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TÕLGE: Portugali Kennelliit.
Mulholland ja Renée Sporre-Willes.

Toimetanud

Jennifer

PÄRITOLUMAA: Portugal.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 04.11.2008.
KASUTUS: Valve- ja karjakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Alarühm 2.2:

Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi
alpi karjakoerad.
Molossid, mäestikukoerad.
Töökatseteta.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Arvatakse, et selle tõu esivanemateks on Lähis-Idast pärit
molossid. Neid suurekasvulisi ja julgeid koeri pidasid
põhiliselt karjakasvatusega tegelevad hõimud ning seda tõugu
koerad mängisid selliste kogukondade elus olulist rolli.
Rändkarjakasvatuse levikuga seoses hakati suuri loomakarju
viima ajutiselt teistesse piirkondadesse. See teekond kätkes
aga endas erinevaid ohtusid. Kui loomi viidi suvel mägedesse
ning toodi talvel tagasi tasandikele, saatsid karju alati suured
koerad, mis tõi kaasa ka seda tõugu koerte laiema leviku
ümberkaudsetes regioonides. Niimoodi levis see tõug ka
Alentejo tasandikele ning alates 19. sajandi lõpust tuntakse
tõugu nime all Rafeiro do Alentejo.
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ÜLDMULJE:
Suurekasvuline koer, jõuline, robustse ja tasakaalustatud
kehaehitusega, rahuliku loomuga.
Kolju on kergelt kumer, kere on tervikuna pigem pikk kui lai
(poolpiklik).
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Ristkülikujuline kere (poolpiklik), turja kõrgus on pisut
väiksem kui kere pikkus.
Kolju laiuse ja pea pikkuse suhe on 1:2. Koonu ja kolju
pikkuse suhe on 2:3.
Rinna sügavus on pisut väiksem kui pool turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Suurepärane valvekoer ning väga võimekas karjavalvur. Eriti
valvas on ta öösiti. Valvab tema kaitse alla antud territooriumi
või vara suure tõsidusega.
Ilme on rahulik ja enesekindel. Ei ole kunagi agressiivne ega
arg.
PEA:
Suur kuni massiivne, proportsionaalne kere suurusega. Kolju
tagaosa on lai, otsmik on kitsam ja vähem kumer. Näo ja kolju
ülajooned on mõõdukalt erisuunalised.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai. Nii piki- kui põikiteljed on kumerad. Kulmukaared
ei ole rõhutatud. Silmade vahel ja kohal on väike laubavolt.
Kuklakühm ei ole liiga rõhutatud, kolju küljed on väga
lihaselised.
Üleminek laubalt koonule: Ei ole rõhutatud.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Ovaalne, ninaots on kergelt suunaga alla ja taha.
Mustad, hästi avatud ninasõõrmed.
Koon: Koonuselg on sirge, läbilõige kumer. Koon on lai ja
kõrge, ninaotsa suunas mõõdukalt kitsenev. Koon on lühem
kui kolju.
Mokad: Mustad, eest kergelt kaarduvad, selge joonega.
Ülemised mokad katavad alumisi. Keskmise paksusega, veidi
ümardunud alumise servaprofiiliga.
Lõuad/hambad: Tugevad ja hästi arenenud. Käärhambumus,
lubatud on ka tanghambumus.
Põsed: Kergelt nähtavad, rõhutatud alumise osaga.
Silmad: Väiksed, ellipsikujulised, koonu ülajoonega peaaegu
samal kõrgusel. Pruunid (eelistatult tumedad). Tumeda
pigmendiga ning silmamunale liibuvad silmalaud. Rahuliku
ilmega.
Kõrvad: Asetsevad keskmisel kõrgusel. Väheliikuvad, murtud
ning rippuvad. Väikesed, kitsa tüvega, pikkus onn võrdne või
pisut suurem kui laius. Kolmnurkse kujuga ja otsast ümarad.
Valvelolekus on kõrvad ikkagi vertikaalse voldiga, ent tüvest
pisut tõstetud.
KAEL:
Asetub hästi õlgadele. Sirge, lühike ja tugev. Ühtlase ja
pikisuunalise kaelavoldiga, mis on koera suurusega kooskõlas.
KERE:
Tugev, väga lihaseline, kere pikkus on turja kõrgusest pisut
suurem. Massiivne.
Ülajoon: Sirge ja peaaegu ühtlane. Lubatud on kerge tõus
suunaga eest taha.
Turi: Ei ole rõhutatud. Hästi kaelaga seotud.
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Selg: Kerge kaldega või horisontaalne.
Nimme: Keskmise pikkusega, sirge ja lai. Väga lihaseline.
Laudjas: Kerge kaldega, keskmise pikkusega. Lai ja
lihaseline, ülejäänud kerega heas kooskõlas.
Rindkere: Lai ja hästi madala asetusega ulatudes
küünarnukkideni või pisut madalamale.
Rinna esiosa: Lai, aga mitte liiga silmatorkav.
Roided: Hästi kaardunud, kergelt tahapoole kaldus.
Alajoon ja kõht: Rinnak on peaaegu horisontaalse asetusega.
Kõhujoon ei ole üles tõmmatud, moodustab rinnakujoone
sujuva jätku.
SABA:
Asetseb nimmeosa loomuliku jätkuna keskmisel kõrgusel.
Sabatüvi on jäme. Sabaots on kergelt kumer või ülespoole
pööratud, ent mitte konksus. Saba on pikk. Puhkeolekus
kantakse rippuvalt ning sabaots ulatub vähemalt
kannaliigeseni, ent eelistatult madalamale. Tegutsedes võib
saba tõusta kõrgemale ning olla keerdus, ilma et puudutaks
siiski ülajoont.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Tugevad, teineteisest kauge asetusega. Eest- ja külgvaates
püstised.
Õlad: Tugevad, keskmise pikkusega. Hästi arenenud ja
lihaselised. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on umbes 105º .
Õlavarred: Tugevad, keskmise pikkusega, kaldus ja
lihaselised.
Küünarnukid: Asetsevad rindkere lähedal, ei ole sisse- ega
väljapoole pööratud. Õlavarre ja kodarluu vaheline nurk 130º135º.
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Küünarvarred: Vertikaalsed, tugevad ja väga lihaselised.
Randmed (kämblaliigesed): Jämedad, tugevate liigestega.
Kämblad (kämblaliigesed): Keskmise pikkusega, jämedad ja
kerge kaldega.
Esikäpad: Jämedate, lähestikku asetsevate varvastega (mitte
harali). Kergelt kaarduvad (ümarad). Küüned on tugevad ning
värvuselt kooskõlas karvkatte värvusega. Padjandid on paksud
ja tugevad.
TAGAJÄSEMED:
Tugevad, teineteisest kauge asetusega. Eest- ja külgvaates
püstised.
Reied: Pikad, laiad, tugevate lihastega, ent mitte liialdatud.
Reie- ja puusaluu nurk on umbes 105º.
Põlveliigesed: Tugevate liigestega, kerega ühel joonel, ei ole
väljapoole pööratud. Sääre- ja reieluu vaheline nurk 125º130º.
Sääred: Tugevad, keskmise pikkusega, kaldus ja väga
lihaselised.
Kannad: Tugevad, kuivad, keskmise pikkusega. Sääre- ja
pöialuu vaheline nurk on umbes 140º.
Pöiad (pöialiigesed): Jämedad, keskmise pikkusega, asetsevad
keskmisel kõrgusel. Väga natuke kaldus. Võivad esineda
lisavarbad või topeltlisavarbad.
Tagakäpad: Jämedate, lähestikku asetsevate varvastega (mitte
harali). Kergelt kaarduvad. Küüned on tugevad ning värvuselt
kooskõlas karvkatte värvusega. Padjandid on paksud ja
tugevad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Raskepärane, aeglane ja rulluv, ent ilma liialdusteta.
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NAHK:
Nahk on paks ja liibuv. Sisemised limaskestad on osaliselt või
üleni musta pigmendiga. Välised limaskestad on üleni
pigmenteerunud.
KARVKATE
KARV: Lühike või keskmise pikkusega. Eelistatud on
keskmise pikkusega karv. Paks, sirge, tihe ja ühtlaselt
jaotunud kuni varbavahedeni.
VÄRVUS: Must, hundihall, kollakaspruun (fawn), vöötidega
või ilma, alati valgete märgistega. Või valge, nimetud värvi
laikudega.
KÕRGUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
Emased koerad:
Kaal:
Isased koerad:
Emased koerad:

