
   Estrelanvuoristokoiran rotumääritelmäntulkinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     © Estrelanvuoristokoirat ry



 
2 

Tässä rotumääritelmän tulkinnassa sivun vasemmasta laidasta löytyy aina FCI:n 30.3.2009 hyväksymän rotumääritelmän kohta, mitä sillä sivulla 

käsitellään. Keskellä sivua on kuvin esitetty kyseiseen kohtaan liittyviä, hyviä ja huonoja esimerkkejä. Sinisessä puhekuplassa on rotu-

yhdistyksen ohjeet ja toiveet ulkomuototuomareille kyseiseen kohtaan liittyen. 
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KÄYTTÖTARKOITUS: karja-, vahti- 

ja seurakoira, käytetään myös 

vetokoirana. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu 

polveutuu jo ammoin Estrelan 

vuoristoseudulla eläneistä koirista. 

Rodun varsinainen alkuperä ei ole 

tiedossa. Joka tapauksessa rotua 

voidaan pitää yhtenä Iberian 

niemimaan vanhimmista. 

Estrelanvuoristokoiria käytetään 

vuoren alarinteiltä aina ylimmille 

huipuille asti ( noin 2000 metrin 

korkeudessa ), missä kesäisin 

lumen sulettua karja vaeltaa ylös 

vihreän ruohon perässä 

kuumuuden poltettua 

alatasankojen ruohon. Rodun 

hyvät käyttöominaisuudet ovat 

lisänneet sen suosiota 

maailmanlaajuisesti 1900-luvun 

puolivälistä lähtien. 

�� 

Arvosteltaessa estrelanvuoristokoiraa on hyvä 

muistaa, millaisessa maastossa koiran tulee 

pystyä toteuttamaan käyttötarkoitustaan, 

koska tämä luo pohjan estrelan 

ulkomuotovaatimusten ymmärtämiselle. 
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         Erinomaisen yleisvaikutelman antava uros (yllä) ja narttu (alla) 
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YLEISVAIKUTELMA: 
Suurikokoinen, 

mastiffityyppinen 
molossirotu. 

Estrelanvuoristokoirat ovat 
joko pitkä- tai 

lyhytkarvaisia. Rotu on 
maatiaismainen ja vankka, 

liikkeet ovat ripeät ja 
olemus vaikuttava. Rotu on 

jo pitkään tunnettu siitä, 
että se on eloisa, olemus on 
rauhallinen ja puhutteleva, 
rakenne on sopusuhtainen 

ja tasapainoinen. 

 

�� 
 

Huomioitavaa on, että 

suurikokoinen ei ole 

sama kuin 

leonberginkoira tai 

bernhardinkoira. 

Mastiffityyppinen ei 

tarkoita tässä rodussa 

samaa kuin esimerkiksi 

kaukasianpaimenkoiras-

sa. Kun muistamme 

estrelanvuoristokoiran 

työskentelymaaston ja 

huomioimme 

vartioitavien eläinten 

(vuohet, lampaat yms.) 

liikkuvuuden pystymme 

helposti sisäistämään 

mitä estrelasta 

puhuttaessa tarkoittaan 

sanoilla ”suurikokoinen” 

ja ”mastiffityyppinen”. 

Tänä päivänä yhtenä 

ongelmana rodussa 

alkavat olla liian suuret 

/ raskaat yksilöt. 
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 
Rungoltaan keskipitkä tai hieman 
lyhyempi. Rintakehän syvyys on 

vähemmän kuin puolet 
säkäkorkeudesta. Kuono ja kallo ovat 

kutakuinkin samanpituiset tai kallo 

voi olla hieman kuonoa pitempi. 

�� 

Kuvassa 1: Erinomaiset pään mittasuhteet 

Kuvassa 2: Liian pitkä ja terävä ”snipa” kuono-

osa 

Kuvassa 3: Erinomainen rungon 

pituus 

Kuvassa 4: Erittäin hyvä rungon 

mitta (saisi olla karvan verran 

lyhyempi jotta olisi erinomainen) 

Kuvassa 5: Hyvä rungon mitta 

(liian lyhyt). Koiralla on myös 

liiallinen raajakorkeus 

Kuvassa 6: Erittäin hyvä 

rintakehän syvyys (karvan verran 

liian syvä ollakseen erinomainen) 

1 
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: 

Estrelanvuoristokoira on paimenen 

erottamaton seuralainen. Se on myös 

karjalauman uskollinen vahti 

suojellen sitä pedoilta ja varkailta. Se 

on erinomainen maatilan ja talon 

vahti, epäluuloinen vieraita kohtaan 

ja tyypillisesti isännälleen kuuliainen. 

