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(GOS D'ATURA CATALA)
Alkuperämaa: Espanja
KÄYTTÖTARKOITUS: Lammaspaimenen työssä tämä rotu pääsee parhaiten
oikeuksiinsa. Se ei ainoastaan tottele paimenta vaan osoittaa usein myös aloitekykyä ja ohjaa laumaa hämmästyttävän taitavasti estäen ainoankaan eläimen erkanemasta laumasta. Urheutensa ja rohkeutensa ansiosta sitä voidaan käyttää myös
vartiointitehtävissä. Kokonsa, kauniin karvapeitteensä, älykkyytensä ja isäntäväkeä
kohtaan osoittamansa uskollisuuden vuoksi se voi myös olla erinomainen seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on kotoisin Katalonian alueelta Pyreneiden
vuoristosta ja on sieltä kulkeutunut kaikkialle Katalonian karjatalousalueille.
YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen, keskivahva, keskikokoinen, kaunisturkkinen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Hieman korkeuttaan pitempi, suunnilleen
suhteessa 9:8.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyvin rauhallinen, toimelias, älykäs, ylväsilmeinen, luonteeltaan sitkeä ja miellyttävä. Erittäin omistautunut isännälleen ja
huostaansa uskotuille eläimille, vieraita kohtaan pidättyväinen, mikä toisinaan saa
sen vaikuttamaan varautuneelta.
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Erittäin valpas, sietää hyvin kuumuutta, kylmää ja kaikenlaisia sääolosuhteita.
Kykenee työskentelemään erittäin vaativissa olosuhteissa hyvinkin niukalla ravinnolla.
PÄÄ: Voimakas, korvien välistä leveä ja hieman kaareva, ei kuitenkaan raskas,
runkoon nähden sopusuhtainen. Kuono-osan ja kallo-osan pituuksien suhde on 3:4.
Kallo: Hieman leveyttään pitempi. Kallon etuosassa on selvä otsauurre, joka tasoittuu lähestyttäessä selvästi erottuvaa niskakyhmyä. Ennen niskakyhmyä muodostuu
harjanne. Kallon ylälinja on hieman kaareva, keskellä voi olla lyhyt tasaisempi
kohta. Otsa on sekä pituus- että leveyssuunnassa hyvin kehittynyt, kulmakaaret
selvästi erottuvat.
Otsapenger: Selvästi erottuva, mutta ei liian korostunut.
Kirsu: Suoraan kuononselän jatkeena, kooltaan suhteessa pään kokoon; väriltään
musta.
Kuono: Suora, melko lyhyt, ääriviivoiltaan pyöristyneen katkaistun pyramidin
muotoinen.
Huulet: Melko paksut, lyhyet ja lähes suorat; alahuuli ei ole riippuva. Huulissa ja
kitalaessa on voimakas musta pigmentti.
Leuat / purenta: Hampaat ovat vahvat, suuret, valkoiset ja tasaiset. Leikkaava purenta. Työkoirilla sallitaan tylpiksi hiotut kulmahampaat.
Silmät: Avoimet ja ilmeikkäät, ilmeeltään valppaat ja älykkäät. Silmät ovat pyöreät, tumman meripihkan väriset. Mustat silmäluomien reunat.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, tiiviisti poskenmyötäisinä riippuvat. Kolmionmuotoiset, ohuet ja teräväkärkiset. Korvarusto on pehmeä, ei paksu. Korvan leveyden ja pituuden suhde on 8:10. Korvat ovat liikkuvaiset ja kärkeen asti pitkän,
hapsuisen karvan peittämät. Työkoirilla hyväksytään typistetyt korvat. (Huom.
Suomessa typistyskielto.)
KAULA: Voimakas, kiinteä, lihaksikas ja melko lyhyt, mutta silti hyvin liikkuva.
Hyvin lapoihin asettuva.
RUNKO: Hieman pitkänomainen, vahva ja lihaksikas. Kuvastaa voimaa ja ketteryyttä.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Suora, ei notko. Hieman korkeampi lantion kohdalta, joka on kuitenkin sään
korkeudella tai hieman sitä alempana. Paksun karvapeitteen vuoksi saattaa vaikuttaa takakorkealta.
Lantio: Voimakas ja lihaksikas, hieman viisto.
Rintakehä: Leveä, hyvin kehittynyt ja kyynärpäiden tasolle ulottuva. Kylkiluut
ovat kaarevat, rintakehä ei ole litteä. Rintakehän muoto on työkoiralle sopiva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman ylösvetäytynyt; kupeet vahvat ja selvästi
erottuvat.
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HÄNTÄ: Melko alas kiinnittynyt; voi olla pitkä, kintereen alapuolelle ulottuva tai
lyhyt, alle 10 cm. Joskus esiintyy hännättömiä yksilöitä. Työkoirilla typistetty
häntä on sallittu. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Koiran ollessa rauhallinen
häntä riippuu alhaalla. Hännän kärjessä on j:n muotoinen koukku. Sapelinmuotoinen häntä on myös hyväksytty. Liikkeessä häntä kohoaa iloisesti, mutta ei kierry
selän päälle. Häntä on runsaan, hieman laineikkaan karvan peittämä.
RAAJAT
ETURAAJAT: Sekä edestä että sivusta katsottuna vahvat, kuivat, suorat, pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Etäisyys säästä kyynärpäähän on suunnilleen sama
kuin kyynärpäästä maahan.
