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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Erilaisten kotieläinten paimen- ja vahtikoira.
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Alentejon alueella tällaisia koiria käytetään paimentamaan ja vartioimaan erilaisia kotieläimiä, kuten lampaita, nautakarjaa, hevosia, vuohia ja sikoja. Rotu on vaatimaton ja maatiaismainen työkoira, joka on täysin sopeutunut kotiseutunsa ilmaston vaihteluihin. Se on erittäin kestävä ja kykenee
työskentelemään väsymättömästi laajoilla Alentejon lakeuksilla.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja kohtalaisen pitkärunkoinen, huomattavan vankka ja luonteeltaan vakaa, erittäin ketterä ja nopea. Liikkeet ovat pitkäaskeliset ja joustavat. Pitkä vuohenkarvaa muistuttava karvapeite, ei pohjavillaa. Rodun
kotiseudulla koiraa kutsutaan "apinakoiraksi", koska se eleiltään ja ilmeiltään
muistuttaa apinaa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on noin 10 % säkäkorkeutta
suurempi. Rintakehän syvyys on vähemmän kuin puolet säkäkorkeudesta. Kuonon
ja kallo-osan pituuden suhde on 2:3, kallo on hieman pituuttaan kapeampi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rotu on poikkeuksellisen älykäs ja hyvin
eloisa. Se on hyvin leimautunut isäntäänsä ja hoitoonsa uskottuun laumaan. Se voi
olla vieraita kohtaan jossain määrin varautunut, ja vahtii etenkin öisin. Nykyisin
serra de airesinpaimenkoiria pidetään myös erinomaisina seura-, vahti- ja harrastuskoirina. Sen kykyä pitää laumat koossa laitumilla ja palauttaa karkulaiset ja
eksyneet takaisin laumaan pidetään suuressa arvossa. Se on aina valpas ja varoittaa
lähestyvistä petoeläimistä. Työskennellessään se on iloinen ja palvelualtis.
PÄÄ: Keskikokoinen ja keskipitkä (mesokefaalinen), voimakas ja leveä, ei pitkä
eikä raskas.
Kallo: Melko neliömäinen, hieman leveyttään pitempi, kallon ja kuonon ylälinjat
ovat erisuuntaiset. Kulmakaaret eivät ole voimakkaat. Otsauurre selvä ja ulottuu
puoleenväliin otsaa. Kallo lähes tasainen korvien välissä, niskakyhmy on erottuva.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Selvästi erottuva, hieman kohoava, tasaleveä ja kärjestään lähes pystysuora.
Sieraimet ovat suuret. Kirsun väri on mieluiten musta, voi olla maksanruskea keltaisilla tai ruskeilla yksilöillä, kuitenkin aina karvapeitteen väriä tummempi.
Kuono-osa: Lyhyt, noin kaksi kolmasosaa kallo-osan pituudesta; kuonon leveys on
suhteessa sen pituuteen ja muotoon. Lähes lieriömäinen, sivulta katsottuna suora
tai hieman kovera.
Huulet: Tiiviit, eivät roikkuvat, ohuet, kiinteät ja alalinjaltaan lähes suorat. Samanväriset kuin kirsu.
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Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat normaalisti kehittyneet, hampaat ovat vahvat
ja väriltään valkoiset. Täysi hampaisto. Leikkaava purenta. Tasapurenta sallitaan.
Silmät: Keskikokoiset, pyöreähköt ja asennoltaan vaakasuorat. Väriltään mieluiten
tummat, mutta pähkinänruskeat tai meripihkan väriset silmät sallitaan ruskeilla ja
keltaisilla yksilöillä. Ilme on eloisa, älykäs ja sävyisä. Silmät eivät ole syvällä
sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Silmäluomien pigmentti on musta tai ainakin tummempi kuin karvapeitteen väri ja sopusoinnussa kirsun värin kanssa.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, riippuvat, eivät laskostuneet, muodoltaan kolmiomaiset. Korvalehden nahka on ohutta ja sileää. Korvat ovat keskikokoiset, yhtä
pitkät kuin leveät (noin 10 cm).
KAULA: Sulavasti runkoon ja päähän liittyvä, keskipitkä, suora, asennoltaan hieman viisto, kohtuullisen paksu, lihaksikas ja vailla löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Tasainen tai hieman laskeva.
Säkä: Selvästi erottuva, sulavasti kaulaan ja selkään liittyvä.
Selkä: Pitkä, vaakasuora tai hieman laskeva. Lihaksikas, lähes kaksi kertaa lanneosan pituinen.
Lanne:Lyhyt ja sivulta katsottuna kaartuva; leveä ja edestä katsottuna pyöristyvä;
lihaksikas, selkään ja lantioon hyvin sulautuva.
Lantio: Hieman viisto, keskipitkä ja keskileveä, vahvat lihakset. Sarvennaiset ovat
hieman erottuvat
Rintakehä: Kyynärpäihin ulottuva, keskileveä ja keskisyvä. Kylkiluut ovat jonkin
verran kaareutuneet. Rintakehä on muodoltaan soikea, pitkä ja tilava, takaosastaan
kapeneva. Eturinta on selvästi erottuva ja leveä.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kohtuullisesti.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, suippokärkinen ohentuen tyvestä lähtien, ulottuu
kintereisiin. Hännässä karva on pitkää ja runsasta. Koiran ollessa levossa häntä
riippuu alaspäin hännänpää jonkin verran kaartuneena ja kiertyneenä; liikkeessä
häntä jatkaa selkälinjaa tai voi kaareutua hieman ylöspäin mutta ei saa kiertyä selän
päälle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Vahvat ja yhdensuuntaiset, edestä ja sivuilta katsottuna pystysuorat, selvästi erillään toisistaan. Etäisyys säästä kyynärpäähän on hieman vähemmän
kuin etäisyys kyynärpäästä maahan.
