või alahambumus.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
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•
•
NB!
•
•

diskvalifitseeritakse.
Erisuunalised kolju ja koonu teljed.
Oluline ülehambumus või alahambumus.
Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.
Aretuseks tohib kasutada ainult tüüpilise kehaehitusega
funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid koeri.

FCI St nr 340 / 20.06.2007