�� 

Estrelanvuoristokoira ei saa olla aggressiivinen, mikäli oikeaa uhkaa 

sille tai sen vartioimalle laumalle ei ole näkyvissä. Sen ensisijainen 

lauman puolustuskeino on uhkaava haukku. Viimeinen aggressio. 

Rotumääritelmän mainitsema ”epäluuloinen vieraita kohtaan” ei ole 

sama asia kuin arka! Estrelan tulee antaa vieraankin ihmisen käsitellä 

itseään omistajansa läsnä ollessa. Hyvän luonteen omaava estrela ei 

väistä ulkomuototuomaria! 

Hermostunut, arka tai aggressiivinen käytös ei kuulu hyvän luonteen 

omaavan estrelan käytökseen. 

Yksi tämän hetken ongelmista on, että kasvattajat ja omistajat 

mieltävät aran olevan sama kuin pidättyväinen ja aggressiivisen 

olevan sama kuin vartioiva. Ulkomuototuomareiden ei tule katsoa 

luonneongelmia läpi sormien vaikka yksilö olisi todella kaunis! 
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PÄÄ: Vahva ja tilava, pitkä ja 

sivusta katsottuna lievästi 

kupera. Pää liittyy sulavasti 

runkoon ja sen koko on 

suhteellinen. Kallon ja 

kuonon mittasuhteet ovat 

tasapainoiset. Kaikki osat 

ovat täydellisesti 

tasapainossa keskenään. 

Kallossa ja poskissa nahka on 

tiivis. 

KALLO-OSA: 
Kallo: Hyvin kehittynyt, 

pyöristynyt, kallon ja kuonon 
ylälinjat ovat hieman 

erisuuntaiset ja koko pään 
profiili on kupera. 

Kulmakaaret ja otsauurre 
erottuvat hieman. 

Niskakyhmy ei ole erottuva. 
Otsapenger: Vähäinen ja 

etäisyys kirsuun on 
jokseenkin sama kuin 

niskakyhmyyn. 
 

�� 

Kuva 1: Erinomaiset 

kulmakaaret ja hienoisesti 

pyöristynyt kallo. Hiukan löysät 

huulet. Erinomainen pään 

vahvuus ja tilavuus. 

Kuva 2: Tyydyttävä pää. 

Leonbergimaisen raskas, liian 

jyrkkä otsepenger. Löysää 

nahkaa huulissa ja poskissa sekä 

litteä kallo. 

Kuva 3: Liian jyrkkä otsapenger. 

Erittäin hyvä kupera kallo ja 

niskakyhmy ei ole erottuva (niin 

kuin ei pitäisikään). 

Kuva 4: Täysin litteä kallo. 

Erinomainen otsapenger. Hyvä 

hiukan erottuva niskakyhmy. 

Erittäin hyvä huulien tiiviys. 

Kuva 5: Erinomainen pää. 

Aavistuksen kupera kallo. 

Tasapainoiset kallon ja kuonon 

mittasuhteet. Niskakyhmy ei ole 

erottuva. Erittäin hyvä hiukan 

jyrkkä otsapenger, missä 

kuitenkin eriomaiset 

liioittelemattomat kulmakaaret 

ja otsauurre. 
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KUONO-OSA: 
Kirsu: Suuri ja väriltään 
musta, suorassa linjassa 

kuononselän kanssa. 
Sieraimet ovat hyvin avoimet. 

Kuono: Pitkä, kärkeä kohti 
kapeneva, mutta ei suippo. 

Kuononselkä on 
pääsääntöisesti suora, mutta 

voi olla kärjestään hieman 
kyömy. 

Huulet: Hyvin kehittyneet, 
mutta eivät paksut; alahuulen 

hyvin peittävät mutta eivät 
riippuvat. Suun limakalvot, 
kitalaki ja huulten reunat 

syvänmustat. 
Leuat/hampaat/purenta: 
Vahva purenta ja hyvin 

kehittyneet leuat, täydellinen 
hampaisto ja vahvat 

hyväasentoiset valkoiset 
hampaat. Mieluiten leikkaava 

purenta, tasapurenta on 
sallittu. 

