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(CA DE BESTIAR)
Alkuperämaa: Espanja (Baleaarit)
KÄYTTÖTARKOITUS: Paimennukseen, vartiointiin ja suojeluun käytettävä
koira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, ei liioiteltu, keskivoimakas, sivusta katsottuna
hieman kaarevalinjainen. Väriltään yksivärinen musta tai musta, jolla valkoinen
läikkä rinnassa. Hyvin sopusuhtainen, maatiaismainen, vahva, lihaksikas, roteva ja
ketterä. Kaksi karvanlaatumuunnosta, lyhytkarvainen ja pitkäkarvainen, joista
lyhytkarvainen on yleisempi.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Varsin kookas, neliömäinen ja hieman kaarevalinjainen. Nartut saavat olla jopa 3 % korkeuttaan pitempiä. Kuono ja kallo ovat
yhtä pitkät, samoin pää ja kaula. Täysikasvuisilla uroksilla rintakehän ympärys on
sään kohdalta kyynärpäiden takaa mitattuna muutaman senttimetrin säkäkorkeutta
suurempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyvin omanarvontuntoinen yhden isännän
koira, jolle vieraiden ihmisten hyväksyminen on vaikeaa.
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Älykäs, oppivainen ja omistajaansa kiintynyt, nuorena erittäin varovainen ja varautunut. Uskollinen kuolemaansa asti. Sen tunteet tulevat esiin lähes arvaamattomana
käytöksenä. Koiran katse on pohdiskeleva. Rohkea ja riidanhaluinen.
PÄÄ: Voimakas, mutta ei raskas, sivusta katsottuna hieman kolmiomainen, ylhäältä katsottuna takaosastaan etuosaa leveämpi. Kallo on tilava. Pää on hyvin muotoutunut ja suhteessa runkoon, hyvin suuri, mutta ei koskaan molossimainen.
Kuonon ja kallon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset, kun taas edestä katsottuna pää
levenee taaksepäin.
KALLO-OSA: Sivusta katsottuna hieman kaarevalinjainen. Pään leveys on ohimoiden kohdalta mitattuna hieman suurempi (noin 1,2 %) kuin kallon pituus. Loiva otsauurre. Niskakyhmy on erottuva.
OTSAPENGER: Erottuva, mutta ei koskaan jyrkkä, vaan loivasti laskeva.
KIRSU: Kostea, viileä, musta ja suuri, ei halkinainen; sierainaukot ovat suuret.
Lihanväriset tai hyvin vaaleat läiskät ovat vakava virhe.
KUONO-OSA: Leveä ja hyvin voimakas; ei suippo, syvä ja silmiä kohti levenevä.
Pitkäkarvaisella muunnoksella kuono on suipompi. Sivusta katsottuna kuononselkä
on kaareva ja kuonon alalinja suora. Kitalaki on musta.
HUULET: Mustat; suun ollessa kiinni ylähuuli peittää alahuulen. Suupielet ovat
vain hieman erottuvat ja pään kokonaisuuteen sopivat.
HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ovat valkoiset, hyvin kehittyneet ja oikein
sijoittuneet. Poskihampaat ovat kookkaat. Tiivis leikkaava purenta, yläleuan
uloimmat etuhampaat koskettavat tiiviisti alaleuan kulmahampaita.
SILMÄT: Pienehköt, hieman mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä
sijaitsevat, eivät kovin kaukana toisistaan, suoraan eteenpäin katsovat, hieman
vinoasentoiset ja eloisat. Väri on vaalean hunajanväristä tummaan hunajanväriin.
Ilme on arvoituksellinen, katse älykäs ja samalla surullinen, siitä voi kuvastua
epäluuloisuutta. Silmäluomet ovat ohuet, mustat, vinoasentoiset ja hyvin tiiviit.
KORVAT: Melko pienet suhteessa pään kokoon, kolmiomaiset, korvan kärki
ulottuu silmäkulman tasolle tai korvan pituus on suunnilleen sama kuin kallon.
