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(PERDIGUERO DE BURGOS)
Alkuperämaa: Espanja
KÄYTTÖTARKOITUS: Erilaisiin maastoihin ja kaikenlaiseen metsästykseen
sopiva, kanalintuja ja nisäkäsriistaa seisova koira. Vankka ja kestävä, tottelevainen,
voimakas ja erittäin tarkan hajuaistin omaava. Rodun erinomainen metsästystaito ja
-tyyli johtuvat rauhallisesta ja tiiviistä jäljestämisestä sekä virheettömästä seisonnasta ja noudosta. Vaikka rotua käytetään useimmiten pienriistalle, se soveltuu
myös suurriistan metsästykseen, ja tässä tehtävässä se osoittaa suurta rohkeutta.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 7 kanakoirat
alaryhmä 1.1 mannermaiset kanakoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.

YLEISVAIKUTELMA: Melko kookas, tasapainoinen, mittasuhteiltaan normaali
metsästyskoira. Voimakas pää ja riippuvat korvat, tiivis runko ja vahvat raajat,
lyhyt karvapeite. Rungon pituuden tulisi olla mahdollisimman sama kuin
säkäkorkeuden. Sekä seistessä että liikkeessä mittasuhteiltaan sopusuhtainen ja
toiminnallisesti tasapainoinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vakaa, tasapainoinen, rauhallinen ja tyyni;
erinomainen seisoja, joka on erikoistunut kanalintujen ja pienriistan metsästykseen.
Pehmeä ja jalo ilme kuvastaa rodun erinomaista, rauhallista ja älykästä luonnetta.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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PÄÄ:
Yleisvaikutelma: Suuri ja voimakas, kallo-osaltaan hyvin kehittynyt, vahva kuonoosa ja leuat. Riippuvat, kiertyvät korvat. Ylhäältä katsottaessa kallo ja kuono muodostavat lähes suorakaiteen, joka kapenee vähitellen kohti kirsua, mutta kuono-osa
ei kuitenkaan vaikuta suipolta. Kallon ja kuonon pituuksien suhde on 6:5. Kallon ja
kuonon ylälinjat ovat eriävät.
Kallo: Leveä, voimakas, pyöristynyt, profiililtaan kupera. Selvä otsauurre ja hieman erottuva niskakyhmy. Voimakkaat kulmakaaret.
Otsapenger: Loiva, vain hieman erottuva.
Kirsu: Tummanruskea, kostea ja suuri; hyvin avoimet sieraimet.
Kuono: Profiililtaan suora tai kuononselkä hyvin lievästi kyömy. Koko pituudeltaan leveä, ei saa vaikuttaa suipolta. Kuononselkä on leveä.
Huulet: Riippuvat mutta ei veltot. Ylähuuli peittää kunnolla alahuulen. Suupieli on
selvästi erottuva. Limakalvojen tulee olla tummanruskeat.
Leuat / hampaat: Voimakkaat, vahvat, valkoiset hampaat. Leikkaava purenta.
Koiralla tulee olla kaikki välihampaat.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, väriltään mieluiten tumman
hasselpähkinän ruskeat, ilmeeltään jalot ja lempeät, joskus surumieliset.
Silmäluomet kohtuullisen paksut, limakalvojen väriset. Alaluomen tulee olla
mahdollisimman tiivis.
Korvat: Suuret ja riippuvat, kolmiomaiset, silmien tasolle kiinnittyneet. Koiran
ollessa rauhallinen korvat riippuvat kauniisti kiertyvinä. Korvien tulee ulottua
vaivattomasti suupieleen mutta ei kirsuun saakka. Korvalehti on pehmeä, iho ja
karva ohutta ja suoniverkosto erottuu selvästi. Koiran ollessa tarkkaavainen
korvien kiinnityskohta kohoaa ja suoristuu.
Kitalaki: Limakalvot vaaleanpunaiset, harjanteet hyvin muodostuneet.
KAULA: Vankka ja voimakas, leveä ja hieman ylöspäin kapeneva. Niskalinja
hieman kaartuva. Kurkussa selvät mutta ei liioitellut kaksoispussit, jotka alkavat
suupielistä.
RUNKO:
Yleisvaikutelma: Neliömäinen, vahva ja roteva. Voimakas rintakehä ja eturinta,
kuvastaa voimaa ja ketteryyttä.
Säkä: Selvästi erottuva.
Ylälinja: Suora, vaakasuora tai mieluiten hieman sään takaa laskeva. Ei koskaan
notkoselkä. Liikkeessä ylälinja on vakaa, ei keinuva tai rullaava.
Selkä: Voimakas ja lihaksikas
Lanne: Keskipitkä, voimakas, leveä ja lihaksikas.
Lantio: Leveä ja vankka. Lantion kulma ylälinjaan ja maahan nähden tulee olla alle
45. Lantio samalla korkeudella tai hieman alempana kuin säkä.
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Rintakehä: Leveä ja syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva, lihaksikas ja voimakas.
Eturinta melko selvästi erottuva. Hyvin kehittyneet ja kaartuvat kylkiluut, eivät
litteät. Kylkiluiden välit selvästi erottuvat ja rintakehän takaosaa kohden levenevät.
Rintakehän ympärysmitta on sama kuin 1,25 x säkäkorkeus.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. Syvät ja hyvin erottuvat kupeet.
HÄNTÄ: Tyvestään paksu, keskikorkealle kiinnittynyt. Typistetään puoleen tai
kolmannekseen pituudestaan (Huom. Suomessa typistyskielto).
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Pystyt, suorat ja yhdensuuntaiset, vahvaluustoiset. Lyhyet välikämmenet ja hyvin kehittyneet käpälät.
Lavat: Lihaksikkaat ja kohtuullisen viistot. Lapaluu ja olkavarsi suunnilleen yhtä
pitkät.
Olkavarret: Vahvat ja lihaksikkaat. Pituudeltaan noin 2/3 kyynärvarresta.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Voimakas luusto, hyvin erottuvat jänteet. Pystysuorat. Pituudeltaan
kaksi kertaa etäisyys rannenivelestä maahan.
Välikämmenet: Sivusta katsottuna vain hieman viistot, käytännössä kyynärvarren
jatkona. Vahva luusto.
Etukäpälät: Kissankäpälät. Vahvat, tiiviit ja hyvin kaartuneet varpaat. Tummat
kynnet. Päkiät kovat, hyvin leveät ja kestävät. Varpaiden välissä kohtuullisesti
nahkaa.
Kulmaukset: Lapaluun ja olkavarren välinen kulma n. 100
Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma n. 125
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat ja lihaksikkaat, voimakasluustoiset, takaa katsottuna
pystysuorat ja oikein kulmautuneet, antavat vaikutelman voimasta ja vakaudesta.
Hyvin erottuvat ja hyvin kulmautuneet, yhdensuuntaiset kintereet.
Reidet: Erittäin voimakkaat. Hyvin kehittynyt, selvästi erottuva lihaksisto. Reiden
pituus 3/4 säären pituudesta.
Sääret: Pitkät ja vahvaluustoiset, kaksi kertaa välijalan pituiset.
Kintereet: Selvästi erottuvat, jänne selvästi näkyvissä.
Välijalat: Voimakasluustoiset ja pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman pitemmät.
Kulmaukset: Lantion ja reisiluun välinen kulma n. 100
Polvikulma n. 120
Kinnerkulma tylpempi kuin 130.
LIIKKEET: Tyypillinen liikuntamuoto on vakaa, vaivaton ravi, sujuva ja voimakas, vailla taipumusta rullaamiseen tai peitsaamiseen.
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NAHKA: Joustava mutta ei löysä. Paksu ja runsas, väriltään vaaleanpunainen, ei
läiskiä. Kaikki limakalvot ruskeat, eivät koskaan mustat.
KARVAPEITE
KARVA: Tiheää ja keskipaksua, lyhyttä, sileää ja kauttaaltaan koko rungon peittävää aina varpaanvälejä myöten. Hienompaa päässä, korvissa ja raajoissa.
VÄRI: Karvapeitteen perusvärit ovat valkoinen ja maksanruskea. Nämä sekoittuvat
toisiinsa epäsäännöllisesti antaen ruskeapäistärikön, harmaanruskean tai
ruskeakimon vaikutelman, riippuen siitä, onko vallitseva väri ruskea vai valkoinen
ja ovatko valkoiset laikut pienempiä vai suurempia. Hyvin usein esiintyvä
yksityiskohta, joskaan ei välttämätön, on selvä valkoinen otsalaikku. Korvat ovat
aina yksiväriset ruskeat. Karvapeitteessä voi olla selvärajaisia ruskeita laikkuja,
jotka jakaantuvat epäsäännöllisesti eri puolille runkoa. Sama koskee valkoisia
karvoja, jotka voivat muodostaa valkeita, ei kovin suuria laikkuja. Musta väri ei
koskaan ole sallittu, ei myöskään punaruskeat merkit silmien yläpuolella ja
raajoissa.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 62–67 cm, nartut 59–64 cm.
Sukupuolileima on erittäin selvä, urokset ovat kooltaan yhdenmukaisempia kun
taas nartuissa on enemmän kokovaihtelua ja selvästi kevyempi yleisvaikutelma.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.