 

�� 
 

Estrelaa arvostellessa tulee muistaa , 

että vaikka rotumääritelmä sanoo 

kuonon olevan ”pitkä” estrelen kuonon ei 

missään nimessä tule olla 

vinttikoiramainen. Kuonoissa tämän 

päivän ongelmia ovat köyhät ja kapeat 

alaleuat ja vinttikoiramaiset liian pitkät 

kuono-osat. Myös hammaspuutoksia on 

alkanut ilmenemään eli 

ulkomuototuomareiden olisi toivottavaa 

laskea hampaat. 

 

Kuva 1: Erinomainen kuono-osa. 

Kuva 2: Erinomaiset avoimet sieraimet 

ja tummat huulten reunat. 

Kuva 3: Liian suippo kuono-osa. 

Kuva 4: Liian pitkä ja hiukan suippo ja 

vinttikoiramainen kuono-osa. 

Kuva 5: Erinomaiset ”kuivat” huulet. 

Hiukan liian pitkä kuono-osa, mikä 

kuitenkin kapenee oikein olematta 

suippo. 

Kuva 6: Erinomainen tumma kita ja 

huulet. Ulkomuototuomarin tulee voida 

katsoa koiran suuhunkin! 

Kuva 7: Kauniit leveät leuat ja oikea 

purenta. 
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Silmät: Keskikokoiset tai 
keskikokoa pienemmät, 
soikeat, vaakasuorassa, 

keskenään samankokoiset ja 
avoimet. Ilme on kiinnostunut 

ja rauhallinen. Silmät ovat 
mieluiten tumman 
meripihkan väriset. 

Silmäluomet ovat tiiviit ja 
väriltään mustat. 

Kulmakaaret ovat hieman 
erottuvat. 

�� 

Tämän päivän estreloissa näkee valitettavan paljon liian vaaleat silmät omaavia yksilöitä. Jonkin verran 

on myös hyvin pyöreä- ja iso silmäisiä yksilöitä. Kaikki edellä mainitut ovat asioita mihin 

ulkomuototuomareiden tulee kiinnittää huomiota aiempaa enemmän! Liian vaaleat silmät kertovat 

pigmenttiongelmasta koiran perimässä ja lisäksi ne erottuvat kirkkaammin pimeässä näin tehden laumaa 

vartioivan estrelan helpommin havaittavaksi. Pyöreät ja suuret silmät taas ovat alttiimpia traumoille ja 

silmä-ärsytyksille. Kaikki edellä mainitut tekevät estrelen katseesta hyvin epätyypillisen. 

1. Erinomaisen tummuuden omaavat aavistuksen pyöreät silmät. 

2. Keskitummat, erinomaisen muotoiset, kokoiset ja erinomaisesti asettuneet silmät. Erinomaiset 

kulmakaaret. 

3. Aivan liian vaaleta ns. pissasilmät. Ilme muuttuu rauhallisen kiinnostuneesta hyvin pistäväksi. 

1 
2 
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Korvat: Keskikorkealle 

kiinnittyneet. Korvat 

ovat riippuvat, mutta 

taipuvat taaksepäin 

päätä vasten siten, 

että korvien sisäreuna 

on näkyvissä (niin 

kutsuttu ruusukorva). 

Korvat ovat ohuet, 

kolmiomaiset, 

kärjistään 

pyöristyneet ja pienet 

suhteessa koiran 

kokoon. 

�� 
 

Oikean mallinen ruusukorva alkaa valitettavasti 

olla harvinaisuus tämän päivän estrelakehiä 

katsellessa. 

Kehissä näkee paljon luppakorvia, mistä osa on 

jopa huomattavan kookkaita koiran kokoon 

nähden. Isot luppakorvat ovat laumanvartijalla 

huono ominaisuus, sillä petoeläimen on helppo 

tarttua suuriin lerpattaviin korviin estrelan 

hoitaessa tehtäväänsä puolustaessaan esim. 

lammaskatrasta. Raskas luppakorva altistaa 

koiran myös korvatulehduksille. 

Ulkomuototuomareiden tulee kiinnittää 

aiempaa tarkempaa huomiota koirien korviin, 

jotta estrelalle tyypillinen pieni ruusukorva ei 

katoa rodusta! 

