Rühm:1; alarühm:1
Kinnitatud EKL juhatuses 06.12.2012

FCI Standard nr 138 / 15 04. 2005 / GB
PÜRENEE LAMBAKOER, SILEDAKOONULINE
(Chien de berger des Pyrénées à face rase).

@ R.A.C.P. 2000

2

TÕLGE: Pamela Jeans-Brown, toimetanud Alain Pécoult ja
Raymond Triquet.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 13.03.2001.
KASUTUS:

AVALDAMISE

Lambakoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Alarühm 1:
Töökatsetega.

Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad).
Lambakoerad.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
See pürenee lambakoera tõuvariatsioon oli põhiliselt levinud
Püreneede eelmäestikus, kus ta oli „hobusekaupmeeste ja
karjaajajate hulgas väga kõrgelt hinnatud“, nagu märkis tõuklubi
1972. aasta aastaraamatus Bernard Sénac-Lagrange. Sellel tõul
on rida omadusi, mis eristab teda teistest pürenee lambakoertest
ning need erinevused koondati 1920-ndatel aastatel eraldi
tõustandardi lisasse.
ÜLDMULJE:
Üldjoontes sarnaneb siledakoonuline pürenee lambakoer oma
pikakarvalise sugulasega.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
• Kolju pikkus ja laius on peaaegu võrdsed.
• Koon on pisut lühem kui kolju, ent pikem kui
pikakarvalisel
või
poolpika
karvaga
pürenee
lambakoeral.
• Kere pikkus on peaaegu võrdne turja kõrgusega.
• Esijalgade pikkus küünarnukist maapinnani on suurem
kui pool turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav ning sõnakuulelik koer. Võõraste suhtes võib mõnikord
olla ettevaatlik.
PEA:
Kaetud lühikese peenikese karvaga (siit ka nimi
„siledakoonuline“). Koon on pisut pikem kui poolpika karvaga
pürenee lambakoertel.
KERE:
Pisut on lühem kui pikakarvalisel pürenee lambakoeral, seega on
kerekuju pisut kandilisem.
JÄSEMED:
Kaetud sileda karvaga, esijäsemetel moodustuvad kerged
narmad ning tagajäsemetel nn „püksid“. Käpad on rohkem
lähestikku asetsevate ning kaardunud varvastega kui
pikakarvalistel lambakoertel.
Nurgistused on selle tõutüübi puhul rohkem avatud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Siledakoonuline pürenee lambakoer liigub lühema sammuga kui
tema pikakarvaline sugulane.
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KARVKATE:
Karv kerel on poolpikk või lühem. Kõige pikem on karv kaelal
ja turjal (6-7 cm) ning selja keskjoonel (4-5 cm).
SUURUS:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 40-54 cm.
Emased koerad: 40-52 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
Vigade loetelu kattub pikakarvalise pürenee lambakoera
standardis tooduga, välja arvatud karvkatte ja proportsioonide
vead.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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