66-74 cm.
64-70 cm.
45-60 kg.
35-50 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.
• Käitumine: Argus.
• Üldmulje: Halb üldmulje, kõhnus või ülekaal.
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• Koon: Pikk, kitsas, külgvaates kergelt kumera ülajoonega
koon. Vertikaalselt tömbi otsaga koon.
• Seljajoon: Nõgus või kumer selg.
• Laudjas: Pikk, liiga langeva joonega või kitsas laudjas.
• Saba: Liiga kõrge või liiga madala asetusega saba.
• Jäsemed: Kooskandsus või eestvaates liiga laia asetusega
jäsemed. Ebaõige nurgistus. Mitte piisavalt püstise asetusega
randmed.
• Käpad: Kerega võrreldes ebaproportsionaalse suurusega käpad.
Harali varvastega käpad või jänesekäpad.
• Karvkate: Halvas seisundis karvkate, pikk karv. Traatjas või
laineline karv.
TÕSISED VEAD:
• Üldmulje: Liiga kerge või lõtv kehaehitus.
• Pea: Kerega võrreldes ebaproportsionaalse suurusega ning
mitte piisavalt mahukas pea. Rõhutatud üleminek laubalt
koonule. Lame ja kitsas kolju. Paralleelsed kolju ja koonu
ülemised pikiteljed.
• Silmad: Heledad silmad, mitte ellipsikujulised silmad, viltuse
asetusega silmad. Mitte piisavalt silmamunadele liibuvad laud.
• Kõrvad: Suured, ümara kujuga, ilma voldita kõrvad. Mitte
rippuvad kõrvad. Osaliselt kupeeritud kõrvad.
• Kael: Puuduv kaelavolt. Liiga suur kaelavolt või topeltvolt.
• Rindkere: Kitsad ja lamedad roided.
• Saba: Puhkeasendis rõngas saba. Otsast konksuga saba. Lühike
saba. Kupeeritud saba.
• Limaskestad: Pigmendi puudumine suus, mokkadel,
silmalaugudel ja ninapeeglil.
• Turja kõrgus: Isased koerad: alla 66 cm ja üle 75 cm. Emased
koerad: alla 64 cm ja üle 71 cm.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käitumine: Agressiivsus või liigne argus.
Vastavus tõutüübile: Mittevastavus tõutüübile.
Üldmulje: Väga kerge või väga lõtv kehaehitus.
Pea: Väga kitsas ja pikk pea.
Koon: Liiga pikk ja külgvaates kumer koon.
Lõuad: Üle- või alahambumus.
Silmad: Liiga heledad silmad. Erineva suurusega ja värvusega
silmad.
Kõrvad: Väga halva asetusega kõrvad. Liiga suured ja
ümmargused silmad.
Saba: Saba puudumine.
Limaskestad: Täielik pigmendi puudumine (albinism) suus,
mokkadel ja ninapeeglil.
Karvkate: Liiga lühike karv.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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