Korvia ei typistetä, ne ovat paksuhkot, ylös kiinnittyneet, taittuneet ja riippuvat,
korvan kärki on hieman kallosta erillään. Lepoasennossa korvat ovat hieman taaksepäin taittuneet, koiran ollessa tarkkaavainen ne ovat taitekohdastaan hieman
koholla.
KAULA: Kiinteä, lihaksikas ja voimakas, sopusuhtainen päähän ja runkoon nähden. Paksu, niukasti löysää kaulanahkaa, sylinterimäinen ja lapoja kohti levenevä.
Nahka on kiinteä ja joustava, ei ohut eikä paksu, kaulanmyötäinen sekä päältä että
sivuilta, alapuolelta hieman löysempi.
RUNKO
YLEISVAIKUTELMA: Vankka, erittäin sopusuhtainen, vaikuttaa samalla sekä
voimakkaalta että ketterältä.
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YLÄLINJA: Vaakasuora, ei koskaan painunut.
SÄKÄ: Erottuva ja vähintään samalla korkeudella kuin lantion ylälinja. Lapojen
alue on leveä ja voimakas.
SELKÄ: Leveä ja voimakas.
LANTIO: Keskipitkä, hieman pyöristynyt, tilava, voimakas ja lihaksikas, ei luisu,
sarvennaiset eivät erotu. Lantion ylimmän kohdan tulee olla samalla korkeudella
kuin säkä, lantio on yhtä leveä kuin pitkä.
RINTAKEHÄ: Tilava ja syvä, ulottuu enintään kyynärpäiden korkeudelle, leveys
on suunnilleen sama kuin kaulan pituus. Melko syvä, ei pyöristynyt, rintalasta on
hieman ulkoneva. Kyljet ovat kaarevat, eivät litteät eivätkä tynnyrimäiset.
ALALINJA JA VATSA: Kupeet ovat kohtalaisen täyteläiset. Vatsa on hieman
ylösvetäytynyt, ei koskaan vinttikoiramaisesti kuroutunut eikä rintakehän jatkeeksi
laskeutunut. Alalinja on hieman kohoava antaen vaikutelman ketteryydestä.
HÄNTÄ: Selkälinjan jatkeeksi kiinnittynyt, poikkileikkaukseltaan pyöreä, ja kiinnityskohdastaan paksu. 8 cm:n päässä tyvestä se ohenee hieman 10 cm:n pituudelta
ja jatkuu pyöreänä kärkeen asti. Häntää ei typistetä, sen tulee ulottua vähintään
kintereisiin, mutta se ei koskaan saa koskettaa maata. Ei töyhtöjä eikä hapsuja,
tosin ne sallitaan niukkoina iäkkäillä yksilöillä. Pitkäkarvaisella muunnoksella
tulee olla tuuheat ja pitkät hapsut. Häntä on lepoasennossa luonnollisesti riippuva
tai hieman ulospäin kaartuva koskettaen kevyesti kintereitä. Koiran liikkuessa
häntä kaartuu ja nousee sapelinmuotoisena vaakasuoraan, ei kierry.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat vahvat ja täysin pystysuorat, edestä ja
sivulta katsottuna täysin yhdensuuntaiset ja kohtisuorassa maahan nähden.
LAVAT: Viistot ja voimakkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 115.
OLKAVARRET: Yhtä pitkät kuin lavat.
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Olkavarren
ja kyynärvarren välinen kulmaus on 130.
KYYNÄRVARRET: Vahvat, hyvin kulmautuneet ja pystysuorat. Luut ovat pystyt, vahvat, pitkät ja suorat.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Lähes ns. jäniksenkäpälät (hieman niitä lyhyemmät ja leveämmät),
varpaat ovat keskikorkeat, keskikaareutuneet ja tiiviisti yhdessä; päkiät hyvin lujat
ja mustat. Varpaiden välinen nahka ei ole korostunut.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat lihaksikkaat, voimakkaat ja pystyt. Lihakset ovat kestävät ja vain hieman korostuneet.
