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CÃO DE GADO TRANSMONTANO 

POCHODZENIE: Trás-os-Montes – Portugalia.  

DATA  PUBLIKACJI  OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 26/02/2020.  

UŻYTKOWOŚĆ   Stróż stad owiec i  kóz.   

KLASYFIKACJA FCI: Grupa 2 Pinczery i sznaucery, molosy i szwajcarskie psy do bydła.  

                                          Sekcja 2.2. Molosy typu górskiego.  

                                         Bez prób pracy.  

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:  Pies ten ma pochodzenie takie samo, jak wszystkie mastyfy z Półwyspu 
Iberyjskiego, a ewolucja rasy związana jest z pasterstwem  transhumancyjnym  – przeganianiem stad z 
letnich pastwisk w górach na niżej położone zimowe.  Zadaniem jego była przede wszystkim pilnowanie 
stad i ich obrona przed atakami wilków, powszechnie występujących na tych obszarach.   Psy te od dawna 
występowały w górach Portugalii, w rejonie  Trás-os-Montes.  

W górzystym , trudno dostępnym terenie i na stromych pastwiskach  tak wypasane tam zwierzęta 
gospodarskie, jak i psy, ewoluowały w doskonałej symbiozie i wykształciły cechy, pozwalające na doskonałe 
przystosowanie do środowiska i – w przypadku psów -  wykonywanej pracy.   

WRAŻENIE OGÓLNE:  Duży pies w typie molosa, mocny, rustykalny w stylu. Wyróżnia się 
imponującym, szlachetnym wyglądem i  łagodnym wyrazem.  Jest kwadratowy, wysokonożny, ma mocny 
kościec, kończyny są proste i strome. Brzuch lekko podciągnięty, umiarkowane kątowanie tyłu.   Rasa 
odznacza się wyraźnym dymorfizmem płciowym – samce są wyraźnie większe i cięższe od suk,   

WAŻNE PROPORCJE: Sylwetka niemal kwadratowa, profil wypukły, Wysokość w kłębie i długość 
tułowia są  niemal jednakowe. Odległość od podłoża do łokcia jest wyraźnie większa, niż od łokcia do kłębu.   

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:   Mimo swej budzącej respekt wielkości jest to pies łagodny, 
cechujący się rezerwą.   Jest ostrożny, wolny od agresji,  spokojny, o rozmarzonym wyrazie. Doskonały, 
czujny i niezawodny  stróż i obrońca stad przed wilkami,  Samce żyją w zgodzie, ustalają hierarchię  bez 
agresji i nierzadko widzi się ich przy stadzie  więcej, niż suk.   Nigdy nie pracują w pojedynkę. W 
kontaktach z obcymi początkowo pełen rezerwy, później nie sprawia problemów. Jest bardzo wrażliwy na to, 
jak  jest traktowany.   

GŁOWA 

Duża i masywna, ale nie za ciężka w stosunku do tułowia, o wypukłym profilu i równoległych  jego osiach ; 
mogą być one lekko rozbieżne.   

MÓZGOCZASZKA:  

Czaszka: Umiarkowanie szeroka, trochę wypukła na górze  i po bokach.  Wyraźne łuki nadoczodołowe.   
Stop: Umiarkowany.  

TRZEWIOCZASZKA: 
Nos:  Duży, owalny, o szeroko rozwartych nozdrzach, pożądany czarny  lub ciemny.   
Kufa:  Nieco krótsza od mózgoczaszki, od policzków zwężająca się ku końcowi.   Lekko wypukła po 
bokach, o prostym profilu.  

Wargi:  Zakrywają szczęki,  czyste w liniach, równomiernie grube, lekko obwisłe i zaokrąglone, o 
wyraźnych kącikach . Błony śluzowe zapigmentowane na czarno.   



Szczęki:   Mocne, dobrze wykształcone  i umięśnione.  
Uzębienie: Mocne i dobrze wykształcone, zgryz nożycowy lub cęgowy.  

OCZY:  Średniej wielkości, kształtu migdała, w kolorze miodowego brązu lub ciemniejsze, o czarnych 
powiekach.  Osadzone skośnie i raczej frontalnie, o łagodnym wyrazie.   

USZY: Średniej wielkości , o długości nieco większej od szerokości, trójkątne, z zaokrąglonymi końcami, 
grube i dość wysoko osadzone (powyżej linii oczu). Bardzo ruchliwe, wiszące, ale mogą być  też składane  
ku tyłowi  na karku. Gdy pies jest czymś zainteresowany skierowane są ku przodowi.    

SZYJA:  Średniej długości, prosta, mocna i dobrze umięśniona, z widocznym, ale nieprzesadnym, 
pojedynczym podgardlem.   Na całej szyi skóra jest luźna.    

TUŁÓW 

Mocny, ale nie za bardzo rozbudowany, dobrze umięśniony. Wysokość w kłębie i długość tułowia są sobie 
równe. 

Linia górna: Równa.. 
Kłąb:  Wyraźnie wykształcony.  

