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TÕLGE: Renée Sporre-Willes ja Raymond Triquet.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 06.05.1964.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Põhiliselt kasutatakse mitmekülgse kasutusega seisukoerana ning
haavatud suurte ulukite leidmiseks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Seisukoerad.
Alarühm 1.3:
Kontinentaalsed seisukoerad, grifooni tüüp.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Seda linnukoerana kasutatud ning erinevate nimede all terves
Euroopas levinud tõugu mainis oma kirjutistes juba kreeklasest
kirjanik Xenophon. 19. sajandi teisel poolel tegeles E. K. Korthals
selle tõu uuendamise ja aretamisega tõusiseselt, selektsioonide ning
koolitamise kaudu, ilma teiste tõugudega ristamata. Sellest ajast peale
on rahvuslikud tõuklubid sel ajal kehtestatud reeglitest kinni pidanud.
ÜLDMULJE:
Jõuline ja rustikaalne, keskmise suurusega koer. Pigem pikk kui
kõrge. Kolju ei ole liiga lai. Koon on pikk ja kandiline. Tumekollased
või pruunid silmad on ümbritsetud lopsakate kulmudega, mis ei varja
siiski silmi. Hästi arenenud vuntsid ja habe annavad koerale
iseloomuliku
ilme
ning väljendavad
enesekindlust
ning
kindlameelsust.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Leebe ja väärika iseloomuga. Suurepärane jahikoer, kes on oma
peremehesse väga kiindunud. Oma territooriumi valvab ta ülima
tähelepanuga. Väga õrn laste vastu.
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PEA:
Suur ja pikk. Kaetud karmi ja paksu, ent mitte liiga pika karvaga.
Hästi arenenud vuntsid, habe ja kulmud.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Mitte liiga lai. Kolju ja koonu ülemised piirjooned on
paralleelsed.
Üleminek laubalt koonule: Mitte liiga rõhutatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Alati pruun.
Koon: Pikk ja kandiline. Koljuga ühepikkune. Koonuselg on kergelt
kumer.
Silmad: Tumekollased või pruunid. Suurte silmade kohal on lopsakad
kulmud, mis ei varja siiski silmi. Väga aruka ilmega.
Kõrvad: Keskmise suurusega, ei ole sissepoole keerdunud. Lamedad.
Asetsevad silmadega ühel joonel. Kõrvu katab lühike karv läbisegi
pikemate karvadega.
KAEL:
Mõõduka pikkusega kael, ilma kaelavoldita.
KERE:
Pikkus on märkimisväärselt suurem kui turja kõrgus (1/20-1/10).
Selg: Tugev.
Nimme: Hästi arenenud.
Rindkere: Sügav, mitte liiga lai. Roided on kergelt kaardunud.
SABA:
Kantakse horisontaalselt, sabaots on pisut tõstetud. Saba on kaetud
paksu karvaga, ent ilma narmastuseta. Tavaliselt on saba kolmandiku
või neljandiku võrra kupeeritud. Kupeerimata saba kantakse
horisontaalselt, sabaots on pisut tõstetud.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Sirged, jõulised, kaetud tiheda karvaga. Liikumisel on esijalad täiesti
paralleelsed.
Õlad: Hea asetusega, üsna pikad ning suure kaldega.
TAGAJÄSEMED:
Kaetud tiheda karvaga.
Reied: Pikad ja väga lihaselised.
Kannad: Hea nurgistusega.
KÄPAD:
Ümarad, tugevad, lähestikku asetsevate ning kaardus varvastega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Jahil on peamiseks liikumisviisiks galopp, mis vaheldub traaviga.
Kasutab põhiliselt pikendatud traavi. Jahisaagile lähenedes liigub
kassilikult.
KARVKATE
KARV: Karm ja kare, katsudes meenutab metssea harjaseid. Ei tohi
olla lokkis ega villataoline. Kareda pealiskarva all on peenike ning
tihe aluskarv.
VÄRVUS: Eelistatult sinakashall pruunide (maksapruunide)
laikudega või ühevärviline pruun (maksapruun). Sageli maksapruunkimmelpunane (liver-roan) või pruunide (maksapruunide) ja valgete
karvade segu. Samuti on lubatud valge- ja pruunikirju ning valge- ja
oranžikirju karvkate.
SUURUS:
Isased 55-60 cm, emased 50-55 cm.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.
Selgete füüsiliste või
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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