REIDET: Reiden ja lantion välinen kulmaus on 115. Reidet ovat voimakkaat ja
lihaksikkaat.
POLVET: Polvikulma on 130.
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SÄÄRET: Pitkät ja voimakkaat.
KINTEREET: Vain hieman korostuneet; kulmaus on hyvin avoin 135. Kintereen
korkeus on hieman pienempi kuin kolmannes säkäkorkeudesta.
VÄLIJALAT: Selvästi erottuvat.
KÄPÄLÄT: Lähes ns. jäniksenkäpälät, litteät; varpaat ovat keskikaareutuneet ja
tiiviisti yhdessä, päkiät lujat ja mustat. Kynnet ovat kaarevat, kovat ja mustat. Varpaiden välinen nahka ei ole korostunut. Koiralla voi syntyessään olla kannukset,
jotka tulee kuitenkin poistaa.
LIIKKEET: Liikkumistavan tulee olla kestävyyttä ilmentävä ja tyylikäs. Ravi on
kaksijälkistä ja vuoroittaista, takaraaja astuu hieman sivuun eturaajan jäljestä.
Laukka on vapaata, hiomatonta ja nopeaa; takakäpälät ovat selvästi erillään ja
etukäpäliä ulompana maahan osuessaan, ikään kuin koira aikoisi hypätä. Mieluisin
ja työskentelyssä käytettävä liikuntamuoto on laukka.
NAHKA: Joustava, poimuton, kestävä ja vaaleanharmaa.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja pinnanmyötäistä, pituus on selässä noin 1,5 – 3 cm. Aluskarva on hyvin hienolaatuista ja pinnanmyötäistä, ei kovin tiheää. Pitkäkarvaisella
muunnoksella karva voi olla hieman laineikasta selässä, pituudeltaan noin 7 cm
vuodenajasta riippuen, runsainta talvella; aluskarvaa on kauttaaltaan, mutta se ei
ole kovin tiheää. Karva on tavallisesti pitempää hännän hapsuissa, korvien kärjessä
ja raajojen takaosassa. Kummallakin muunnoksella karva on sileää, kovaa ja melko
hienolaatuista.
VÄRI: Ainoa hyväksytty väri on musta eri sävyissään, kiiltävänmusta on toivotuin. Valkoista sallitaan ainoastaan rinnassa, ohuena juovana kaulan alapuolella ja
käpälissä, mikäli sitä on näkyvissä vain kynsissä ja varpaiden kärjessä.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 66 – 73 cm, nartut 62 – 68 cm. Yhden senttimetrin
poikkeama annetuista mitoista ylös- tai alaspäin sallitaan, se kuitenkin alentaa
pisteitä.
PAINO: Noin 40 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
 Kuolaaminen
 Katkaistut kulmahampaat
 Lepoasennossa hyvin ylhäällä olevat, hyvin suuret, hyvin haja-asentoiset tai
täysin päänmyötäiset korvat;
 Voimakkaasti kuroutunut (vinttikoiramainen) vatsa
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 Kiertynyt häntä, valkoinen hännänpää
 Rinnassa 1dm²:ä suurempi valkoinen läiskä
 Kaikki varpaat valkoiset yhdessä käpälässä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Hyvin leveä ja raskas mastiffimainen pää tai pitkä ja kapea vinttikoiramainen
pää, jossa tuskin havaittava otsapenger
 Vaaleanpunainen tai vaalea kirsu
 Yli 3 mm:n ylä- tai alapurenta
 Keskenään eri väriset tai hyvin vaaleat silmät; silmät, joiden väri ei ole vaalean
hunajanväristä tummaan hunajanväriin
 Typistetyt, tarkkaavaisella koiralla pystyt tai lepoasennossa lähes pystyt korvat
 Kaulassa kaksoisleukapussit, kaula paksumpi pään kiinnityskohdassa kuin
