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KÄYTTÖTARKOITUS: Vahti- ja vartiokoira, karjan vartija.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset

ja sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Castro laboreironkoira on yksi vanhimmista Iberian
niemimaan roduista. Se on saanut nimensä pohjoisimman Portugalin Melgaçon
maakunnassa olevan Castro Laboreiron kylän mukaan, josta se on kotoisin. Seutu
on karua vuoristoa, ulottuen Minho-joelta Penada- ja Soajo vuoriin, jotka kor-
keimmillaan nousevat 1400 metriin. Alue rajoittuu Minho-, Trancoso-, Laboreiro-
ja Mouro-jokiin.
YLEISVAIKUTELMA: Lievästi mastiffityyppinen, voimakas, hyvärakenteinen
koira, jolla usein on erikoinen karvapeitteen väri. Sillä on vakava ja totinen ilme
sekä vaatimaton vuoristokoiran olemus.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
Pitkähköt linjat, rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 7:6. Rintakehän syvyys
on hieman alle puolet säkäkorkeudesta. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman
eriävät. Kuono on hieman kalloa lyhyempi; kallon ja kuonon suhde on 6:5.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Uskollinen ja oppivainen isäntäväkensä
kumppani. Koiraa tarvitaan suojelemaan karjaa susilta, joita esiintyy edelleen ro-
dun alkuperäalueella. Valppautensa ansiosta koira on erinomainen sille vartioita-
vaksi annetun omaisuuden vahti, mitä se pitää jatkuvasti silmällä. Se on luonteel-
taan ylpeä, hyvin liikkuva ja oma-aloitteinen. Se voi osoittaa jonkin verran viha-
mielisyyttä olematta riitaisa. Koiralla on erikoislaatuinen varoitushaukku, joka on
aluksi syvä, muuttuu sitten matalaksi ja päättyy teräviin läpitunkeviin ääniin.

PÄÄ: Keskikokoinen, mieluummin kevyt kuin raskas, kuiva olematta kapea; vah-
vanahkainen ilman ryppyjä. Pää on pitkä ja jokseenkin suoralinjainen.
Kallo: Kohtuullisen voimakas, hieman korostunut ja kohtuullisen leveä. Kallon ja
kuonon ylälinjat ovat hieman eriävät, melkein yhdensuuntaiset. Kulmakaaret ovat
vain hieman erottuvat ja otsauurre tuskin havaittava. Niskakyhmy ei ole korostu-
nut.
Otsapenger: Vähäinen, sijaitsee kauempana niskakyhmystä kuin kirsun kärjestä.
Kirsu: Hyvin kehittynyt, kuononselän suuntainen, suuri ja aina musta. Sieraimet
ovat avoimet.
Kuono: Pitkä, suora ja vahva, kapenee tasaisesti kohti kärkeä olematta kapea tai
suippo.
Huulet: Tiiviit, suupielet eivät riippuvat. Huulet eivät ole turpeat eivätkä riippuvat.
Limakalvot, kitalaki ja huulten reunat ovat voimakkaasti mustapigmenttiset.
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Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat, lihaksikkaat ja tiiviisti sulkeutuvat.
Täysi hampaisto; vahvat, valkoiset, normaaliasentoiset ja hyvin leukoihin kiinnit-
tyneet hampaat. Leikkaava purenta, tasapurenta voidaan hyväksyä.
Posket: Litteät, kapenevat kohtuullisesti kuonon kärkeä kohti olematta kapeat.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, vinot, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä
ulkonevat. Väriltään ruskeat, vaaleilla koirilla vaaleammat, tummilla koirilla tum-
mat, lähes mustat. Ilme on varsin vakava. Silmäluomet ovat mustat.
Korvat: Melko ylös kiinnittyneet, luonnollisesti ja symmetrisesti riippuvat. Korva-
lehdet ovat ohuet ja lähes kolmionmuotoiset, kärjestään pyöristyneet ja keskikokoi-
set (pituus sama kuin leveys). Koiran ollessa tarkkaavainen korvat suuntautuvat
eteenpäin.

KAULA: Sulavasti runkoon ja päähän liittyvä, korkea pään asento. Kaula on lyhyt
ja suora, lihaksikas ja suhteellisen paksu ilman löysää kaulanahkaa.

RUNKO
Ylälinja: Tasainen tai hieman laskeva.
Säkä: Sulavasti kaulaan ja runkoon liittyvä.
Selkä: Keskipitkä ja vahva, lannetta pitempi.
Lanne: Lyhyt, leveä ja lihaksikas; sulavasti lantioon liittyvä.
Lantio: Lyhyt, leveä ja lihaksikas, loivasti laskeva. Se saattaa olla hieman säkää
korkeammalla.
Rintakehä: Soikea, keskipitkä ja keskisyvä.
Alalinja: Vatsaviiva nousee jonkin verran rintalastasta nivusiin; vatsa ei ole riippu-
va, ja vatsalinja on selvästi eri tasolla kuin rintalasta.

