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TÕLGE: Portugali Kennelliit. Toimetanud Raymond Triquet, 
Jennifer Mulholland ja Renée Sporre-Willes. 
 
PÄRITOLUMAA: Portugal. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Kasutatakse nii kalalkäimiseks kui seltsikoerana. 
 
FCI. FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja 

veekoerad. 
Alarühm 3: Veekoerad. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Väga ammustel aegadel oli portugali veekoer laialt levinud 
kogu Portugali rannikul. Kuna aga kalapüügimeetodid arenesid 
pidevalt edasi, piirdus aja jooksul selle tõu levikuala vaid 
Algarve ümbrusega, mida tänapäeval peetaksegi tema algseks 
päritolupiirkonnaks. Seda tõugu koerad on Portugali 
rannikualadel elanud pikka aega ning seega peetakse portugali 
veekoera algseks portugali tõuks. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmiste proportsioonidega, hagijatüüpi (bracoïd) koer, sirge 
või kergelt kumera profiiliga. Harmoonilise ja heas tasakaalus 
kehakujuga, tugev ning väga lihaseline koer. Lihased on tänu 
pidevale ujumisele väga hästi arenenud. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kerekuju on peaaegu kandiline. Kere pikkus on ligikaudu 
võrdne turja kõrgusega. 
Turja kõrguse ja rinna sügavuse suhe on 2:1. Kolju pikkuse ja 
koonu pikkuse suhe on 4:3. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Erakordselt arukas ja mõistlik koer, kuuletub hästi kõikidele 
peremehe antud korraldustele. Aktiivne, kindlameelne, julge, 
tasakaalukas ning väsimatu loomuga koer. Ilme on tõsine, 
läbitungiv ja tähelepanelik. Hästi arenenud nägemine ja 
haistmismeel. 
Suurepärane ja vastupidav ujuja ja sukelduja, kalameeste 
asendamatu abiline, kes täidab väga erinevaid ülesandeid, nii 
kalapüügil kui ka paadi ja muu vara valvamisel. Kalapüügil on 
ta alati valmis vette hüppama ja sukelduma, et kinni püüda 
lahti saanud kala või kui võrk läheb katki või nöörid lahti. Ta 
suudab pidada kaldaga ühendust ka siis, kui vahemaa on väga 
suur. 
 
PEA: 
Heade proportsioonidega, tugev ja lai. Paralleelsed kolju ja 
koonu pikiteljed. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Külgvaates koonust pisut pikem (4:3). Kolju tagaosa on 
kumeram ning kuklakühm on rõhutatud. Eestvaates on 
kiiruluud ümarad ning keskel on kerge vagu. Eest on kolju 
kergelt nõgus, laubavoldi pikkuseks on kaks kolmandikku 
kiiruluudest. Kulmukaared on rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud, ulatub silmade 
sisenurkadest veidi kaugemale taha. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Lai, hästi avatud ja pigmenteerunud 
ninasõõrmetega. Musta, valge ja kirju karvkattega koertel must. 
Pruunidel koertel on ninapeegel karvkattega sama värvi, ent 
mitte marmorjas. 
Koon: Sirge, koonutüvi on jämedam kui ots. 
Mokad: Paksud, eriti eestpoolt. Suunurgad ei ole rõhutatud. 
Limaskestad (suulagi, keelealune ning igemed) on tugeva 
musta pigmendiga, pruunidel koertel tumepruunid. 
Lõuad/hambad: Tugevad ja terved hambad. Suletud suuga 
hambad ei paista. Tugevad ja hästi arenenud kihvad. Käär- või 
tanghambumus. 
Silmad: Keskmise suurusega, märgatavad ja ümara kujuga. 
Üksteisest hästi kaugel asetsevad ning pisut viltused. Iiris on 
must või pruun, laud on õhukesed ja mustade äärtega. 
Pruunidel koertel pruunid. Sidekest ei ole nähtav. 
Kõrvad: Asetsevad silmadest kõrgemal, liibuvad pea külgedele. 
Südamekujulised, kõrva tagumised ääred on kergelt tõstetud. 
Õhukese tekstuuriga, kõrvatipp ei ulatu kurgust allapoole. 
 
KAEL: 
Sirge, lühike, ümar, väga lihaseline, hea asetusega ja kõrge 
hoiakuga. Üleminek kaelalt seljale on sujuv. Ilma kaeluse ja 
kaelavoldita. 
 
KERE: 
Ülajoon: Sirge ja ühtlane. 
Turi: Lai ning mitte rõhutatud. 
Selg: Sirge, lühike, lai ja väga lihaseline. 
Nimme: Lühike ja laudjaga hästi seotud. 
Laudjas: Heade proportsioonidega, kerge kaldega, 
sümmeetriliste ning mitte esiletungivate puusaluudega. 
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Rindkere: Lai ja sügav. Alumine äär peab ulatuma 
küünarliigeseni. Roided on pikad ja hästi kaardunud, andes 
kopsudele palju ruumi. 
Alajoon ja kõht. Kauni kujuga ning mitte väga mahukas. 
 
