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FCI – Standard nr 44 / 09.11.2006 / GB  

 
 
 

BEAUCERON 
 
(BEAUCE LAMBAKOER, „RED-STOCKING”, BERGER 

DE BEAUCE) 
 
 
TÕLGE: John Miller, Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLU: Prantsusmaa 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE  
AEG: 

 25.10.2006 
 
KASUTUS: lambakoer, valvekoer 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
 
Rühm 1  
Lamba- ja karjakoerad 
(välja arvatud šveitsi alpi karjakoerad). 
 
Alarühm 1.   
Lambakoerad   
 
Töökatsetega.   
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE :   
Beauce Dog, Beauceron ning Red-Stocking olid XIX 
sajandi lõpul ühe ja sama tõu paralleelnimed, millega 
tähistati sellist iidset Prantsusmaa lauskmaade 
lambakoera, kelle tüüpilisteks joonteks olid sileda karvaga 
nägu ja kare lühike karv ning harilikult kupeeritud kõrvad. 
Kõigil neljal käpal ja kehal olevate piirdemärgiste tõttu 
hakkasid tolleaegsed aretajad neid koeri nimetama ka   
Red-stocking’iteks. Tavaliselt oli karvkate piirdemärgistega 
must (“Black and tan”), kuid leidus ka nii halle, täiesti musti 
kui ka täiesti “tan” koeri. Neid koeri kasvatati ning valiti 
aretamiseks välja vastavalt nende võimekusele juhtida ja 
valvata lambakarju.  
  
ÜLDMULJE:   
Beauceron on suurt kasvu, soliidne, vastupidav, võimas, 
hea kehaehitusega lihaseline, kuid mitte raskepärane, 
koer. 
 
TÄHTSAIMAD PROPORTSIOONID:  
Beauce lambakoer on keskmiste kehaproportsioonidega. 
Vahemaa õlanukist kuni istmikunukini peab olema veidi 
pikem turjakõrgusest.  
Pea pikkus: 2/5 turjakõrgusest. Kolju laius ja sügavus on 
veidi alla poole pea kogupikkusest. Kolju ja koon on 
ühepikkused.  
 
KÄITUMINE JA ISELOOM :   
Enesekindel kartmatu käitumine. Ilme on aval ning mitte  
kunagi kuri, kartlik või rahutu. Koer on iseloomult sõbralik 
ning kartmatu.  
 
PEA  
Hästi voolitud ja harmooniliste joontega. Külgvaates 
peavad ninaselja ja lauba ülajooned kulgema peaaegu 
paralleelselt. 
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PEAPIIRKOND:   
Kolju: Lame või külgsuunades kergelt kumerduv. 
Laubavagu vaevumärgatav, kolju tagapunktis märgatav 
kuklakühm. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt väljendunud, asub 
kuklakühmu ja ninapeegli vahe keskkohal. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Koonuga võrreldes hästi arenenud, 
ninalõheta ja alati must.  
Koon:  Ei ole kitsas ega ka terav.  
Mokad: Tihedad ja tugevalt pigmenteerunud. Ülamokad 
katavad tihedalt alumisi; suunurkadesse moodustub kerge 
kuid püsiv volt.  
Lõuad/hambad:  Tugevad hambad, käärhambumus.  
Silmad: Horisontaalse asetusega ja kergelt ovaalse 
kujuga. Iiris peab olema tumepruun kuid mitte heledam 
tume-pähklipruunist ka mitte heledate “tan” piirdemärgiste 
korral. Arlekiinidel on võimalikud ka erivärvilised silmad.  
Kõrvad: Kõrge asetusega ning poolpüstis või ripuvad. 
Kõrvad ei tohi asetseda vastu põski ning on siledad ja 
üsna väikesed. Kõrva pikkus ei tohiks olla suurem poole 
pea pikkusest.   
 
KAEL:   
Hea lihastiku ja pikkusega, õlgadega harmooniliselt  
ühenduv. 
 
KERE  
Ülajoon: Selg on sirge. Nimmeosa on lühike, lai ja 
lihaseline. Laudjas veidi laskuv. 
Turi: Hästi rõhutatud.  
Rindkere: Rinnakorvi ümbermõõt ületab 1/5 võrra 
turjakõrgust. Küünarnukkideni ulatuv, lai, sügav ja pikk.  
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SABA:   
Pikk, madala asetusega, vähemalt kannaliigeseni ulatuv, 
külgsuunas pöördumata, moodustab tipus kerge J-kujulise 
haagi. Liikumisel võib saba tõusta selja ülajoonest veidi 
kõrgemale. 
  
