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TÕLGE: Portugali Kennelliit. Toimetanud Jennifer 
Mulholland, Raymond Triquet ja Renée Sporre-Willes. 

 
PÄRITOLUMAA: Portugal. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Karjakoer, valvekoer ja seltsikoer. Kasutatakse ka 
rakendiveoks. 
 
FCI. FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 2:  Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad. 
Alarühm 2.2: Molossid, mäestikukoerad. 
 Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
On teada, et seda tõugu koerad elasid Portugalis, Estrela 
mäestikus juba väga ammustel aegadel. Tema täpsem päritolu 
on teadmata, ent seda peetakse Pürenee poolsaare üheks 
vanimaks tõuks. Need koerad elavad mäestikus nii madalamal 
kui ka kõrgemal (kuni umbes 2000 meetri kõrguseni 
merepinnast). Kõrgemal mägedes näeb neid põhiliselt suvel, 
kui lumi on sulanud - see on aeg, mil mägedes leidub rohelisi 
karjamaid, samal ajal kui suur kuumus on madalamal asuvad 
rohumaad kuivatanud. Kuna tegemist on väga võimekate 
koertega, levis see tõug 20. sajandi teisel poolel ka mujal 
maailmas. 
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ÜLDMULJE: 
Suur, mastifitüüpi moloss. Karvkatet esineb kaht liiki: 
lühikarvaline ja pikakarvaline. Rustikaalne, tugev, vilka 
sammuga ja muljetavaldava suhtumisega. Seda tõugu 
iseloomustab elav, rahulik ja väljendusrikas ilme. Tegemist on 
heade proportsioonidega ja harmoonilise kerekujuga koeraga, 
kes on juba pikka aega oma suurepäraste omaduste tõttu olnud 
kõrgelt hinnatud. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Mõõdukalt pikk kere (poolpiklik), pigem keskmiste 
proportsioonidega. Rinna sügavus on vähem kui pool turja 
kõrgusest. Koon ja kolju peavad olema ligikaudu võrdse 
pikkusega või kolju pisut pikem kui koon. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Karjuse lahutamatu abiline ning usaldusväärne karja valvur, 
kes kaitseb oma karja vapralt röövloomade ja varaste eest. 
Suurepärane farmi- ja majakoer, kuulab hästi peremehe sõna, 
ent võõraste suhtes on umbusklik. 
 
PEA: 
Jõuline, suur, pikk ning külgvaates kergelt kumer. Hea 
asetusega ja kerega heas kooskõlas. Kolju on koonuga heas 
proportsioonis. Kõik kehaosad sobivad omavahel ideaalselt. 
Nahk koljul ja põskedel on sile. 
 

KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Hästi arenenud, ümar kolju. Kolju ja koonu ülemised 
pikiteljed on kergelt erisuunalised. Kulmukaared on vaid pisut 
arenenud. Frontaalvagu on kergelt märgatav. Kuklakühm ei ole 
rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Vaid kergelt märgatav. Asetseb 
kuklakühmust ja ninaotsast enam-vähem võrdsel kaugusel. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Sirge ja koonuseljaga ühel joonel. Hästi avatud 
ninasõõrmetega. Suur ja must. 
Koon: Pikk, otsa suunas läheb peenemaks, ent ei ole terav. 
Pigem sirge või väga väikese kumerusega otsast. 
Mokad: Hästi arenenud, ent mitte paksud. Sulguvad hästi, ei 
ole rippuvad. Suu limaskestad, suulagi ning huulte ääred on 
tugeva pigmendiga. 
Lõuad/hambad: Selge joonega suu ja hästi arenenud lõuad. 
Täishambumus. Tugevad, valged, hea asetusega ning 
lähestikku asuvad hambad. Soovitav on käärhambumus. 
Tanghambumus on samuti lubatud. 
Silmad: Keskmise suurusega ja pigem väiksed. Ovaalse 
kujuga, ühtlase asetusega, võrdse suurusega ja hästi avatud. 
Ilme on tähelepanelik ja rahulik. Soovitav silmade värv on 
tume merevaigukollane. Liibuvad laud mustade lauservadega. 
Kulmud on kergelt nähtavad. 
Kõrvad: Asetsevad keskmisel kõrgusel. Rippuvad, kantakse 
rippuvalt suunaga taha ning küljele. Kõrvad puutuvad vastu 
pea külgi nii, et kõrvade sisepind on nähtav (nn rooskõrvad). 
Õhukesed, kolmnurksed, ümarate otstega ning kerega võrreldes 
suhteliselt väiksed. 
 
KAEL: 
Lühike, sirge ja jäme. Hea asetusega ning õlgadega hästi 
seotud. Väike kaelavolt, mis ei ole liialdatud. 
 
KERE: 
Ülajoon: Sirge. Peaaegu tasane. 
Selg: Eelistatult lühike, väga lihaseline. 
Nimme: Lühike, lai ja väga lihaseline. Laudjaga hästi seotud. 
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Laudjas: Kerge kaldega. Lühike, lai ja lihaseline. Laudja 
kõrgus peab olema võrdne turja kõrgusega või pisut kõrgem. 
Rindkere: Lai ja sügav. Hästi kaarduvate roietega, ent mitte 
silindrikujuline. Hästi madala asetusega, ulatudes kuni 
küünarnukkideni või pisut madalamale. 
Alajoon ja kõht: Alajoon peab olema rinnakust kubeme suunas 
sujuvalt tõusev. Kõht ei tohi olla liiga lai, vaid peab olema heas 
proportsioonis ning harmooniliselt seotud ülejäänud kerega. 
 