SABA: 
Loomulik, keskmisega asetusega. Sabatüvi on jäme ning otsa 
suunas läheb pisut peenemaks. Ei tohi ulatuda kannast 
madalamale. Valvelolekus tõmbub rõngasse, ent ei ulatu 
nimme keskosast kaugemale. Saba on oluliseks abiks ujumisel 
ja sukeldumisel. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Tugevad ja sirged, püstised. Randmed võivad 
olla kergelt kaldus. 
Õlad: Külgvaates ja läbilõikelt kaldus. Tugeva lihastikuga. 
Õlavarred: Tugevad ja keskmise suurusega. Kere keskteljega 
paralleelsed. 
Küünarvarred: Pikad ja väga lihaselised. 
Randmed (kämblaliigesed): Tugeva luustikuga. Eestvaates 
laiemad kui küljelt vaadatuna. 
Kämblad (kämblaliigesed): Pikad ja tugevad. 
Esikäpad: Ümarad ja lamedad. Keskmise pikkusega ja kergelt 
kaardunud varvastega. Varvaste vahel on täispikkuses 
nahklestad, mis on kaetud rikkaliku ja pika karvaga. Eelistatud 
on mustad küüned, ent sõltuvalt karvkatte värvist võivad 
küüned olla ka valged, triibulised või pruunid. Küüned ei ulatu 
päris maapinnani. Keskmine käpapadjand on kõva ja paks, 
teised padjandid on normaalse paksusega. 
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TAGAJÄSEMED: Püstised ja väga lihaselised. Lubatud on 
kergelt kaldus kannad. 
Istmik: Tugev ja ümara kujuga. 
Reied: Tugevad ja keskmise pikkusega. Väga lihaselised. 
Põlveliigesed ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Sääred: Pikad ja väga lihaselised. Ei ole sisse- ega väljapoole 
pööratud. Eest suunaga taha hästi kaldus asetusega. Kõõlused 
ja sidemed on tugevad. 
Kannad: Tugevad. 
Pöiad (pöialiigesed): Pikad. Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Liikumine on kerge, koer kõnnib lühikeste sammudega. Traav 
on rütmiline ja kerge, galopp energiline. 
 
NAHK: 
Paks ning elastne. Ei ole väga pingul. Nii sisemised kui 
välimised limaskestad on eelistatult pigmenteerunud. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Kogu keha on kaetud rikkaliku ja vastupidava karvaga. 
Aluskarv puudub. 
Esineb kaks karvkattetüüpi: pikk ja laineline ning lühem ja 
lokkis. Esimest tüüpi karv on läikiv ja villataoline. Teist tüüpi 
karv on tihe, matt ning moodustab kompaktseid silindrikujulisi 
lokke. Karv on kogu kerel ühtlane, välja arvatud kaenla all ning 
kubeme ümbruses. Peas moodustab pikk ja laineline karv 
karvatuti (topknot). Teise karvatüübi puhul on pealagi kaetud 
lokkis karvaga. Karv kõrvadel on pika ja lainelise karvaga 
koertel pikem. 
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VÄRVUS: Karv võib olla must või erinevates toonides pruun 
või üleni valge. Musta ja pruuni karvkattega koertel on valge 
värvus lubatud järgmistel kohtades: koonul, peas oleval 
karvatutil (topknot), kaelal, eesrinnal, kõhul, sabaotsas ning 
jäsemete otstes, küünarnukkide ja kandade all. Valge 
karvkattega ei tohi kaasneda albinismi, mis tähendab, et 
ninapeegel, silmalaud ning suu limaskestad peavad olema 
musta pigmendiga ning pruunidel koertel pruuni pigmendiga. 
Tüüpiline on osaline pügamine väga pikakarvaliste koerte 
puhul. Karva pügatakse tagajäsemetel, koonul ning osaliselt 
sabal nii, et sabaotsa jääb täispikkuses karvast moodustuv 
sabavimpel. 
 
KÕRGUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: 
Isased koerad:  
50-57 cm. Ideaalne turja kõrgus on 54 cm. 
Emased koerad: 
43-52 cm. Ideaalne turja kõrgus on 46 cm. 
 
Kaal: 
Isased koerad:  19-25 kg. 
Emased koerad: 16-22 kg. 
 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb lähtuda konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades. 
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TÕSISED VEAD: 

• Pea: Liiga pikk, kitsas, lame või terav pea. 
• Koon: Teravnev või terav koon. 
• Silmad: Heledad, liiga pungis või liiga sügava 

asetusega silmad. 
• Kõrvad: Ebaõige asetusega, liiga suured, liiga väiksed 

või voltis kõrvad. 
• Saba: Raske saba, liikumisel rippuv saba või sirgelt 

püstine saba. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Käitumine: Agressiivsus või liigne argus. 
• Suurus: Liiga kõrge või liiga madal turi. 
• Lõuad: Üle- või alahambumus. 
• Silmad: Kõõrdsilmsus, erineva suuruse või kujuga 

silmad. 
• Kurtus: Kaasasündinud või hilisem. 
• Saba: Kupeeritud saba, tömpsaba või puuduv saba. 
• Käpad: Lisavarbad. 
• Karvkate: Eelpool kirjeldatud karvatüüpidest erinev 

karv. 
• Värvus: Albinism, üleni või osaliselt marmorjad 

ninasõõrmed. Eelpool mainutud värvustest erinevad 
karvkatte toonid. 

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


