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TÕLGE: Portugali Kennelliit. Toimetanud Jennifer Mulholland 
ja Renée Sporre-Willes. 
 
PÄRITOLUMAA: Portugal. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Valve- ja karjakoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2:  Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad. 
Alarühm 2.2:  Molossid, mäestikukoerad. 

 Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Tegemist on ühe Pürenee poolsaare vanima koeratõuga. Oma 
nime on ta saanud Portugalis, Melgaço maakonnas asuva Castro 
Laboreiro küla järgi, kust tõug pärineb. Tegemist on rustikaalse 
mägise piirkonnaga, mis ulatub Minho jõest kuni Peneda ja Soajo 
mägedeni, mis kõrguvad kuni 1400 m kõrguseni merepinnast. 
Piirkonda ääristavad Minho, Trancoso, Laboreiro ja Mouro jõed. 
 
ÜLDMULJE: 
Pisut mastifitüüpi koer. Jõuline, silmatorkava kehaehitusega ning 
muljetavaldava karvkattega koer. Väga tõsise ilmega ja 
mäestikukoerale omase robustse kehaehitusega. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Mõõduka pikkusega (poolpiklik). Kere pikkuse ja turja kõrguse 
suhe on 7:6. Rinna sügavus on pisut väiksem kui pool turja 
kõrgusest. Näo ja kolju ülajooned on kergelt erisuunalised. Koon 
on pisut lühem kui kolju, st kolju ja koonu suhe on 6:5. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Truu ja sõnakuulelik kaaslane. Kaitseb väga hästi karja huntide 
rünnakute eest, mida tema päritolukandis endiselt sageli ette tuleb. 
Ta on pidevalt valvel ning valvab ülima pühendumisega tema 
hoole alla usaldatud vara. Väärika loomuga. Ta on kiire ja 
aktiivne. Võõraste suhtes võib üles näidata vaenulikkust, ent ta ei 
nori kunagi tüli. Tal on iseloomulik haukumine, mis algab 
madalatooniliselt ning muutub järk-järgult kõrgemaks ning lõpeb 
pikkade kõrgete toonidega. 
 
PEA: 
Keskmise suurusega, pigem kerge kui raskepärane. Sile, kuid 
mitte kuiv. Nahk on hästi arenenud, ent ilma voltideta. Pikk ja 
peaaegu ristkülikukujuline. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Mõõdukalt arenenud, kergelt rõhutatud, mõõduka laiusega. 
Ülemised näo- ja koljuteljed on kergelt erisuunalised. Kolju on 
külgvaates üsna lame. Kulmukaared on kergelt arenenud, 
frontaalvagu on vaevumärgatav. Kuklakühm ei ole rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Ei ole rõhutatud. Asetseb 
kuklakühmust kaugemal kui ninaotsast. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Hästi arenenud ja suur, asetseb koonuseljaga ühel 
joonel. Ninasõõrmed on hästi avatud. Alati must. 
Koon: Pikk ja sirge. Läheb otsa suunas järk-järgult peenemaks, ei 
ole kitsas ega terav. 
Mokad: Selge joonega, suunurgad on keskmise suurusega ning 
üsna silmatorkamatud. Mokad ei ole toored ega rippuvad. Suu 
limaskestad ja mokkade ääred on tugeva musta pigmendiga. 
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Lõuad/hambad: Jõulised, väga lihaselised ning hästi sulguvad 
lõuad. Täishambumus. Tugevad ja valged, hästi lõualuus 
asetsevad hambad. Käärhambumus, lubatud on ka tanghambumus. 
Põsed: Lamedad, koonduvad mõõdukalt koonu otsa suunas, ent ei 
lähe liiga kitsaks. 
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised, viltuse ja ühtlase 
asetusega. Ei ole pungis ega liiga sügaval asetsevad. Pruunid. 
Heledama karvkattega koertel on helepruunid, tumedama 
karvkattega koertel võivad olla tumedamad, peaaegu mustad. Ilme 
on üsna tõsine. Lauservad on mustad. 
Kõrvad: Üsna kõrge asetusega, langevad paralleelselt kahele 
poole pead. Rippuvad. Õhukesed ja peaaegu kolmnurksed, otsast 
ümara kujuga. Keskmise suurusega (pikkus ja laius on võrdsed). 
Valvelolekus on kõrvad suunatud ettepoole. 
 
KAEL: 
Kere ja peaga hästi seotud. Uhke hoiakuga. Lühike ja sirge, hästi 
arenenud, proportsionaalse jämedusega. Ilma kaelavoldita. 
 
KERE: 
 
Ülajoon: Ühtlane või pisut langev. 
Turi: Kaela ja kerega hästi seotud. 
Selg: Keskmise pikkusega. Tugev, pikem kui nimmeosa. 
Nimme: Lühike, lai ja väga lihaseline. Laudjaga hästi seotud. 
Laudjas: Lühike, lai, väga lihaseline, sujuva kaldega. Võib 
asetseda pisut turjast kõrgemal. 
Rindkere: Ovaalse kujuga, keskmise laiuse ja sügavusega. 
Alajoon ja kõht: Rinnakust kubeme suunas selgelt üles tõmmatud. 
Kõht on üsna lame ning rindkere asetseb oluliselt madalamal kui 
kõht. 
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SABA: 
 