Liian kyömy kuononselkä
Jonkin välihampaan puuttuminen
Tasapurenta
Hieman näkyvä silmän sidekalvo
Hyvin runsaat (mutta ei liioitellut) huulet ja kaulapussit
Hieman pehmeä ylälinja
Hieman pehmeät ranteet, välijalat ja käpälät
Metsästyskäytöstä johtuvat arvet, vammat ja hankaumat ihossa

VAKAVAT VIRHEET:





Kevyt, hento tai hyvin raskas yleisvaikutelma, velttous
Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat
Pieni pää, joka ei ole tasapainossa rungon kanssa
Kapea kallo-osa
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 Suippo kuono-osa
 Useiden väli- tai kulmahampaiden puuttuminen, joka ei johdu tapaturmasta.
 Selvästi sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropion, ektropion); vaaleat
silmät.
 Liian pitkät tai liian alas kiinnittyneet korvat.
 Liioitellun runsaat huulet tai kaulapussit.
 Notkoselkä.
 Huomattava takakorkeus
 Virheasentoiset, heikot tai ei pystysuorat raajat
 Löysät kyynärpäät
 Pihtikintereet
 Laineikas tai liian pitkä karvapeite
 Tasapainoton luonne
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:









Vihaisuus tai liiallinen arkuus
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
Selvästi koverat kallon ja kuonon ylälinjat ("pointteriprofiili")
Osittainen tai täydellinen pigmentin puutos kirsussa
Halkinainen tai musta kirsu
Vähäinenkin alapurenta
Voimakas yläpurenta
Albinismi (karvapeite ja limakalvot)

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

