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(CÃO FILA DE SÃO MIGUEL)
Alkuperämaa: Portugali
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Karjan paimennukseen käytettävä koira
Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 2.1 molossi- ja
mastiffityyppiset
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Azoreihin kuuluvalta Sao Miguelin saarelta kotoisin oleva karjakoira, joka tunnetaan myös nimellä ”lehmäkoira”. Rodun historia
liittyy sukupuuttoon kuolleeseen Terceiran koiraan. Sao miguelinfilan olemassaolosta on todisteita jo 1800-luvun alusta lähtien.
YLEISVAIKUTELMA: Vankkarakenteinen ja sitkeä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Hieman korkeuttaan pitempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ennen kaikkea karjakoira, mutta toimii yhtä
lailla kotioloissa omaisuuden ja ihmisten vahtina. Vahvaluonteinen, mutta omistajalleen sävyisä; hyvin älykäs ja hyvin helposti koulutettava. Ajaessaan lypsykarjalaumoja, se näykkii naudan takaraajoja hyvin matalalta, jotta ei vahingoittaisi naudan utareita. Palauttaessaan laumasta karanneita nautoja se vaistomaisesti näykkii
ylempää.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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PÄÄ: Voimakas ja muodoltaan neliömäinen. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Kallo: Leveä ja hieman kaareva. Niskakyhmy on tuskin havaittava.
Otsapenger: Korostunut.
Kirsu: Leveä ja väriltään musta.
Kuono: Kuononselkä on suora. Kuono on hieman kalloa lyhyempi ja poikkileikkaukseltaan hieman kaareva.
Huulet: Hyvin pigmentoituneet, alaleuan peittävät ja voimakkaat. Huulten alalinja
on hieman pyöristynyt.
Leuat / hampaat: Leuat ovat erittäin voimakkaat, hyvin kehittyneet ja oikeaasentoiset. Kita on leveä. Täydellinen hampaisto. Tasa- tai leikkaava purenta.
Silmät: Soikeat, hyvin ilmeikkäät, hieman syvälle ja vaakasuoraan sijoittuneet,
keskikokoiset ja väriltään tummanruskeat.
Korvat: Kiinnittyneet keskimääräistä korkeammalle. Typistämättömät korvat ovat
keskikokoiset, kolmion muotoiset ja taittuneet, eivät poskenmyötäiset. Tavallisesti
ne typistetään pyöreäkärkisiksi. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
KAULA: Suora, vahva ja keskipitkä, liittää pään tasapainoisesti runkoon. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Vahva ja lihaksikas. Tilava rintakehä.
Selkä: Suora.
Lanne: Keskipitkä, leveä ja lihaksikas.
Lantio: Keskipitkä suhteessa runkoon, hieman säkää korkeammalla.
Rintakehä: Leveä ja syvä.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohoava. Vatsa ja kupeet ovat sopusuhtaiset runkoon nähden.
HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, keskipitkä ja hieman kaareva. Typistetään toisen tai
kolmannen nikaman kohdalta tai on luonnostaan lyhyt. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat vahvat, kohtuullisen etäällä toisistaan ja suorat.
Lavat: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on jokseenkin avoin.
Olkavarret: Vahvat, keskipitkät ja lihaksikkaat.
Kyynärvarret: Paksut ja lihaksikkaat.
Välikämmenet: Vahvat ja keskipitkät.
Ranteet: Vahvat.
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Etukäpälät: Soikeat. Kynnet ja varpaat ovat vahvat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja kohtuullisen etäällä toisistaan.
Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat. Lantion ja reiden välinen kulmaus on avoin.
Sääret: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
Välijalat: Keskipitkät. Kannukset sallitaan.
Takakäpälät: Soikeat. Varpaat ovat vahvat, eivät liian kaarevat. Kynnet ovat vahvat.
LIIKKEET: Vaivattomat ja sujuvat. Takaliikkeet ovat hieman keinuvat.
NAHKA: Paksu ja pigmentoitunut.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, sileää ja tiheää, laadultaan karheaa. Hännässä on lievää hapsutusta, joka jatkuu hännän tyvestä alas reiden takaosaan.
VÄRI: Aina juovikas. Pohjaväri on kellanruskea, hiekanruskea mustin (harmain)
karvakärjin tai keltainen, jonka sävy voi vaihdella vaaleasta tummaan. Valkoinen
merkki sallitaan otsassa ja leuasta rintaan ulottuvalla alueella. Kummassakin etukäpälässä tai kummassakin takakäpälässä tai kaikissa neljässä käpälässä voi olla
pienet valkoiset merkit.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 50 - 60 cm
Nartut 48 - 58 cm.
Paino:
Urokset 25 - 35 kg
Nartut 20 - 30 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• Yhdistyvät kallon ja kuonon ylälinjat eli nouseva kallo
• Lievä ylä- tai alapurenta
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus ja liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Erisuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat eli takaluisu kallo.
• Voimakas ylä- tai alapurenta
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HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

