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TÕLGE: Toimetanud Jennifer Mulholland koostöös 
Raymond Triquet'ga. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.03.2009. 
 
KASUTUS: Karjakoer, keda kasutati Püreneedes asuvates 
taludes ja karjamaadel. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 1: Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi 

karjakoerad). 
Alarühm 1:  Lambakoerad. 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Tema tagasihoidliku päritolu tõttu ei olnud see tõug ametlikult 
tuntud ega tunnustatud kuni XX sajandi alguseni. Seda tõugu 
koerte välimus, kehakuju ning karvkate võis erinevates orgudes 
olla üsnagi erinev, ent tema iseloom ning käitumine on alati 
muutumatu. Esimese ametliku standardi koostas Bernard 
Sénac-Lagrange aastatel 1921-1925. Seda muudeti esimest 
korda siis, kui ta ise veel kennelliidu eesotsas oli ning hiljem 
siis, kui presidendiks olid Charles Duconte (1954-1986), 
Guy Mansencal (1986-2000) ja Alain Pécoult (since 2000-
…). Standardi täiendamisega on tegelenud Raymond 
Triquet alates 2001. aastast. 
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ÜLDMULJE: 
Tema minimaalse suuruse ja kehakaalu kohta kiirgab temast 
piiramatus koguses närvilist energiat. Talle iseloomulik 
kordumatu välimus on tingitud talle loomuomasest pidevast 
valvelolekust, kõiketeadvast näoilmest ning tohutust 
liikumisaktiivsusest.  
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 

• Kolju on umbes sama pikk kui lai. 
• Koon on lühem kui kolju: koon 2, kolju 3. 
• Kere pikkus on suurem kui turja kõrgus. 
• Jalgade pikkus küünarnukist maapinnani on suurem kui 

pool turja kõrgusest. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Julge, kaval ja tegus väikesekasvuline koer, kes on väga 
pühendunud oma peremehele. Ta on iseloomult üsna 
kangekaelne ja vajab kindlameelset peremeest, kes suudaks 
tema energilisust õigesti suunata ning tema arukust ja 
elavaloomulisust kõige paremini ära kasutada. Võõraste suhtes 
sageli umbuslik. 
 
PEA: 
Kujult kolmnurkne. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Mõõdukalt arenenud, peaaegu lame, vaevumärgatava 
laubavaoga. Külgede suunas harmooniliselt kumerduv. 
Kuklakühm on õrnalt märgatav. Kolju pikkus ja laius on 
ligikaudu võrdsed. Esiosa on kerge kaldega koonu suunas. 
Üleminek laubalt koonule: Vähemärgatav. 
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NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Sirge, pisut lühem kui kolju. Kiilukujuliselt kitsenev, ent 
mitte terava otsaga. 
Mokad: Mitte väga paksud, katavad alalõua täielikult. 
Suunurgad ei ole nähtavad. Huulte ääred ja suulagi on mustad 
või tugeva musta markeeringuga. 
Lõuad/hambad: Täishambumus. Tugevad kihvad. 
Käärhambumus (ülemised lõikehambad katavad vahetult 
alumisi). Tanghambumus (lõikehambad sulguvad otse üksteise 
vastu) on lubatud. 
Silmad: Väljendusrikkad, pisut mandlikujulised, tumepruunid. 
Ei ole pungis ega liiga sügaval asetsevad. Kõõrdsilmsus on 
lubatud ning peaaegu alati iseloomulik koerte puhul, kellel on 
sinine mustade laikudega karvkate (terashall ehk 
„arlekiinimustriline“). 
Lauservad on alati mustad, sõltumata karvkatte värvist. 
 
Kõrvad: Üsna lühikesed, mõõdukalt laia kõrvatüvega. Mitte 
liiga lähestikku asetsevad ega ka üksteisest liiga kauge 
asetusega. Kõrvad on kolmnurkse kujuga, õhukesed ning 
teravatipulised. Rippuvad, lamedad ning väga liikuvad. 
Eestvaates moodustavad kõrvad valvelolekus kolju 
põikijoone pikenduse. Kõrvad võivad olla ka poolkikkis. 
Sel juhul on kõrva alumine pool kikkis ning liikuv ja ideaalis 
peab ülemine kolmandik või pool kõrvast langema suunaga 
ettepoole või sümmeetriliselt külgedele. 
 
