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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 06.05.1988. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad, linnukoera tüüp 

(braque). 
 Töökatsetega. 
Madalakasvuline prantsuse pürenee linnukoer on samasuguste 
proportsioonidega nagu prantsuse gascogne'i linnukoer, ent ta on 
väiksemate mõõtudega ning kergema kehaehitusega, muus osas aga 
samasuguste omadustega. Nende erinevus väljendub vaid järgmistes 
aspektides: 
 
ÜLDMULJE: 
Rustikaalne koer. Piisavalt tugevate lihastega, ent mitte raskepärane. 
Nahk on rohkem pingul gascogne'i tüüpi linnukoeral. 
 
PEA 
Ninapeegel: Pähkelpruun ning hästi avatud ninasõõrmetega. 
Mokad: Huuled on vähem kumerad ning mitte nii rippuvad kui 
gascogne'i tüübil. 
Kõrvad: Kõrvad asetsevad silmade joonest kõrgemal ning on vaid 
pisut voltis. Kõrvatipud ulatuvad ninapeeglist 2 cm kaugusele. 
 
KAEL: 
Väikese kaelavoldiga või ilma kaelavoldita. 
 
KÕHT: 
Kõht ei ole nii madala asetusega kui gascogne'i tüübil. 
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SABA: 
Saba on peenike. Võib olla kupeeritud või sünnipärane lühike saba. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Esijäsemed on kergema ehitusega kui gascogne'i 
tüübil. 
Õlad: Lihaselised ja mõõduka kaldega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Käpad: Lähestikku asetsevate varvastega. 
 
KARV: 
Karv on peenem ja lühem kui gascogne'i tüüpi linnukoeral. 
 
SUURUS: 
Isased koerad: 47-58 cm. 
Emased koerad:  47-56 cm. 
Eesmärgiks on turja kõrgus vahemikus 50 kuni 55 cm, mis sobib 
kõige paremini tööks, milleks ta mõeldud on. 
 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
• Liiga raskepärane või liiga kerge kehaehitus. 
• Liiga rippuvad või liiga heledad mokad. 
• Ümmargused silmad, mille põhjuseks on liiga rõhutatud sarna- ja 

kulmukaared. 
• Silmadega ühel joonel asetsevad kõrvad või liiga pikad kõrvad 

(ninani ulatuvad kõrvad).  
• Liiga üles tõmmatud (hurdalik) kõht. 
• Harali varvastega käpad. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Lõhenenud nina. Ninapeegli rõhutatud depigmentatsioon. 
• Entroopion, ektroopion, roosad täpid silmalaugudel. 
• Saba puudumine (sabatus). 
• Kokkukasvanud varbad, lisavarbad, varvaste puudumine. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