Sünnipärase pikkusega saba. Pigem kõrge kui keskmise asetusega. 
Sabatüvi on jäme. Puhkeasendis on saba rippuv, ulatudes kannani, 
samas ei ripu saba liiga narmaskarvaga kaetud reite lähedal. Saba 
on kaetud pika ja paksu karvaga, eriti saba alumine külg. Saba 
näib keskelt väga jäme ning saba tipmine kolmandik on altpoolt 
väga karvane. Saba on saablikujuline ning tavaliselt kantakse 
madalal. Erutatud olekus tõuseb saba ülajoonest kõrgemale, 
kaardudes ülespoole ning kergelt küljele. Ei tohi puutuda vastu 
selga. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
 
Tugevad ja väga lihaselised. Jalad on väga sirged nii eest- kui 
külgvaates. Hästi arenenud luustikuga. 
Õlad: Hästi arenenud liigestega. Abaluu ja õlavarre liiges on 
keskmise nurgistusega. 
Õlavarred: Hästi arenenud ja tugeva lihastikuga. 
Küünarvarred: Sirged. Suunaga kämmalde poole lähevad sujuvalt 
peenemaks. Hästi arenenud luustik, luud on silindrikujulised. 
Kämblad (kämblaliigesed): Ei ole liiga pikad ega liiga kaldus. 
Esikäpad: Suuruselt kerega heas proportsioonis. Pigem ümarad 
kui pikad. Üsna kassikäppade sarnased. Jämedate, lähestikku 
asetsevate ning loomulikult kaardunud varvastega. Ei ole sisse- 
ega väljapoole pööratud. Hästi arenenud, mustad või tumehallid, 
siledad, tugevad ning mõõdukalt kulunud küüned. Paksud ja 
tugevad padjandid. 
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TAGAJÄSEMED: 
 
Tugevad ja väga lihaselised. Jalad on väga püstise asetusega nii 
eest- kui külgvaates. Hästi arenenud luustikuga. 
Reied: Hästi arenenud, tugevate ning tagantvaates selgesti 
eristuvate lihastega. 
Põlveliigesed: Mõõdukalt avatud sääre- ja reieluu vahelise 
nurgaga. 
Sääred: Hästi arenenud luustikuga ja väga lihaselised. 
Kannad: Kõrge asetusega. Kannajoon on suunaga ettepoole 
kergelt kaldus. Hästi arenenud liigesed ja avatud sääre- ja pöialuu 
vaheline nurk. 
Pöiad (pöialiigesed): Hästi arenenud, kujult üsna silindrikujulised 
luud. Võivad esineda nii üksikud kui ka topeltlisavarbad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Samm on rütmiline ja kerge. Jäsemed liiguvad kere pikiteljega 
paralleelselt. Tõule iseloomulik liikumisviis on samm või 
mõnikord kergelt küliskäigule kalduv traav. Kui tal on aga 
põhjust, siis võib ta liikuda ka kiiremini (traavides või galopiga). 
 
KARVKATE 
 
KARV: Kere on kaetud lühikese karvaga (umbes 5 cm pikkune). 
Ilma aluskarvata. Üsna tuhm ja sile. Suuremal osal kerest liibuv ja 
väga paks. Reeglina on karv lühem ja tihedam peas ja kõrvadel, 
mis on kaetud pehme ja peenikese karvaga. Samuti on 
küünarnukid ja kannad kaetud lühema ja tihedama karvaga. Reitel 
on karv paks, pikk, tihe, vastupidav ja katsudes üsna karm. 
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VÄRVUS: Kõige levinud värvus on hundihall, kõige eelistatum 
toon on kohalike hulgas nn „mägivärvuse“ nime all tuntud värvus, 
mida peetakse aretajate hulgas tõule kõige iseloomulikumaks. 
Selle värvikombinatsiooni puhul on põhivärvuseks erinevad hallid 
toonid heledamate või tumedamate vöötidega, mis katavad loorina 
halli tausta. Vöötide värvus varieerub pähklipruunidest toonidest 
punakate ja mahagonitoonideni. Vöödid võivad olla erinevates 
kehapiirkondades erinevates heledamates või tumedamates 
toonides. Tumedam on tavaliselt pea, selg ja õlad. Keskmise 
tumedusega vöödid on kerel, laudjal ja reitel ning kõige 
heledamad kõhul ja jäsemete alumises osas. Väike valge täpp 
rinnal on lubatud. 
 
KÕRGUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 58-64 cm (lubatud kõikumine +2 cm). 
Emased koerad: 55-61 cm (lubatud kõikumine +2 cm). 
Kaal: 
Isased koerad: 30-40 kg. 
Emased koerad:  25-35 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 või umbusklikkus. 
• Pea: Liiga suur, liiga toores või liiga lihav pea. Liiga kitsas, 

pikk või terav kolju. 
• Kõrvad: Ebatüüpilise asetusega, liiga pikad, lihavad või 

ümmargused kõrvad. 
• Värvus: Väiksed valged laigud väljaspool standardiga 

kehtestatud piirkondi. 
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TÕSISED VEAD: 
 
• Silmad: Kollased silmad. Lõdvad silmalaud. 
• Saba: Sarvekujuline saba, keerdus või otsast konksus saba. 
  
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Käitumine: Agressiivsus või liigne argus. 
• Kolju ja koon: Koonduvad kolju ja näo ülemised pikiteljed. 
• Ninapeegel: Muud värvi nina kui must. 
• Lõuad: Üle- või alahambumus. 
• Silmad: Kõõrdsilmsus või erineva suurusega silmad. 
• Kurtus: Kaasasündinud kurtus. 
• Saba: Kupeeritud saba või tömpsaba. Saba puudumine. 
• Värvus: Albinism. Kirju karvkate või tõutüübist oluliselt 

erinev karvkate. 
• Suurus: Liiga kõrge või liiga madal kere. 
  
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 

 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