HÄNTÄ: Luonnollisen pituinen, melko ylös kiinnittynyt ja tyvestään paksu. Koi-
ran ollessa rauhallinen häntä yleensä riippuu ulottuen kintereeseen, ei kuitenkaan
liian lähellä hapsuisia reisiä. Hännässä on paksu ja pitkähkö karva, erityisesti ala-
puolella, saaden hännän vaikuttamaan keskiosastaan paksummalta. Häntä on kär-
keen asti alapuolelta hyvin karvoittunut. Häntä on sapelinmuotoinen ja yleensä
matala-asentoinen. Koiran kiihtyessä häntä kohoaa ylälinjan yläpuolelle kaartuen
ylös, eteenpäin ja hieman sivulle, mutta ei saa koskaan kiertyä koskettamaan sel-
kää.

RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja edestä sekä sivulta katsottuna
hyvin suorat. Luusto on vahva.
Lavat: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on keskisuuri. Olkanivelet ovat hyvin
kehittyneet.
Olkavarret: Hyvin kehittyneet ja voimakaslihaksiset.
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Kyynärvarret: Suorat ja tasaisesti rannetta kohti kapenevat. Luusto on hyvin kehit-
tynyt ja muodoltaan melko sylinterimäinen.
Välikämmenet: Eivät liian pitkät eivätkä liian viistot.
Etukäpälät: Koiran kokoon nähden sopivankokoiset, pikemminkin pyöreät kuin
pitkät, kissan käpäliä muistuttavat. Varpaat ovat paksut, tiiviisti yhdessä ja luon-
nollisesti kaareutuneet. Käpälät eivät ole sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet. Kyn-
net ovat hyvin kehittyneet, mustat tai tummanharmaat, sileät, kovat ja kohtuullises-
ti kuluvat. Päkiät ovat paksut ja lujat.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat vahvat, lihaksikkaat ja takaa katsottuna täysin
pystysuorat; luusto on hyvin kehittynyt.
Reidet: Lihakset ovat hyvin kehittyneet, voimakkaat ja takaa katsottuna selvästi
havaittavat.
Polvet: Kohtuullisen avoin reisiluun ja sääriluun välinen kulmaus.
Sääret: Vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.
Kintereet: Korkeat. Nivelet ovat hyvin kehittyneet, kulmaus on kohtuullisen avoin.
Välijalat: Hyväluustoiset, muodoltaan hieman sylinterimäiset, eivät täysin pysty-
suorat. Raajoissa voi olla yksinkertaiset tai kaksoiskannukset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Askellus on tasaista ja vaivatonta. Raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti.
Tavallisin askellaji on normaali käynti, toisinaan myös vaivaton peitsaus. Vain
painavasta syystä koira liikkuu nopeasti (ravia tai laukkaa).

KARVAPEITE
KARVA: Rungossa lyhyehköä (noin 5 cm); ei pohjavillaa. Hieman kiillotonta ja
sileää, rungonmyötäistä suurimmassa osassa runkoa ja hyvin tiheää. Yleensä karva
on lyhyempää ja tiheämpää päässä ja korvissa, joissa se on ohutta ja pehmeää, sekä
raajoissa kyynärpään ja kintereen alapuolella. Karva on paksua ja pitkää reisissä,
jotka ovat hyvin karvaiset. Karva on paksua, kestävää ja tuntuu kosketettaessa
melko karhealta.
VÄRI: Yleisin väri on suden väri, parhaana pidetty on paikallisten ”vuoristovärik-
si” kutsuma väri, jota castro laboreironkoiran kasvattajat pitävät etnisenä piirteenä.
Väri on juovikas (brindle), pohjaväri on erisävyinen harmaa, kokonaisuus vaikuttaa
vaaleammalta tai tummemmalta riippuen mustan juovituksen määrästä. On tyypil-
listä, että karvassa on kolmea eri väriä, vaihtelu on pinjansiemenen väristä puner-
tavaan ja mahonkiin. Juovitus voi olla erilaista rungon eri osissa; tummempaa
päässä, selässä ja lavoissa, keskitummaa rungossa, lantiossa ja reisissä, juovitus on
vähäisempää vatsassa ja raajojen alaosassa. Pieni valkoinen merkki rinnassa salli-
taan.
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KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus:
Urokset 58 - 64 cm (+2 cm poikkeama sallittu)
Nartut 55 – 61 cm (+2 cm poikkeama sallittu).

Paino:
Urokset 30 - 40 kg
Nartut 25 – 35 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 Käytös: arkuus ja epäluuloisuus
 Pää: liian suuri, luiseva tai turpea, liian kapea, pitkä tai suippo
 Korvat: epätyypillinen kiinnityskohta, liian suuret, paksut tai pyöreät
 Väri: pienet valkoiset merkit muualla kuin rotumääritelmän sallimissa paikoissa

VAKAVAT VIRHEET:
 Silmät: keltaiset. Löysät silmäluomet.
 Häntä: rengasmainen, kiertynyt tai J-koukku (paimenkoukku) hännän päässä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Kallo / kuono: yhtyvät kallon ja kuonon ylälinjat
 Kirsu: mikä tahansa muu väri kuin musta
 Leuat: ylä- tai alapurenta
 Silmät: herasilmä tai keskenään erikokoiset silmät
 Kuurous: synnynnäinen
 Häntä: typistetty tai surkastunut; hännättömyys
 Väri: albinismi; laikullinen tai rotumääritelmästä selvästi poikkeava
 Koko: ylikorkeus tai alimittaisuus.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