Lavat: Keskipituiset ja lihaksikkaat; lapa on 45:n kulmassa, lavan ja olkavarren
kulmaus on 90.
Olkavarret: Vahvat ja keskipituiset, 45:n kulmassa, lihaksikkaat.
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Kyynärpäät: Yhdensuuntaiset ja tiiviisti rungonmyötäiset, olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on 135.
Kyynärvarret: Pitkät, pystysuorat ja lihaksikkaat. Keskivahva luusto.
Ranteet: Sileät.
Välikämmenet: Tasapaksut, keskipitkät, sivulta katsottuna eivät kovin viistot eivätkä täysin pystysuorat.
Etukäpälät: Pyöreät, eivät haravarpaiset; varpaat ovat pitkät, tiiviisti yhdessä ja
erittäin hyvin kaartuneet; kynnet ovat vahvat ja väriltään mustat tai karvapeitteen
väriä tummemmat. Päkiät ovat paksut ja kestävät.
TAKARAAJAT: Keskileveät, takaa katsottuna pystysuorat, vahvat; antavat vaikutelman voimasta ja ketteryydestä.
Reidet: Keskipitkät, keskileveät ja lihaksikkaat. Lonkkaluun ja reisiluun välinen
kulmaus on noin 105.
Polvet: Takaa katsottuna eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Reisiluun ja sääriluun
välinen kulmaus on noin 130.
Sääret: Hieman viistot, pitkät ja lihaksikkaat. Vahva luusto.
Kintereet: Normaalin levyiset, vahvat ja kuivat, matalalla sijaisevat. Sääriluun ja
kintereen välinen kulmaus on noin 120.
Välijalat: Keskipitkät ja vakaat, keskivahva luusto; eivät kovin viistot mutta eivät
myöskään täysin pystysuorat. Yksin- tai kaksinkertaiset kannukset ovat sallitut.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Mieluisin liikuntamuoto on kevyt pitkäaskelinen ravi. Tarvittaessa
laukkaa tarmokkaasti.
NAHKA: Paksu, joustava, ei liian tiukka. Limakalvot mieluiten pigmentoituneet.
KARVAPEITE
KARVA: Suoraa tai hieman laineikasta, pitkää. Karva on laadultaan karheahkoa ja
mieluiten vuohenkarvaa muistuttavaa, muodostaa pitkän parran, viikset ja kulmakarvat, ei kuitenkaan peitä silmiä. Tiheää ja peittää tasaisesti koko rungon. Karva
on hyvin pitkää päässä, rungossa ja raajoissa, myös varpaiden väleissä. Ei aluskarvaa, karva ei saa olla villavaa.
VÄRI: Keltainen, ruskea, harmaa, kellanruskea (fawn) ja sudenharmaa eri sävyissä
sekä musta. Kaikissa väreissä enemmän tai vähemmän havaittavat punaruskeat
merkit. Ei valkokirjava; pieni valkea rintatäplä on sallittu.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 45 - 55 cm, nartut 42 - 52 cm.
Paino: 17 - 27 kg.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
 Käyttäytyminen: Hermostuneisuus, tasapainoton luonne
 Leuat: Väärin asettuneet hampaat, kahden välihampaan puutos (paitsi P1hampaat).
 Otsapenger: Ei riittävän selvästi erottuva.
 Kirsu: Teräväkärkinen.
 Huulet: Löysät tai roikkuvat.
 Silmät: Vaaleat, pienet, vinot tai muut kuin pyöreähköt.
 Korvat: Laskostuneet tai ruusukorvat.
 Eturinta: Liian kapea.
 Rintakehä: Matala tai litteä.
 Ylälinja: Notkoselkä tai liian laskeva selkälinja.
 Lantio: Vaakasuora tai liian luisu.
 Alalinja: Liikaa kohoava vatsaviiva.
 Raajat: Sisä- tai ulkokierteiset käpälät, pihtikintut, liian suorat takakulmaukset.
 Häntä: Alas kiinnittynyt, lyhyt tai levossa selän päälle kiertyvä.
 Kynnet: Valkoiset.
 Karva: Ei riittävän karhea eikä riittävän pitkä.
 Väri: Liian suuri valkoinen laikku rinnassa, riittämättömästi erottuvat punaruskeat merkit.
 Liikkeet: Ei riittävän pitkäaskeliset tai joustavat, löysät kyynärpäät, ahtaat kintereet
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Yleisvaikutelma: Liian raskas rakenne; kevyt luusto. Selvät poikkeamat tärkeistä mittasuhteista.
 Pää: Kapea ja pitkä.
 Kallo: Kapea, litteä tai pyöreä kallo-osa.
 Korvat: Alas kiinnittyneet, liian leveästi asettuneet, pystyt tai puolipystyt.
 Kuono-osa: Kyömy kuononselkä.

 Leuat: Ylä- tai alapurenta, useamman kuin kahden välihampaan puuttuminen
(paitsi P1-hampaat).
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 Pigmentti: Täydellinen pigmentin puuttuminen kirsusta, silmäluomista ja huulista.
 Häntä: Typistetty tai synnynnäinen töpö.
 Karva: Lyhyt, kihara. Aluskarvaa.
 Väri: Valkoista väriä raajoissa tai valkokirjavuus. Punaruskeiden merkkien
puuttuminen ruskeilla, harmailla ja mustilla täysikasvuisilla yksilöillä.
 Liikunta: Liian epävakaat tai raskaat, ei yhdensuuntaiset etuliikkeet, sipsuttavat
liikkeet
 Koko: Liian suuri tai pieni.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