tyvessä tai 10 % päätä pitempi mitattuna kirsusta niskakyhmyyn
 Liian pitkä tai liian lyhyt runko; korkeus lantion kohdalla yli 3 % korkeampi
kuin säässä
 Häntä, joka on hyvin paksu, yhtä paksu tyvestä kuin kärjestä, liioitellun pitkä ja
maata koskettava, typistetty tai yli 2 cm kintereiden yläpuolelle ulottuva; lyhytkarvaisella muunnoksella runsaat hapsut tai pitkäkarvaisella hapsuttomuus
 Muu kuin musta väri, valkoinen tai muun värinen käpälä, yhdessäkin raajassa
valkoinen sukka, muu kuin täysin musta runko (lukuunottamatta rintaa, muutamaa karvaa vatsassa, esinahkaa ja hännänpäätä); ne värivirheet, jotka eivät
ole hylkääviä, alentavat pisteitä. Valkoiset karvat, jotka johtuvat puremista, onnettomuuksista tai muista samankaltaisista haavoista eivät ole hylkääviä virheitä, eivät myöskään iän myötä tulleet valkoiset karvat. Yksikin valkoinen tai
muun värinen varvas eturaajassa on hylkäävä virhe, valkoiset varpaat eivät ole
hylkäävä virhe yli kuusivuotiaalla koiralla, mutta yksikin valkoinen varvas laskee pisteitä
 Säkäkorkeus uroksilla yli 74 cm tai alle 66 cm ja nartuilla yli 70 cm tai alle 60
cm
 Paino uroksilla alle 30 kg tai yli 50 kg, nartuilla alle 25 kg ja yli 45 kg; rotumääritelmässä mainittujen mittojen sisällä olevat hyvin laihat, selvästi ylipainoiset tai hyvin notkoselkäiset yksilöt (kantavat nartut hyväksytään).
PISTEYTYS
Yleisvaikutelma ja luonne 21 pistettä
esiintyminen (puhtaus ja ryhti)
karva (pituus ja kovuus)

4 pistettä
4 pistettä
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9 pistettä
4 pistettä

Pää 21 pistettä
kallo ja otsapenger
4 pistettä
kuono, kirsu ja huulet
5 pistettä
hampaisto ja kitalaki (2+1)
3 pistettä
silmät
5 pistettä
(väri – 2 pistettä, muoto, koko ja sijainti – 2 pistettä,
silmäluomet – 1 piste)
korvat (muoto, paksuus, kiinnityskohta
ja koko)
4 pistettä
Kaula
4 pistettä
Runko 21 pistettä
säkä
1 piste
lavat ja selkä
5 pistettä
lantio
3 pistettä
vatsa
2 pistettä
eturinta, rintakehä, kyljet ja koko
10 pistettä
Häntä (muoto, pituus ja hapsut)
2 pistettä
Raajat 19 pistettä
eturaajat
6 pistettä
takaraajat
8 pistettä
etu- ja takakäpälät, varpaat, kynnet ja päkiöiden
kestävyys
5 pistettä
Liikkeet 12 pistettä
korvien asento
3 pistettä
hännän asento
3 pistettä
ravi
2 pistettä
laukka
4 pistettä
100 pistettä
SUHTEELLISET MITAT (IHANTEELLISET UROKSELLA)
Paino
41 kg
Säkäkorkeus
71 cm
Lantion korkeus
71 cm
Rintakehän syvyys
39 cm
Pituus
71 cm
Pää
kuonon pituus
13 cm
kallon pituus
13 cm
pään kokonaispituus
26 cm
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Kaulan pituus
Korvan pituus
Hännän pituus
Kintereen korkeus
Karvan pituus selän kohdalla
lyhytkarvainen muunnos
pitkäkarvainen muunnos
(vuodenajasta riippuen)
Pään leveys
Rintakehän ympärysmitta
Rinnan leveys
Kaulan ympärysmitta
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26 cm
13 cm
52 cm
23 cm
2 cm
7 cm
15 cm
81/83 cm
26 cm
49 cm

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

