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KÄYTTÖTARKOITUS: Omaisuuden ja karjan vahti.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja

sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.2. Molossit, vuoristotyyppiset
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun arvellaan polveutuvan Lähi-idän molossi-
tyyppisistä koirista. Karjanhoidosta elantonsa saaneet heimot pitivät näitä koiria
niiden koon ja rohkeuden vuoksi, mikä teki niistä elintärkeitä tämäntyyppisille
yhteisöille. Paimentolaisuuteen liittyi suurten karjalaumojen siirtäminen paikasta
toiseen, ja monet vaarat uhkasivat näillä pitkillä matkoilla. Kun kesällä kuljettiin
vuorille ja talvella palattiin tasangoille, niin suuret koirat olivat aina karjalaumojen
mukana, mistä oli seurauksena koirien leviäminen reittien varrella alueelta toiselle.
Näin on selitetty tämän voimakkaan koirarodun ilmestyminen Alentejon tasangoil-
le. Koiria on kutsuttu alentejonkoiriksi (Rafeiro do Alentejo) 1800-luvun lopulta
lähtien.
YLEISVAIKUTELMA: Suurikokoinen, voimakas, maatiaismainen, tunnollinen
ja rauhallinen. Pään ääriviivat ovat hieman kuperat. Rakenteeltaan pikemminkin
pitkä kuin korkea.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pitkänomainen, säkäkorkeuden ollessa hieman
pienempi kuin rungon pituuden. Kallon leveyden ja pään pituuden suhde on 1 / 2.
Kuonon ja kallon pituuden suhde on 2 / 3. Rinnan syvyys on hieman vähemmän
kuin puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Erinomainen maatilojen ja talojen vahti sekä
arvostettu karjalaumojen suojelija. Öisin valppaampi kuin päiväsaikaan, kuitenkin
hyvin tunnollinen vahtiessaan maa-aluetta tai mitä tahansa sille vahdittavaksi osoi-
tettua kohdetta. Olemukseltaan rauhallinen ja itsevarma, ei vihainen eikä arka.
PÄÄ: Suuri, lähes massiivinen, suhteessa koiran kokoon. Pää on kallon takaosan
kohdalta leveä, kapeampi ja vähemmän kupera etuosan kohdalta. Kallon ja kuonon
ylälinjat ovat keskenään jonkin verran erisuuntaiset.
Kallo: Leveä, sekä pituus- että leveyssuuntaan kaareva. Kulmakaaret eivät ole
ulkonevat, vähäinen otsauurre sijaitsee silmien välissä jatkuen niiden yläpuolella.
Niskakyhmy ei ole kovin voimakas. Kallon sivut ovat lihaksikkaat.
Otsapenger: Ei korostunut.
Kirsu: Soikea ja musta, kärki hieman alaspäin suuntautunut. Avoimet sieraimet.
Kuono: Kuononselkä on suora, kuonon poikkileikkaus kaareva. Kuono on tyvestä
leveä ja korkea ja kapenee kohtalaisesti kirsua kohti. Kuono on kalloa lyhyempi.
Huulet: Mustat, alahuulen peittävät ja tiiviit, keskipaksut, etuosastaan hieman pyö-
ristyneet. Ylähuulen alalinja on hieman kaartunut.
Leuat / hampaat / purenta: Vahvat ja hyvin kehittyneet. Leikkaava purenta, tasapu-
renta hyväksytään.
Posket: Hieman korostuneet, voimakkaat poskilihakset.
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Silmät; Pienet, soikeat, asennoltaan lähes vaakasuorat, tiiviit ja lähes silmäkuopan
reunojen tasossa sijaitsevat. Väriltään ruskeat (mieluiten tummat), silmäluomet
tummapigmenttiset. Ilme on rauhallinen.
Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet, laskostuneet, pään sivuilla riippuvat ja vain
hieman liikkuvaiset. Pienet, tyvestään kapeat, yhtä pitkät kuin leveät tai hieman
pitemmät. Kolmiomaiset ja kärjestään pyöristyneet. Valppaan koiran korvat pysy-
vät laskostuneina ja ovat tyvestään koholla, laskos on pystysuora.
KAULA: Hyvin lapoihin liittyvä, suora, lyhyt ja vahva. Tasainen, yksinkertainen
ja pitkänomainen löysä kaulanahka, joka on suhteessa koiran kokoon.
RUNKO: Vahva, lihaksikas, hieman säkäkorkeutta pitempi, tilava.
Ylälinja: Suora, melkein tasainen, hieman laskeva ylälinja on sallittu.
Säkä: Ei korostunut, liittyy hyvin niskaan.
Selkä: Säästä hieman laskeva, jonka jälkeen vaakasuora.
Lanne: Keskipitkä, vahva ja leveä, lihaksikas.
Lantio: Hieman viisto, keskipitkä, leveä ja lihaksikas, suhteessa koiran vankkuu-
teen.
Rintakehä: Leveä, syvä, kyynärpäihin tai hieman niiden alapuolelle ulottuva.
Eturinta: Leveä, ei liian korostunut.
Kylkiluut: Hyvin kaareutuneet, hieman taaksepäin kallistuvat.
Alalinja ja vatsa: Rintalasta lähes vaakasuora. Vatsaviiva ei ole kuroutunut, vaan se
jatkaa sulavasti rintalastan viivaa.
HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, lantiolinjan jatkeena. Paksu tyvestä, voi olla
hieman kaartunut tai kärjestään ylöspäin kääntyvä, ei häntämutkia. Häntä on pitkä,
koiran ollessa levossa häntä riippuu ulottuen ainakin kintereisiin, mieluiten niiden
alapuolelle, liikkeessä se voi nousta, mutta ei kierry selälle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Vahvat ja etäällä toisistaan, edestä ja sivulta katsottuna pystysuorat.
Lavat: Voimakkaat, keskipitkät, hyvin kehittyneet ja lihaksikkaat; lapa-
olkavarsikulma n. 105°.
Olkavarret: Voimakkaat, keskipitkät, viistot ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet;
olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma on 130° - 135°.
Kyynärvarret: Pystysuorat, pitkät, vahvat ja lihaksikkaat.
Ranteet: Paksut, vahvat nivelet.
Välikämmenet: Keskipitkät, paksut, hieman viistot.
Etukäpälät: Varpaat vahvat, tiiviit (eivät haja-asentoiset) ja hieman kaareutuneet
(pyöreät). Vahvat kynnet, karvan värin mukaiset; paksut ja kestävät päkiät.
TAKARAAJAT:
Takaraajat ovat vahvat ja kaukana toisistaan, takaa ja sivulta katsottuna pystysuo-
rat.
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Reidet: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat, eivät kuitenkaan liioitellusti. Lantion ja reisi-
luun välinen kulma n. 105°.
Polvet: Vahvat polvet, samassa linjassa rungon kanssa, eivät saa kääntyä ulospäin.
Reisiluun ja sääriluun välinen kulma 125° - 130°.
Sääret: Vahvat, hieman viistot, keskipitkät ja lihaksikkaat.
Kintereet: Vahvat, kuivat, keskipitkät. Kinnerkulma n. 140°.
Välijalat: Vahvat, keskipitkät ja keskikorkeat, vain hieman viistot. Takaraajoissa
voi olla yksinkertaiset tai kaksoiskannukset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Raskaat, hitaat ja liioittelemattoman keinuvat.