Grzbiet:  Krótki, szeroki, prosty, szeroki i dobrze umięśniony.   

Zad:   Średniej długości i szerokości, opadający. 

Klatka piersiowa   Umiarkowanej wielkości, szeroka, dobrze rozbudowana:, o umiarkowanie wysklepionych 
żebrach. Klatka piersiowa jest pojemna i sięga łokcia, ale nie niżej. 

Linia dolna i brzuch: Linia dolna wznosi się lekko od mostka ku brzuchowi, który jest lekko podciągnięty.  

  

OGON:   Cały, gruby, dobrze owłosiony, średniej wielkości i średnio wysoko osadzony. Sięga stawu 
skokowego, ale nie niżej. Zwisający, szablasty, ale może być  na końcu zawinięty ku górze. W ruchu jest 
noszony wysoko, kształtu sierpa, lecz może być nawet zakręcony.   

KOŃCZYNY 

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Wygląd ogólny: Mocne, proste, długie i równolegle wobec siebie ustawione, gdy patrzeć na nie z przodu.   
Łopatka :  Długa, kąt z ramieniem średnio 110 stopni.  
Ramię: Mocne, długie i krzepkie.   
Łokcie: Przylegające do klatki piersiowej, nigdy nie luźne.    

Przedramię:  Długie, pionowe, o cylindrycznych kościach.   
Nadgarstek: Mocny.  . 
Śródstopie: Niemal pionowe. 
Łapy: Mocne, okrągłe, duże, o wysklepionych i zwartych  palcach.  Opuszki  grube i mocne.  

KOŃCZYNY TYLNE: 
Wygląd ogólny:   Mocne, dobrze umięśnione, oglądane z tyłu równoległe wobec siebie.  Umiarkowanie 
kątowane.  

Udo:  Długie i dobrze umięśnione. 

Podudzie : Długie i dobrze umięśnione.  
Staw skokowy: Wysoko umiejscowiony, mocny i szeroki.   
Śródstopie: Długości proporcjonalnej do długości całej kończyny, z pojedynczym lub podwójnym wilczym 



pazurem.. 
Stopa: Owalna lub okrągła. 

RUCH: Mimo swej wielkości i masy pies porusza się lekko, rytmicznie, energicznie i wydajnie.  

SKÓRA:  Gruba i  luźna na szyi, gdzie tworzy pojedyncze  podgardle, na całym ciele za kłębem i na głowie 
jest znacznie cieńsza. 

SZATA:  Obfita, gęsta, średniej długości.   
Sierść:  Bardzo gęsta i gładka, z wyraźnym podszerstkiem. Na głowie, uszach, kufie i kończynach krótsza i 
bardziej delikatna.    

Maść: Najczęściej biała z łatami lub znaczeniami czarnymi, żółtymi, płowymi lub wilczastymi. Jednolita 
płowa, żółta i wilczasta, także z pręgowaniem. Powszechnie występują białe znaczenia na łapach i biała 
strzałka na głowie. Może występować cętkowanie na białym tle  i podpalanie  na policzkach, nad oczami I 
wokół odbytu, wtedy mówimy o osobnikach trójbarwnych (tricolor).  

WIELKOŚĆ: 
Wysokość w kłębie:   Psy: 75-85 cm     Suki   68-7 cm 

Waga:                          Psy 60-75 cm     Suki 50-60 kg   

 

WADY:   Wszelkie odstępstwa od podanego wyżej wzorca powinny być uznawane za wadę i ocenione w 
zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu  na zdrowie i dobrostan psa. 

Kufa:  Szpiczasta lub lejkowata.  

Oczy: Żółte, o luźnych powiekach.  
Szyja: Zbyt obfite lub podwójne podgardle. 
Tułów: Lekki kościec..  

Grzbiet:  Zbyt długi. 

Śródręcze: Mocno nachylone, miękkie.  

Ogon: Z haczykiem.   

WADY DUŻE 

Głowa:  Zbyt masywna. 
Czaszka: Mocno wypukła. 
Czaszka/kufa: Zbieżne lub mocno rozbieżne osie. . 
Kufa:  Zbyt krótka.   
Nos:  Barwy mięsa lub  nie w pełni pigmentowany.  
Szczęki:  Wyraźny przodozgryz lub tyłozgryz.   
Oczy: Duże, okrągłe lub wypukłe. Nie w pełni zapigmentowane powieki. 

Uszy:  Nisko osadzone, bardzo małe lub cienkie.  
Tułów: Szeroka klatka piersiowa sięgająca poniżej łokcia lub beczkowata. 

Łapy i stopy:  Płaskie. 
Sierść: Niedość gęsta i zbyt krótka  na tułowiu, brak podszerstka.  

Maść: Jednolicie czarna lub biała.   

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość. 



 Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania.  

N.B.:  

Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra całkowicie umieszczone w worku 
mosznowym 

Do hodowli mogą być użyte tylko funkcjonalnie i klinicznie zdrowe psy o wyglądzie typowym dla rasy.   

 
 

 

 