1. Oikean korvalehden mallin ja paksuuden 

omaava, vääräasentoinen, iso ja ylös kiinnittynyt 

korva 

2. Oikein kiinnittynyt korva. 

3. Väärin asettunut ja hurjan iso korva. 

4. Oikein kiinnittynyt, vääräasentoinen, todella 

iso ja raskas korva. 

5. Erinomainen korva. Oikea korvan kiinnitys, 

asento, paksuus ja koko. 

6. Erittäin hyvä korva. Oikea korvan kiinnitys, 

asento ja paksuus. Palkintosijaa tiputtaa korvan 

koko. 

1 

4 

5 6 
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KAULA: Lyhyt, suora 

ja paksu, 

hyväasentoinen ja 

lapoihin sulavasti 

liittyvä. Vain hieman 

kaulanalusnahkaa. 

�� 
 

Estrelan kaulaa arvosteltaessa tulee muistaa muutama terveyden kannalta tärkeä seikka. 

Rotumääritelmän kuvaus lyhyt ei saa mennä liioitellun lyhyeksi eli koira ei saa olla "kaulaton". 

Myöskin rotumääritelmän kohta "vain hieman kaulanalusnahkaa" tulee muistaa ja ottaa vakavasti. 

Liian lyhyt kaula asettaa koiran hengitystiet vaaraan, kun kaulan sisälle tarkoitetut elimet eivät 

meinaa mahtua paikoilleen. Runsas kaulanalusnahka painuu yleensä poimuille, mikä yhdistettynä 

estrelan paksuun turkkiin altistaa koiran automaattisesti vakaville ihotulehduksille. Kun taas 

mietitään rodun käyttötarkoitusta, liian pitkä kaula ja löysä kaulanahka altistavat laumaa vartioivan 

estrelan vakavalle vammautumiselle yhteenotossa esim. suden kanssa. 

 

Yllä esitetty kaksi erinomaisen kaulan omaavaa koiraa, vasemmalla uros ja oikealla narttu. 
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RUNKO:  

 

Ylälinja: Tasainen, 

lähes vaakasuora. 

 

Selkä: Mieluiten lyhyt, 

lihaksikas. 

�� 

Oikeanlainen selkälinja ja selän pituus ovat erittäin tärkeitä edellytyksiä sille, että estrela pystyy työskentelemään 

laumanvartijana. Tärkeää on myös muistaa, että väärä selkälinja ja liian lyhyt /pitkä selkä voivat altistaa koiran erilaisille 

selkänikamien ongelmille. Estreloissa nähdään tänä päivänä jonkun verran liian lyhyitä selkiä, kuten myös ns. köyryselkiä. 

Nämä ovat piirteitä mihin ulkomuotuomarin tulee puuttua arvosteluja tehdessään. 

 

Kuva 1: Erinomainen selkälinja ja selän mitta.  Kuva 2: Erittäin hyvä (aavistuksen pitkä) selän pituus 

Kuva 3: Hyvä selän pituus (hiukan lyhyt) ja erin.om. selkälinja Kuva 4: Tyydyttävä selkä (köyry ja lyhyt) 

Kuva 5: Erittäin hyvä selkä (hiukan pitkä ja painunut selkälinja) 

1 

5 4 3 
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Lanne: Lyhyt ja leveä, 

lihaksikas ja liittyy 

kauniisti lantioon. 

 

Lantio: Hieman viisto, 

lyhyt, leveä ja 

lihaksikas. Lantion 

korkein kohta on 

samalla tasolla tai 

aavistuksen 

korkeammalla kuin 

säkä. 

�� 

Lannetta arvosteltaessa on tärkeää muistaa, että nartulla tulee olla aavistuksen pitempi lanneosa kuin uroksella, jotta 

mahdolliset pennut mahtuvat paremmin kehittymään. Suuntaan tai toiseen liioiteltuun lanteen ja lantion pituuteen tulee 

puuttua arvosteluissa, sillä liian pitkä tai lyhyt lanne / lantio voi vaikuttaa hyvinkin vakavasti koiran terveyteen. Tämän 

päivän estreloissa näkee jonkun verran liian pitkää lannetta ja liian jyrkästi laskevaa lantiota. Jyrkästi laskeva lantio on 

palkintosijaa laskeva asia, koska se voi aiheuttaa isoja ongelmia koiran takaosan kulmautumiseen ja alaselän 

nikamarakenteeseen. 