JÄSEMED:  
 
ESIJÄSEMED : 
Nii eest kui küljelt vaadatuna sirged. 
Õlad:  Kaldu ja keskmise pikkusega.  
Küünarvarred:  Lihaselised. 
Esikäpad:  Tugevad, ümarad, kompaktsed. Küüned on 
alati mustad. Padjandid on tihked, kuid vaatamata sellele 
elastsed.  
 
TAGAJÄSEMED: 
Nii tagant kui küljelt vaadatuna sirged. 
Reied : Laiad ja lihaselised. 
Kannaliigesed: vastupidavad, mitte liiga madala 
asetusega, kannanukid asuvad turjakõrgusest umbes ¼ 
kõrgusel, moodustavad säärega nürinurga.  
Põlveliigesed: vertikaalsed, ulatuvad istmikust kergelt 
kaugemale. 
Tagakäpad: Tugevad, ümarad, kompaktsed.  
Lisavarbad: Traditsiooniliselt peaksid lambakoertel olema 
kahekordsed lisavarbad. Lisavarbad moodustavad selgelt 
eraldi arenenud küüntega “pöidlad” võimalikult käpa 
lähedal. 
 
LIIKUMINE:   
Nõtke ja sundimatu. Jäsemed püsivad liikumisjoonel. 
Beauce lambakoera traav on pikasammuline ja sujuv. 
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KARVKATE  
Karv: peakarv on sile, kerel lühike, tihe, tugev ning kere 
vastu liibuv, 3 – 4 mm pikk. Püksid ja saba alumine külg 
on kergelt, kuid mitte alati,  narmastega ääristatud. 
Aluskarvl on lühike, peen, tihe ja udejas, soovitatavalt 
hiirehall ning väga liibuv. Aluskarv ei tohi pealiskarva alt 
nähtav olla.  
 
VÄRVUS: 
a) “Black and tan” (must, “tan” märgistega): „red 
stockings“. Põhivärv on sügavmust ja “tan” märgised  
oravapunased. Märgised peavad jagunema järgmiselt:  
� täpid silmade kohal 
� koonu külgedel, põskede suunas vähenedes, ei ulatu 

kunagi kõrvade alla 
� rinnal; eelistatavalt kaks laiku 
� kurgualusel 
� saba all 
� jalgadel, alati ülespoole vähenedes ja ulatumata 

kõrgemale 1/3 jala pikkusest, sisekülgedel veidi 
kõrgemale.  

 
b) Arlekiin (“tan” märgistega siniselaiguline): Hall, “Black 
and tan”, karvkatte hall ja must on jaotunud võrdselt, 
märgised hästi jaotunud, must värvus võib olla ülekaalus. 
“Tan” piirdemärgised on samad mis “Black and tan” 
värvusel. 
Õrn valge laik rinnal on lubatud. 
 
SUURUS:  
Turjakõrgus : Isastel : 65 – 70 cm. 
   Emastel : 61 – 68 cm. 
 
VEAD:  
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda  vigadeks, 
mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:  
� Agressiivne  või väga kartlik. 
� Kõrvalekalded standardsuurusest. 
� Liiga kerge kehaehitus. 
� Liiga heledad silmad või erivärvilised silmad (välja 

arvatud arlekiinid). 
� Ninapeegel lõhenenud, nina muud värvi kui must, 

pigmentatsioonivead. 
� Alahambumus või puuduva kontaktiga ülehambumus, 

kolme või enama hamba puudumine (välja arvatud 
esimesed silmahambad). 

� Sünnipärased püstised kõrvad. 
� Ülemääraselt saabelseisus tagajalad. 
� Ühekordsed või täiesti puuduvad lisavarbad 

tagajalgadel. 
� Kupeeritud või selja kohale keerduv saba. 
� Karvkate : standardist erinev värvus ja struktuur. Täiesti 

puuduvad “tan” piirdemärgised. Sakris karv. Selgelt 
nähtav konkreetelt piiritletud valge laik rinnal. Arlekiin: 
liiga suures ulatuses halli, üks külg must – teine hall, 
täiesti hall pea (must puudub).  

 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Piret Audse tõlge 
inglise keelest originaalist aprill 2007 
heaks kiidetud EKL juhatuses 06.09 2007.. protokoll nr 9 
 