KAEL: 
Üsna pikk, lihaseline ning õlgadega hästi seotud. 
 
 
KERE: 
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Luustik on tugev, ent mitte raskepärane. Lihased on kuivad. 
Ülajoon: Hästi toetatud. 
Turi: Silmatorkav. 
Selg: Üsna pikk ja tugev. 
Nimme: Lühike, kergelt kumer. Kumerus võib tunduda 
tegelikust suuremana, kuna karvkate on tagajäsemetel ning 
laudja piirkonnas sageli paksem. 
Laudjas: Üsna lühike ja kaldus asetusega. 
Rindkere: Mõõdukalt arenenud ning ulatub küünarliigeseni. 
Roided on kergelt kumerdunud. 
Küljed: Kergelt langeva joonega. 
  
SABA: 
Hea karvanarmastusega, mitte väga pikk. Üsna madala 
asetusega ja konksukujulise sabaotsaga. Valveolekus ei tohi 
saba tavaliselt tõusta ülajoonest kõrgemale, ent ta võib olla 
ettepoole kaardus. Riikides, kus kupeerimine ei ole 
seadusega keelatud, võib saba olla kupeeritud. Tömpsaba on 
lubatud. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Püstised, kuivad, kõõluselised, kaetud korralik 
narmaskarvaga. 
Õlad: Üsna pikad ja mõõdukalt kaldus. 
Õlavarred: Kaldus ja mõõduka pikkusega. 
Küünarvarred: Sirged. 
Randmed (randmeliigesed): Selgesti märgatavad 
randmeliigesed. 
Kämblad (kämblaliigesed): Külgvaates kergelt kaldus. 
Esikäpad: Kuivad, üsna lamedad, selgelt ovaalse kujuga. 
Tumedad padjandid. Kõvad väiksed küüned on kaetud 
karvadega. Karvad on ka käppade all ning padjandite vahel. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üsna kinniste nurkadega. Poolpika karvaga koertel ei ole 
jäsemetel narmaskarva. 
Reied: Ei ole väga pikad, mõõduka kaldega, tugevad ning hästi 
arenenud lihastega. 
Põlveliiges (põlv): Hästi nurgitunud, asetsevad kerega 
paralleelselt. 
Sääred: Üsna pikad ja kaldus. 
Kannaliigesed: Kuivad, madala asetusega, hästi nurgitunud. 
Kannad asetsevad mõnikord üsna lähestikku. 
 
Kannad (pöialiigesed): Maapinna suhtes risti asetsevad või 
pisut ettepoole kaldus. 
Tagakäpad: Kuivad, üsna lamedad, selgelt ovaalse kujuga. 
Tumedad padjandid. Kõvad väiksed küüned on kaetud 
karvadega. Karvad on ka käppade all ning padjandite vahel. 
Lisavarbad: Tagakäppadel on lubatud ühekordsed või 
topeltlisavarbad. Samuti on lubatud lisavarvaste puudumine. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Pürenee lambakoer kõnnib üsna lühikeste sammudega. 
Eelistatud liikumisviisiks on vaba ja jõuline traav. Rahuliku 
traavi puhul hoitakse pead üsna kõrgel, kiiruse kasvades laskub 
pea seljaga ühele kõrgusele. Käppasid ei tõsteta kunagi 
kõrgele. Liikumine on sujuv, koer nagu libiseks edasi mööda 
maapinda. 
 