Kuva 1: Erinomainen lanne ja lantio (narttu)  Kuva 2: Erinomainen lanne ja lantio (uros) 

Kuva 3: Erittäin hyvä lanne. Lyhyt ja aavistuksen liian jyrkästi laskeva lantio (narttu) 

Kuva 4: Erinomainen lanne ja lantion mitta. Valitettavasti lantio laskee hiukan liian jyrkästi 

Kuva 5: Hyvä lanne (pitkä) ja tyydyttävä lantio, koska se laskee aivan liian jyrkästi 

 

1 

5 
4 

3 

2 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 

Rintakehä: Leveä ja 

syvä, kylkiluut hyvin 

kaareutuneet, mutta 

rintakehä ei ole 

sylinterimäinen. 

Rintakehä ulottuu 

kyynärpäihin tai 

hieman niiden 

alapuolelle. 

 

Alalinja ja vatsa: 

Alalinja nousee 

tasaisesti ja sulavasti 

rintalastasta nivusia 

kohti. Kupeet eivät 

ole liian leveät ja ne 

ovat suhteessa koiran 

massaan ja runkoon. 

�� 

 

Tämän päivän estrelojen ongelmia 

rintakehän suhteen ovat kapeus ja 

riittämätön syvyys. Liian pyöristyneitä 

kylkiluita tai liian syvää rintakehää näkee 

aika harvoin. Rintakehän kokohan on 

tärkeää koiralle jo ihan terveydellisistäkin 

syistä. Liian pienen rintakehän sisään on 

haasteellista saada sopimaan kaikki sinne 

kuuluvat elimet, kun sitten taas liian 

pyöreä ja syvä rintakehä on tutkitusti yksi 

iso altistaja esim. vatsalaukunkiertymälle. 

Alalinjoissa näkee tänä päivänä yksittäisiä 

"vinttikoira"-linjoja mutta merkittäviä 

ongelmia alalinjoissa ei ole. 

Kuva 1: Erinomainen rintakehän syvyys ja 

alalinja 

Kuva 2: Erittäin hyvä rintakehän syvyys ja 

hyvä alalinja (vinttikoiramaisesti 

nouseva) 

Kuva 3: Kuvassa vasemmalla erinomainen 

rintakehän leveys urokselle ja oikealla 

nartulle. Keskellä esimerkki koirasta jolla 

rintakehän leveys riittää mutta syvyys jää 

vajaaksi jolloin kyynärät pääsevät 

painumaan sisäänpäin. 

1 

2 
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HÄNTÄ: Keskikorkealle 

kiinnittynyt, pitkä ja 

paksu, asennoltaan 

vaakatason alapuolella. 

Häntä on 

sapelinmuotoinen ja sen 

pää kaartuu 

koukkumaisesti. Koiran  

seistessä rentoutuneena 

häntä on alhaalla 

takaraajojen välissä 

ulottuen vähintään 

kintereeseen. Koiran 

innostuessa tai liikkuessa 

häntä nousee vaakatason 

yläpuolelle kaartuen 

kärjestään, mutta häntä 

ei saa kiertyä lantiolinjan 

yläpuolelle. Häntä on 

tuuheakarvainen, 

pitkäkarvaisella 

muunnoksella 

hapsullinen. 

�� 
 

 

Häntä on yksi niitä asioita, mikä erottaa 

estrelan kaikista muista roduista. Tästä 

syystä on ollut erittäin ikävää huomata, 

että oikea estrelan häntä alkaa nykyään 

olla "katoavaa kansan perinnettä". 

Isoimmat ongelmat hännissä ovat: liian 

ylös (jopa kiepille selän päälle) nouseva 

häntä, tunnusomaisen koukun 

puuttuminen ja liian alas kiinnittynyt 

häntä. Ulkomuotuomareiden tulee 

kiinnittää entistä enemmän huomiota 

häntiin arvostellessaan estreloja! 

