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(CÃO DE AQUA PORTUGUÉS)
Alkuperämaa: Portugali
KÄYTTÖTARKOITUS: Avustaa kalastuksessa ja noutamisessa, myös seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
Alaryhmä 3 vesikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Entisaikoina portugalinvesikoiria esiintyi kaikkialla
Portugalin rannikolla. Muuttuneiden kalastusmenetelmien vuoksi sitä tavattiin
sittemmin lähinnä vain Algarven maakunnassa, jota nykyisin pidetäänkin rodun
synnyinseutuna. Koska portugalinvesikoiria on ollut Portugalin rannikolla jo hyvin
kauan, voidaan rotua pitää alkuperäisenä portugalilaisena.
YLEISVAIKUTELMA: Lähes neliömäinen, tasapainoinen, vankkarakenteinen ja
lihaksikas. Vahva kulmikas päätyyppi. Lihakset kehittyvät voimakkaiksi runsaan
uimisen ansiosta.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Lähes neliömäinen. Rungon pituus on jokseenkin sama kuin säkäkorkeus. Rinnan syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 1:2.
Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 3:4.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Poikkeuksellisen älykäs; ymmärtää janoudattaa jokaista isäntänsä antamaa käskyä ilmeisellä mielihyvällä. Riehakas, sisukas, rohkea, vaatimaton ja kestävä. Vakava, läpitunkeva ja tarkkaavainen ilme.
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Verraton näkö- ja hajuaisti. Portugalinvesikoira on poikkeuksellisen kyvykäs ja
kestävä uimari ja sukeltaja. Se on kalastajien erottamaton kumppani ja erittäin
hyödyllinen, ei ainoastaan kalastettaessa vaan myös vahtiessaan ja puolustaessaan
heidän veneitään ja omaisuuttaan. Kalastettaessa koira on tarkkaavainen ja jos kala
karkaa (koukusta tai verkosta), se hyppää vapaaehtoisesti mereen noutamaan sitä
sukeltaen veden alle jos on tarpeen. Se ui myös noutamaan rikkoutuneen verkon tai
irronneen ankkuriköyden. Portugalinvesikoiria käytetään myös viestinviejinä veneen ja rannan välillä, jopa pitkillä matkoilla.
PÄÄ: Tasapainoinen, vahva ja leveä. Kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaiset.
Kallo: Sivulta katsottuna hieman kuonoa pitempi (4:3); takaosastaan kaarevampi
kuin edestä. Selvä niskakyhmy. Edestä katsottuna päälaen luut ovat kaarevat ja
keskellä on kevyt painauma. Hieman havaittava otsauurre, joka on pituudeltaan
kaksi kolmasosaa kallon pituudesta. Kulmakaaret ovat voimakkaat.
Otsapenger: Selvä, hieman silmien sisäkulmaa taaempana.
Kirsu: Suuri. Sieraimet ovat hyvin avoimet ja täysin pigmentoituneet. Kirsu on
mustilla, mustavalkoisilla ja valkoisilla koirilla musta, ruskeilla karvapeitteen värinen. Ei koskaan laikullinen.
Kuono: Suora, leveämpi tyvestä kuin kärjestä.
Huulet: Paksut, etenkin etuosastaan. Huulitasku ei ole näkyvä. Limakalvot (kitalaki, kielenalus ja ikenet) ovat hyvin pigmentoituneet, mustilla koirilla mustat ja
ruskeilla tummanruskeat.
Leuat / hampaat / purenta: Vahvat ja terveet hampaat, jotka eivät näy suun ollessa
kiinni. Voimakkaat, hyvin kehittyneet kulmahampaat. Leikkaava tai tasapurenta.
Silmät: Keskikokoiset, pyöreähköt ja ilmeikkäät, etäällä toisistaan ja hieman vinoasentoiset. Väriltään mustat tai ruskeat. Silmäluomet ovat ohuet ja mustareunaiset,
ruskeilla koirilla ruskeareunaiset. Sidekalvo ei näkyvissä.
Korvat: Sydämenmuotoiset, ohuet ja selvästi silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet.
Lukuun ottamatta pientä takaosan kohoamista, korvat ovat kauniisti pään myötäiset. Korvankärkien ei tulisi ulottua kaulalinjan alapuolelle.
KAULA: Suora, lyhyt, kauniisti pyöristynyt, vahvalihaksinen ja ylväästi pystyssä.
Kiinnittyy kauniisti lapoihin. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO
Ylälinja: Vaakasuora ja tasainen.
Säkä: Leveä, ei korostunut.
Selkä: Suora, lyhyt, leveä ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt ja kauniisti lantioon liittyvä.
Lantio: Hyvin muodostunut, hieman viisto, sarvennaiset eivät erotu.
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Rintakehä: Tilava ja syvä, ulottuu kyynärpään tasolle. Kylkiluut ovat pitkät ja