SABA: 
Asetseb keskmisel kõrgusel. Pikk, jäme ning kantakse 
seljajoonest allpool. Saba on saablikujuline, otsast kõverusega. 
Puhkeasendis ripub loomulikult tagajalgade vahel, ulatudes 
vähemalt kannani. Valvelolekus ja liikumisel tõuseb saba 
seljajoonest kõrgemale ning võib kaarduda üles- ja ettepoole, 
küljele ja alla. Saba ei tõuse laudja kohale. Saba peab olema 
karvaga tihedalt kaetud ning pikakarvalise koera puhul kaetud 
ehiskarvaga. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Tugeva luustikuga ja jämedate liigestega. Mõõdukalt avatud 
nurgistusega ja kergelt liikuvad. 
Küünarvarred: Sirged, paralleelse asetusega, pikad, tugeva 
luustikuga ja peaaegu silindrikujulised. 
Esikäpad: Proportsionaalse suurusega. Ei ole liiga ümarad ega 
liiga pikad. Kassikäppade ja jänesekäppade vahepealsed (ei 
tohi olla harali varvastega). Paksud, lähestikku asetsevate 
varvastega. Varvaste ja padjandite vahed on kaetud rikkaliku 
karvaga. Tumedad, soovitavalt mustad ja hästi arenenud 
küüned. Padjandid on paksud ja kõvad. 
 



 

FCI-St. N° 173 – 30.03.2009 
EESTI KENNELLIIT 

6 

 
TAGAJÄSEMED: 
Püstised. Tugeva luustikuga ja jämedate liigestega. Mõõdukalt 
avatud nurgistusega ja kergelt liikuvad. 
Kannad: Pigem madala asetusega, mõõdukalt avatud nurgaga, 
ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Pöiad (pöialiigesed): Vertikaalsed, peaaegu silindrikujulised. 
Võivad esineda nii üksikud kui ka topeltlisavarbad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Ühtlane ja kerge liikumine. 
 
KARVKATE 
KARV: Tugev, väga rikkalik ja karedavõitu, kuid mitte liiga 
karm karv. Tekstuurilt sarnaneb kitsekarvaga. 
Aluskarv koosneb rikkalikust lühikesest, peenikesest ja kergelt 
takusest karvast, mis on tavaliselt pisut heledamat tooni kui 
pealiskarv. 
- Pikakarvaline: Sirge või kergelt lainelise karvaga pealiskarv, 
mis võib kohati olla ebaühtlane. Jäsemetel, küünarnukkide ja 
kandade all ning peas on karv lühem ja tihedam. Karv kõrvadel 
on kõrvatüve juures pikem ning kõrvatipu suunas muutub järk-
järgult lühemaks, õhemaks ja pehmemaks. Sabal on pikem, 
tihedam ja paksem ehiskarv. Samuti on kael, kurgualune,  
istmik ning küünarvarte tagaküljed kaetud rikkalikuma 
ehiskarvaga. 
- Lühikarvaline: Lühike karv katab ühtlaselt kogu kere, karv on 
pisut lühem peas ja jäsemetel. Ehiskarva ei ole. 
 
VÄRVUS: 
Lubatud on järgmised tüüpilised värvused: 
- Ühevärviline: kollane, kollakaspruun (fawn) ja hall kõikides 
toonides. 
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- Hundihall: kollakaspruun (fawn), kollane ja hall, nii 
heledamates kui tumedamates toonides. 
- Vöödiline (brindle): Kollakaspruun (fawn), kollane või hall 
põhivärvus, mustjate vöötidega. 
Näos on tüüpiline must mask. 
Valged märgised on lubatud vaid esi- ja tagakäppade otstes 
ning valge värvus võib ulatuda pisut ka kaela ja rinna alaossa. 
 
KÕRGUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 65-73 cm. 
Emased koerad: 62-69 cm. 
Lubatud kõikumine: +2 cm. 
 
Kaal:  
Isased koerad: 45-60 kg. 
Emased koerad: 35-45 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. 

• Üldmulje: Halb üldmulje, kõhnus või ülekaal. 
• Turja kõrgus: Standardis kehtestatule mittevastav turja 

kõrgus, lubatud kõikumine on +2 cm. 
• Pea: Kitsas, pikk ja terav pea. 
• Silmad: Heledad silmad. 
• Kõrvad: Ebaõige asetusega, liiga pikad, paksud või 

ümarate otstega kõrvad. Liibuvalt rippuvad kõrvad. 
• Saba: Selja kohal kantud saba. Sabakõveruse 

puudumine. 
• Värvus: Musta maski puudumine. 
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TÕSISED VEAD: 

• Käitumine: Närvilisus, tasakaalutus või argus. 
• Ninapeegel: Heledad ninasõõrmed, osaliselt 

pigmenteerumata ninapeegel. 
• Kõrvad: Kupeeritud kõrvad. 
• Saba: Kupeeritud saba või tömpsaba. 
• Karvkate: Eelpool mainitud värvustest erinevad 

karvkatte toonid. 
• Turja kõrgus: 

  Isased koerad: alla 65 cm või üle 75 cm. 
  Emased koerad: alla 62 cm või üle 71 cm. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Käitumine: Agressiivsus või liigne argus. 
• Vastavus tõutüübile: Mittevastavus tõutüübile. 
• Pea: Väga kitsas, väga pikk või väga terav kolju, mis ei 

vasta molossi peatüübile. 
• Lõuad: Üle- või alahambumus. 
• Silmad: Kõõrdsilmsus või erineva suurusega silmad. 
• Saba: Saba puudumine. 
• Karvkate: Ebatüüpiline karvkate. 
• Värvus: Kõrvalekalded standardis kehtestatud karvkatte 

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