Kuva1: Erinomainen hännän mitta ja 

kiinnitys 

Kuva 2: Erinomaisen pituuden ja koukun 

omaava häntä 

Kuva 3: Liian alas kiinnittynyt häntä 

Kuva 4: Täysin väärä asentoinen, selän 

päälle kiertyvä häntä 

Kuva 5: Innostuessa liian ylös (selkälinjan 

yli) nouseva ja täysin suora häntä 

1 

5 

4 

3 
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RAAJAT: 
ETURAAJAT: 

Vahvaluustoiset raajat 
ovat edestä katsottuina 

pystysuorat, nivelet ovat 
vahvat. Kulmaukset ovat 

kohtalaisen avoimet, 
liikkeet ovat vaivattomat. 

Kyynärvarret: Suorat, 
yhdensuuntaiset ja 

pitkät, vahvaluustoiset ja 
läpileikkaukseltaan lähes 

pyöreät. 
Etukäpälät: Suhteessa 

koiran kokoon. Eivät liian 
pyöreät eivätkä liian 
pitkät, muodoltaan 

kissankäpälän ja 
jäniksenkäpälän väliltä, 

eivät hajavarpaiset. 
Varpaat ovat korkeat ja 

tiiviisti yhdessä, 
varpaiden ja päkiöiden 

välit ovat hyvin 
karvoittuneet. Kynnet 
ovat vahvat, tummat, 

mieluiten mustat. Päkiät 
ovat lujat ja tiiviit. 

�� 

Raajoissa erityisen tärkeää huomioitavaa 

on riittävän vahva raajaluusto, 

kulmaukset ja välijalat, koska näistä 

löytyvät tämän päivän ongelmat. 

Raajojen oikea kulmautuminen ja 

suoruus toisiinsa nähden sekä tassujen 

oikea rakenne ovat ensisijaisen tärkeitä 

ominaisuuksia, jotta estrela pystyy 

toimimaan käyttötarkoituksessaan! 

Kuva 1: Erinomaiset etukulmaukset ja 

kyynärvarret. Välikämmen antaa 

aavistuksen myöten. Erinomainen 

etukäpälä. 

Kuva 2: Hiukan liian suorat 

etukulmaukset. Erinomainen kyynärvarsi, 

välikämmen ja tassu (mitä on trimmattu 

hiukan liikaa). Saisi olla vahvempi luusto. 

Kuva 3: Suorat etukulmaukset ja löysä 

välikämmen. Tassu hiukan liian 

jäniksenkäpälämäinen 

Kuva 4: Köyhästä rintakehästä johtuen 

eturaajat näyttävät "ranskalaisilta". 

Vasemman etujalan luusto kiertyy ja 

saman jalan välikämmen on löysä. 

Kuva 5: Erinomaiset suorat raajat ja 

tiiviit tassut 

4 

3 2 1 
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TAKARAAJAT: 
Vahvaluustoiset raajat 
ovat takaa katsottuina 

pystysuorat. Kulmaukset 
ovat kohtalaisen 

avoimet, liikkeet ovat 
vapaat. 

Kintereet: Melko 
matalat, kulmauksiltaan 

kohtalaisen avoimet, 
eivät sisä- eivätkä 

ulkokierteiset. 
Välijalat: Pystysuorat, 
poikkileikkaukseltaan 

lähes pyöreät. 
Yksinkertaiset tai 
kaksinkertaiset 
kannukset ovat 

mahdolliset. 
Takakäpälät: Kuten 

etukäpälät. 

 

�� 
 

Raajoissa erityisen tärkeää 

huomioitavaa on riittävän vahva 

raajaluusto, kulmaukset ja välijalat, 

koska näistä löytyvät tämän päivän 

ongelmat. 

Raajojen oikea kulmautuminen ja 

suoruus toisiinsa nähden sekä tassujen 

oikea rakenne ovat ensisijaisen tärkeitä 

ominaisuuksia, jotta estrela pystyy 

toimimaan käyttötarkoituksessaan! 

Kuva 1: Täysin olematon pölvikulma, 

mikä altistaa koiran mm. 

ristisidevammoille. 

Kuva 2: Ulkokierteiset takaraajat, missä 

liian suora polvikulma mutta 

erinomainen suora välikämmen. 

Kuva 3: Erinomainen polvikulma, 

kintereen korkeus ja välikämmen. Liian 

jäniksenkäpälämäinen tassu. 

Kuva 4: Takaknnukset eivät ole 

pakolliset mutta ne on sallittu, eikä 

niiden puuttumisen tai löytymisen tule 

vaikuttaa koiran palkintosijaan. 