selvästi kaareutuneet mahdollistaen hyvän hapenottokyvyn.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kaunislinjaisesti.
HÄNTÄ: Luonnollinen, tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva; keskikorkealle
kiinnittynyt. Sen ei tule ulottua kintereen alapuolelle.
Kun koira on tarkkaavainen, häntä kaartuu puoliympyräksi. Hännän kärki ei ulotu
lanteen keskiosan etupuolelle. Häntä on suureksi avuksi uidessa ja sukeltaessa.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat vahvat, suorat ja pystysuorat. Hieman viistot välikämmenet ovat hyväksyttävät.
Lavat: Selvästi viistot ja hyvin voimakaslihaksiset.
Olkavarret: Vahvat ja keskipitkät, rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Pitkät ja vahvalihaksiset.
Ranteet: Jykeväluiset ja edestä leveämmät kuin sivulta.
Välikämmenet: Pitkät ja vahvat.
Etukäpälät: Pyöreät ja melko litteät. Varpaat eivät ole kovin voimakkaasti kaareutuneet eivätkä liian pitkät. Varpaiden välinen, niiden kärkeen ulottuva räpylä on
pehmeänahkainen ja karvan peittämä. Mustat kynnet ovat toivotuimmat, mutta
valkoiset, ruskeat ja juovikkaat ovat sallitut karvapeitteen värin mukaan. Kynnet
eivät kosketa maata. Keskimmäinen päkiä on hyvin paksu, muut ovat normaalit.
TAKARAAJAT: Hyvin vahvalihaksiset ja takaa katsottuna pystysuorat. Hieman
viistot välijalat ovat hyväksyttävät.
Pakarat: Vahvat ja hyvin pyöristyneet.
Reidet: Vahvat, keskipitkät ja hyvin vahvalihaksiset.
Polvet: Eivät sisään- eivätkä uloskääntyneet.
Sääret: Pitkät, vahvalihaksiset ja rungon keskilinjan suuntaiset. Selvästi viistot.
Kaikki jänteet ovat hyvin kehittyneet.
Kintereet: Vahvat.
Välijalat: Pitkät; ei kannuksia.
Takakäpälät: Kaikin tavoin samanlaiset kuin etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat liikkeet. Käynti on lyhytaskelista, ravi keveän rytmikästä ja
laukka tarmokasta.
IHO: Paksu, joustava, ei liian tiivis. Limakalvot mieluiten hyvin pigmentoituneet.
KARVAPEITE
KARVA: Runsas ja vahva karvapeite peittää koko rungon. Ei aluskarvaa.
Karvapeitettä on kahta laatua:
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1. Karva on pitkää, laineikasta ja melko kiiltävää. Päälaen laineikas karva muodostaa selvän päätupsun ja korvien karvapeite on pitempää kuin jälkimmäisessä karvatyypissä
2. Karva on lyhyempää ja selvästi kiharaa, tiheää ja melko kiillotonta. Päälaen
karva muodostaa kiharan päätupsun.
Nivusissa ja kainaloissa karva on harvempaa.
VÄRI: Joko yksi- tai kaksivärinen. Värit ovat musta, ruskea eri sävyissään tai yksivärinen valkoinen. Mustilla ja ruskeilla sallitaan valkoista seuraavissa kohdissa:
kuono, päätupsu, kaula, eturinta, vatsa, hännänpää ja raajoissa kyynärpäiden ja
kintereiden alapuolella. Valkoinen väri ei tarkoita albiinoa, vaan kirsun, suun ja
silmäluomien tulee olla mustat, ruskeilla koirilla ruskeat.
Kun karvapeite kasvaa pitkäksi, koiran takaosa, kuono ja häntä ajellaan. Hännänpään karva jätetään täyteen pituuteen töyhdön muotoon. Tämä leikkaus on rodulle
tyypillinen.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 50 - 57 cm, ihanne 54 cm ja nartut 43 - 52 cm, ihanne 46
cm.
Paino: Urokset 19 - 25 kg ja nartut 16 - 22 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:

Pää: liian pitkä, kapea, litteä tai suippo

Kuono: liikaa kapeneva tai suippo

Silmät: vaaleat, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat

Korvat: virheellinen kiinnityskohta, liian suuret, liian lyhyet tai laskostuneet

Häntä: Raskas, liikkeessä riippuva tai pystyasentoinen
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

Koko: annetut mitat ylittävä tai alittava

Leuat: ylä- tai alapurenta

Silmät: herasilmä, keskenään erimuotoiset tai -kokoiset

Kuurous:

Häntä: typistetty, surkastunut tai hännättömyys.

Takaraajat: kannukset
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Karvapeite: muu kuin yllä mainittu karvanlaatu
Väri: muu kuin rotumääritelmässä mainittu väri, albinismi, kokonaan tai osittain lihanvärinen tai väritön kirsu

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