Lavat: Lihaksikkaat ja vahvat, hieman viistot. Lapakulmaus on noin 110°.
Olkavarret: Vahvat ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Pystysuorat, voimakkaat ja työhön soveltuvat. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on noin 135°.
Ranteet ja välikämmenet: Samalla pystysuoralla linjalla kuin kyynärvarret ja melko
lyhyet.
Etukäpälät: Soikeat. Päkiät ovat kestävät ja väriltään mustat. Varpaiden välin nahka on runsaan karvan peitossa. Mustat, vahvat kynnet.
TAKARAAJAT: Voimakkaat, lihaksikkaat ja takaa katsottuna pystysuorat; antavat
vaikutelman voimasta ja ketteryydestä.
Reidet: Pitkät, leveät, lihaksikkaat ja vankkaluustoiset. Lantion ja reiden välinen
kulmaus on noin 115°.
Polvet: Polvikulmaus on noin 120°.
Sääret: Voimakasluustoiset ja lihaksikkaat.
Kintereet: Matalat, yhdensuuntaiset ja pystysuorat. Kinnerkulma on noin 140°.
Välijalat: Melko lyhyet, vahvat ja pystysuorat.
Takakäpälät: Muutoin kuten etukäpälät, mutta takakäpälissä on matalalle kiinnittyneet, luiset kaksoiskannukset, jotka nahka yhdistää toisiinsa sekä sisimpään varpaaseen.
LIIKKEET: Joustavat, lammaskoiralle tyypilliset. Laukkaa ainoastaan laajoilla
alueilla. Kehässä liikunta on lyhyttä ravia, joka on tyypillistä koirille, joilla on
kaksoiskannukset.
NAHKA: Melko paksu, pinnanmyötäinen ja tiivis kaikkialla rungossa ja päässä;
hyvin pigmentoitunut.
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KARVAPEITE
KARVA: Pitkää, suoraa tai hyvin lievästi laineikasta, ja karheaa. Runsas pohjavilla
etenkin koko takaosassa. Päässä on parta ja viikset, päälaella tupsu sekä kulmakarvat, jotka eivät peitä silmiä. Hännässä ja raajoissa on runsas karvapeite.
Karvanlähtö tapahtuu tyypillisesti kahdessa vaiheessa etuosan karvapeitteen vaihtuessa ensin. Tällöin voi vaikuttaa siltä, kuin koira koostuisi kahdesta karvapeitteeltään erilaisesta osasta, kunnes myös takaosan karva on vaihtunut ja kokonaisuus on taas yhtenäinen.
VÄRI: Kauempaa katsottuna koira näyttää yksiväriseltä, raajoissa voi olla vaaleampia sävyjä. Lähemmin tarkasteltaessa voidaan todeta värin muodostuvan
erisävyisten karvojen sekoituksesta: kellanruskeasta, erisävyisistä punertavanruskeista, harmaasta, mustasta ja valkoisesta. Näistä erivärisistä karvoista syntyvät
perusvärit ovat:
Kellanruskea: sävyltään vaaleasta tummaan.
Hiekanruskea: sekoitus kastanjanruskeita, kellanruskeita, valkoisia ja mustia karvoja; sävyltään vaaleasta tummaan.
Harmaa: muodostuu valkoisista, harmaista ja mustista karvoista. Sävy voi vaihdella hopeanharmaasta mustanharmaaseen. Jos musta on hallitseva väri ja yhdistyy
valkoisiin karvoihin, yleisvaikutelma on harmahtava.
On myös yksilöitä, joiden väri on mustan, kellanruskean ja punaruskean yhdistelmä, joka voi olla vallitsevana yhdessä tai useammassa kohdassa antaen vaikutelman mustasta ruskein merkein (black and tan).
Mustat tai valkeat läiskät eivät ole hyväksyttäviä. Joskus esiintyvät valkoiset karvat
esim. rinnassa tähtikuviona tai varpaissa sallitaan, mutta kynnet eivät kuitenkaan
saa olla valkoiset.
KOKO
Säkäkorkeus: Uroksilla 47–55 cm, nartuilla 45–53 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• Litteä pää, otsauurteen puuttuminen
• Ruusukorvat tai virheellinen korvan kiinnityskohta; paksut, pitkät tai harottavat
korvat
• Vaaleat silmät
• Kahden välihampaan puuttuminen
• Lievä alapurenta
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Notkoselkä
Sisä- tai ulkokierteiset raajat tai käpälät
Muutama valkoinen kynsi
Luuttomat tai yksinkertaiset kannukset

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Pigmentin puute huulissa, kirsussa, silmäluomissa tai kitalaessa
• Ruskea kirsu
• Siniset silmät
• Valkoiset läiskät
• Useamman kuin kahden välihampaan tai kahden minkä tahansa muun hampaan
puuttuminen
• Lantion päälle kiertyvä häntä
• Kannuksien tai varpaiden välisen nahan puuttuminen
• Kaikki kynnet valkoiset
• Yli 3 cm poikkeamat säkäkorkeudesta
• Pyreneittenpaimenkoiraa tai brienpaimenkoiraa/briardia muistuttava pää
• Ylä- tai alapurenta
Laadultaan samanarvoisista koirista on etusijalle asetettava typistämätön yksilö
(koskee korvia, häntää tai työn vuoksi tylsytettyjä hampaita). Typistyksiä ei hyväksytä ellei kyseessä ole karjalaumojen kanssa työskentelevä koira. Syvät värisävyt
ovat toivotuimmat.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