NAHKA: Paksua ja melko tiivistä. Sisäpuoliset limakalvot ovat osittain tai koko-
naan mustapigmenttiset, ulkopuoliset täysin mustapigmenttiset.

KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä tai mieluiten keskipitkää, paksu, suoraa ja tiheää. Koira on kaut-
taaltaan karvainen varpaanvälejä myöten.
Väri: Musta, sudenharmaa, punertavanruskea tai keltainen; aina valkoisin merkein,
tai valkoinen, jossa edellä mainitun värisiä läiskiä. Kaikki nämä värit voivat esiin-
tyä myös juovikkaina.

KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 66 - 74 cm, nartut 64 - 70 cm.
Paino: Urokset 45 - 60 kg, nartut 35 - 50 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

 Käyttäytyminen: Arkuus
 Yleisvaikutelma: Huono yleiskunto, laihuus tai lihavuus
 Kuono: Pitkä, kapea, hieman kaareutunut sivulta katsottuna, jossa pysty-

suoraan tylppä kirsu
 Selkälinja: Karpinselkä tai notko selkä
 Lantio: Pitkä, liian luisu, kapea
 Häntä: Liian ylös tai liian alas kiinnittynyt
 Raajat: Pihtikinttuinen tai liian leveä edestä; virheelliset kulmaukset ja lii-

an viistot välikämmenet
 Käpälät: Epäsuhteessa rungon kokoon, hajavarpaiset tai jäniksenkäpälät
 Turkki: Huonokuntoinen; pitkä, karkea tai laineikas turkki
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VAKAVAT VIRHEET:
 Yleisvaikutelma: Kevytrakenteinen tai lymfaattinen
 Pää: Ei suhteessa koiran kokoon, pieni, korostunut otsapenger, litteä ja

kapea kallo, yhdensuuntaiset kuonon ja kallon ylälinjat
 Silmät: Vaaleat, eivät soikeat, vinot, silmäluomet eivät tiiviit
 Korvat: Suuret, pyöreät, eivät laskostuneet, eivät riippuvat, osittain typis-

tetyt
 Kaula: Löysän kaulanahan puuttuminen, ei myöskään liian poimuttunut

eikä kaksoiskaulapussi
 Rintakehä: Kapea ja litteät kylkiluut
 Häntä: Kierteinen koiran ollessa levossa, koukku hännänpäässä, lyhyt, ty-

pistetty
 Limakalvot: Osittainen pigmentin puute suun limakalvoissa, silmäluomis-

sa tai kirsussa
 Korkeus: Urokset: alle 66 cm tai yli 75 cm. Nartut: alle 64 cm tai yli 71

cm.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Tyyppi: Epätyypillinen
 Yleisvaikutelma: Erittäin kevyt tai hyvin lymfaattinen
 Pää: Hyvin kapea ja pitkä
 Kuono: Liian pitkä, kupera sivukuvaltaan
 Leuat: Ylä- tai alapurenta
 Silmät: Liian vaaleat, erikokoiset ja eriväriset
 Korvat: Virheelliset asennoltaan, erittäin suuret ja pyöreät
 Häntä: Hännättömyys
 Limakalvot: Täydellinen pigmentin puute (albinismi) suussa, huulissa ja

kirsussa
 Karvapeite: Liian lyhyt

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