NAHK: 
Õhuke, sõltumata karvkatte värvist sageli tumedate laikudega 
marmorjas. 
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KARVKATE 
 
KARV: Pikk või keskmise pikkusega. Alati tihe. Peaaegu 
täiesti sile või kergelt laines. Laudja piirkonnas ning reitel 
paksem ning villalikum. Tekstuurilt kitsekarva ja lambavilla 
vahepealne. Kuiva ja villataolise karva segunemisel võivad 
tekkida karvapulstid või –nöörid, (cadenettes), vahel ka 
pulstunud või vildistunud karv (matelotes), mis katab kihiliselt 
laudjat. Sellised karvapulstid või - nöörid (cadenettes) võivad 
esineda ka rinnal ning esijäsemetel küünarnukkide kõrgusel. 
Koonul on lühem ning mitte nii tihe karv. 
Koonu otsas ning mõnikord ka terve koonu ulatuses on karv 
sile ning kasvab suunaga eest taha. Külgedel ja põskedel on 
karv pikem ning suunaga eest taha nagu tuulega puhevile 
aetud. Silmad peavad olema hästi nähtavad ning ei tohi olla 
karvadega kaetud. 
 
VÄRVUS: Kollakaspruun (fawn) või tumedam, musta looriga 
või ilma. Mõnikord võivad rinnal ja jäsemetel esineda väiksed 
valged märgised. Heledam või tumedam hall, sageli esineb 
valget värvust peas, rinnal ja jäsemetel. Sinine mustade 
laikudega („arlekiinimuster“ või terashall). 
Võib esineda ka pugalikpruun (brindle) või must karvkate ja 
või must karvkate valgete märgistega (piiratud täpilisus). 
Eelistatud on ühevärvilisus. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased: 42-48 cm. 
Emased: 40-46 cm. 
Muus osas heade omadustega koerte puhul on lubatud 
kõikumine +2 cm või -2 cm. 
 
VEAD: 
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Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
TÕSISED VEAD: 
Üldmulje: 

• Raskepärane, mitte eriti aktiivne koer. 
• Pea: Kiilukujuline kolju, ümar otsmik, liiga rõhutatud 

või märkamatu üleminek laubalt koonule. 
Koon: 

• Ruudu- või ristkülikujuline koon. Pigmendi puudumine 
ninapeeglil või huultel. 

Silmad: 
• Heledad või kurja ilmega silmad. Pigmendi puudumine 

lauäärtel. 
Saba: 

• Nimme kohal keerdus saba. "Oravasaba" (kantakse 
horisontaalselt selja kohal). Kokkukasvanud 
seljalülid. 

Karvkate: 
• Liiga rikkalik karvkate peas, eriti juhul kui karv langeb 

silmadele ning moodustab koonul grifoonile 
iseloomulikud vuntsid. Halva tekstuuriga, pehme, 
traatjas, lokkis või kräsuline karv. Mitte piisavalt tihe 
või paks karv. 

Värvus: 
• Valge karvkate rohkem kui kolmandiku ulatuses keha 

pinnast. „Arlekiinimustrilise“ karvkatte puhul puudulik 
kontrast halli ja musta värvuse vahel või kollakaspruun 
(fawn) varjund. Väga kahvatud karvkatte toonid. Must 
pruunide märgistega peas ja jäsemetel (must 
kollaskaspruunide (fawn) märgistega).  

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
• Agressiivsus või liigne argus. 

Nina ja silmalaud: 
• Mistahes muud värvi kui täies ulatuses mustad. 

 
Lõuad: 

• Üle- või alahambumus, lõualuude väärarengud. 
Rohkem kui kahe hamba puudumine (välja arvatud 
PM1). Kihvade ja lõikehammaste olemasolu 
(ülemised PM4 ja alumised M1) on kohustuslik. 

 
Kõrvad: 

• Loomulikult kikkis kõrvad. 
 
Silmad: 

• Kõõrdsilmsus, välja arvatud sinistel mustade 
laikudega („arlekiinimustriga“ või terashall) koerte 
puhul. Roosad lauservad. Helekollased silmad. 

 
Saba: 

• Lõtv, vertikaalselt rippuv saba. 
 
Karvkate: 

• Lokkis karv. 
 
Värvus: 

• Üleni valge või muu standardiga mitte lubatud 
värvus. Valge värvus katab rohkem kolmandiku 
musta põhivärvusega koera kerest. 

 
Suurus: 

• Lubatud mõõtmetele mittevastavus. 
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Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