 

1 

2 

3 4 
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�� 

LIIKKEET: Tasapainoiset 
ja vaivattomat. 

�� 

Yllä: Kaunis pitkä liikerata. Jalat mahtuvat työskentelemään tehokkaasti rungon ollessa oikean 

mittainen. Selkälinja kestää liikkeessä erinomaisesti ja vahvat ranteet tukevat liikkeradan loppuun 

viemistä. 

Vasemmalla: Hiukan ahtaat etuliikkeet. 

 

Tämän päivän ongelmia estrelojen liikkeissä ovat ahtaat etu- ja takaliikkeet, sekä lyhyt askelmitta. 

Tasapainoiset ja vaivattomat liikkeet ovat ehdoton edellytys toimintatarkoitustaan toteuttavalle 

estrelalle ja ne myös kertovat omaa kieltään koiran nivelellisestä terveydestä. Ulkomuotuomareiden 

tulee liikuttaa estreloja kehässä tarpeeksi jotta liikeiden "kestävyys" voidaan todentaa. Epäterveiden 

liikkeiden tulee automaattisesti pudottaa palkintosijaa! 
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KARVA: Vahvaa ja hyvin runsasta, 
hieman karheaa, mutta ei liian 
karkeaa, muistuttaa laadultaan 
vuohenkarvaa. Peitinkarvan seassa 
oleva pohjavilla on hienoa, lyhyttä 
ja runsasta, takkuuntumatonta, 
yleensä väriltään vaaleampaa kuin 
peitinkarva. 
Pitkäkarvainen muunnos: 
Peitinkarva on suoraa tai hieman 
laineikasta, karvan pituus 
vaihtelee koiran eri osissa. Karva 
on lyhyempää ja tiheämpää 
raajoissa, siis kyynärpäiden ja 
kintereiden alapuolella, kuten 
myös päässä. Karva lyhenee 
korvan tyvestä sen kärkeä kohti ja 
muuttuu pehmeämmäksi. Karva 
on pisintä tuuhea-, paksu- ja 
hapsukarvaisessa hännässä, 
kaulan ympärillä, erityisen 
runsaskarvaisten reisien takaosissa 
sekä eturaajojen takapuolella. 
Lyhytkarvainen muunnos: Karva 
on lyhyttä ja peittää rungon 
tasaisesti. Karva on hieman 
lyhyempää päässä ja raajoissa. Ei 
hapsutusta. 
 

�� 
 

Kun puhutaan ulkotiloissa työskentelevästä rodusta on turkin laatu ja määrä yksi erittäin tärkeitä 

huomioitavia asioita arvostelussa. Estrelojen ongelmia turkin kanssa ovat liioiteltu turkki, mikä ei 

todellisessa työtilanteessa mahdollista sujuvaa kulkua erilaisissa maastoissa ja pahimmillaan 

ylikuumentaa koiran, sekä vääränlainen, pehmeä turkinlaatu, mikä taas talvella tekee koiran 

työskentelystä hankalaa, kun siihen kertyy valtavia lumipaakkuja esim. tassuihin. 

Kuva 1: Hieman köyhä turkki, kun otetaan huomioon se, että kyseessä on uros 

Kuva 2: Erinomainen liioittelematon kesäkarva 

Kuva 3: Erinomainen liioittelematon talvikarva (uros) HUOM. kaula ja housut verrattuna narttuun 

Kuva 4: Erinomainen liioittelematon talvikarva (narttu) 

2 

3 4 
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�� 

VÄRI: Sallittuja ja rodulle tyypillisiä 
ovat seuraavat värit: 

• Yksiväriset: keltainen, 
punaruskea (fawn) ja 
harmaa eri sävyissä 

• Sudenharmaa: 
punaruskean, keltaisen ja 
harmaan sävyissä, yleensä 
vaalempina tai 
tummempina sävyinä 

• Juovikas: punaruskea, 
keltainen tai harmaa 
pohjaväri, jossa lähes 
mustat raidat. Päässä 
tumma maski on 
tyypillinen. 

Pienet valkoiset merkit ovat 
sallittuja vain käpälissä sekä 
kaulan alapuolella ja rinnassa. 

�� 
Kuvat 1 - 4: Yksivärinen, missä värin sävyerot mahdollistavat hyvinkin laajan tummuus skaalan 

Kuvat 5 ja 6: Suden harmaa, missä kuitenkin tulee olla mukana selkeästi tuo "susimainen harmaus" 

Kuvat 7 - 9: Juovikas (=brindle), missä koiran karvassa on selkeitä juovia. Kuvassa 8 niin sanottu "reverse 

brindle" 

Arvosteluja tehdessä ulkomuototuomareiden tulee kiinnittää erityistä huomiota valkoisten merkkien 

kokoon. 

6 

5 

4 
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KOKO JA PAINO: 

Säkäkorkeus: Uroksilla 65 - 73 cm, 
nartuilla 62 - 69 cm. 2 cm:n ylitys 
hyväksytään 

Paino: Urokset 45 - 60 kg, nartut 
35 - 45 kg. 

�� 

HUOM! Koiraa tulee voida käsitellä kehässä niin, että pystytään mittaamaan ilman 

ongelmia! 

�� 

VIRHEET:  
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan 
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen 
vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

• Olemus: huono yleiskunto, laihuus tai lihavuus 
• Koko: säkäkorkeus alle rotumääritelmän tai 

säkäkorkeuden ylitys yli 2 cm hyväksytystä 
koosta 

• Pää: kapea, pitkä ja suippokuonoinen 
• Silmät: väriltään vaaleat 
• Korvat: väärin kiinnittyneet, liian pitkät, paksut 

tai pyöreäkärkiset; litteästi kallon myötäisesti 
riippuvat 

• Häntä: selälle kiertyvä; häntäkoukun 
puuttuminen 

• Väri: tumman maskin puuttuminen 

�� 

HUOM! Virheistä yleisimmät ja ne mitkä valitettavasti osalta ulkumuototuomareista 

jäävät täysin huomioimatta nykyään ovat: liian vaaleat silmät, niin sanotut 

luppakorvat, isot korvanlehdet ja häntä koukun puuttuminen 
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VAKAVAT VIRHEET: 

• Luonne: hermostuneisuus tai arkuus 
• Kirsu: sierainten haalistunut väri, kirsun 

epätäydellinen pigmentointi 
• Korvat: typistetyt 
• Häntä: typistetty tai surkastunut 
• Karvapeite: rotumääritelmästä poikkeava 

karvanlaatu 
• Säkäkorkeus: urokset alle 65 cm tai yli 75 cm, 

nartut alle 62 cm tai yli 71 cm 

�� 

HUOM! Vakavista virheistä yleisimmät ja ne mitkä valitettavasti osalta 

ulkumuototuomareista jäävät täysin huomioimatta nykyään ovat: arka / aggressiivinen 

luonne ja karvan laatu. 

�� 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Luonne: vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• Tyyppi: epätyypillisyys 
• Pää: hyvin kapea, hyvin pitkä ja hyvin 

suippokuonoinen, josta täysin puuttuu 
molossimaisuus 

• Leuat/purenta: ylä- tai alapurenta 
• Silmät: herasilmät tai keskenään erikokoiset 

silmät 
• Häntä: hännättömyys 
• Karvapeite: epätyypillinen karvapeite 
• Väri: kaikki värit, joita ei ole 

rotumääritelmässä mainittu; albinismi 

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
ovat hylkääviä virheitä. 

�� 

HUOM! Hylkäävistä virheistä yleisimmät ja ne mitkä valitettavasti osalta 

ulkumuototuomareista jäävät täysin huomioimatta nykyään ovat: liiallinen arkuus ja 

herasilmät. Alla esimerkki väristä mitä ei ole mainittu rotumääritelmässä ja näin ollen 

tämän värinen koira saisi arvosanaksi hylätyn eli musta. 
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Suurinosa kuvista on otettu Estrelanvuoristokoirat ry:n 

jalostustarkastuslistalta. Lisäksi kuvia tähän rotumääritelmän tulkintaan 

ovat antaneet käytettäväksi: Sanna Gustafsson, Nina Holmström, Nina 

Kilpinen, Heini Kurtti, Henna Palviainen ja Kati-Maaria Tanttu.  

Suuri kiitos teille kaikille panoksestanne! 

 

Tekijät: Susanna Thomander 

 ja Nina Holmström 

 

�� 

HUOM. Uroksella tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

�� 


