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

(braque). 
 Töökatsetega. 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Prantsuse linnukoeri on kaks erinevat tüüpi: kõrgejalgne „Gascogne'i“ 
tüüp ning madalajalgne „Püreene tüüp“. Mõlemad tüübid on pärit 
Prantsusmaa edelaosast ning Püreneede keskosast, kus neid säilitati 
täiesti puhtaverelisena. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise proportsioonidega linnukoera (braque) tüüpi seisukoer. 
Suursuguse välimusega ning jõuline, ent mitte liiga raskepärane. 
Robustne ning tugeva luustruktuuriga. Emased on pisut kergema 
kehaehitusega. Nahk on pehme ning üsna lõtv. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Koon on pisut lühem kui kolju. 
 
PEA: 
Üsna silmatorkav, ent mitte liiga raskepärane. Külgvaates on kolju ja 
koonu ülemised piirjooned on kergelt erisuunalised. 
 
KOLJUPIIRKOND:  
Kolju: Peaaegu täiesti lame või väga kergelt kumerdunud. Keskvagu 
on vaid õrnalt märgatav. Kuklakühm ei ole peaaegu üldse rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Ei ole märkamatu ega ka rõhutatud. 
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NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Lai, pruun ning hästi avatud ninasõõrmetega. 
Koon: Lai ning kandilise kujuga, mõnikord pisut kumer. 
Mokad: Rippuvad, suunurgad on üsna voldilised. 
Lõuad/hambad: Täishambumus. Tanghambumus on lubatud. 
Silmad: Hästi avatud ning hea asetusega silmakoopas. Pähkelpruunid 
või tumekollased. Siira pilguga. 
Kõrvad: Keskmise pikkusega, silmadega ühel joonel. Kinnituskohas 
mitte väga laiad. Kergelt voldilised ning ümarate otstega kõrvad 
moodustavad näo ümber ilusa raami. Üks või kaks vertikaalset volti 
võivad olla põskede kõrgusel ning väike volt kõrva kinnituskoha 
juures. Pikkuselt peavad ulatuma ninaotsani. 
 
KAEL: 
 
Paraja pikkusega, ülemine osa on kergelt kaarduv. Alati väikese 
kaelavoldiga. 
 
KERE: 
 
Selg: Lai, sirge, mõnikord üsna pikk, ent alati hästi hoitud. 
Nimme: Lühike, lihaseline ja kergelt kumer. 
Laudjas: Ülajoone suhtes kergelt kaldus. 
Rind: Eestvaates lai, külgvaates pikk. Ulatub küünarnukkideni. 
Roided on ümarad, ent ilma liialdusteta. 
Kõht: Lame. Vaid pisut üles tõmmatud. 
 
SABA: 
 
Tavaliselt kupeeritud ning jätkab laudja kumerust. Veaks ei peeta ka 
hea hoiakuga pikka saba ning sünnipärast lühikest saba. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Vertikaalsed, sirged ja lihaselised. 
Õlad: Väga lihaselised ja mõõduka kaldega. 
Õlavarred: Tugevad ja väga lihaselised. 
Küünarnukid: Rinnakuga ühel kõrgusel. 
Esikäpad: Lähestikku asetsevate ning hästi kaardunud varvastega, mis 
loovad kompaktse üldmulje. Peaaegu ümmargused. Küüned on 
tugevad, padjandid on paksud ja toored. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Täiesti vertikaalsed ja sirged. 
Reied: Toored ja lihaselised. 
Sääred: Lihaselised. 
Kannad: Mõõduka nurgaga. 
Pöiad: Üsna lühikesed. 
Tagakäpad: Kompaktsed ja peaaegu ümmargused. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Üsna paks ja lopsakas. Pea peal ja kõrvadel peenem. 
 
VÄRVUS: 
• Pähkelpruun. 
• Pähkelpruun ja valge. 
• Pähkelpruun ja valge, väga tähniline. 
• Pähkelpruun pruunide märgistega (silmade kohal, huultel ja 

jalgadel). 
 
SUURUS: 
 
Isased koerad:  58-69 cm. 
Emased koerad:  56-68 cm. 
Eelistatud suurus: 61-63 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. 
• Liiga raskepärane või liiga kerge kehaehitus. 
• Liiga rõhutatud kuklakühm. 
• Liiga paksud või mitte piisavalt madala asetusega mokad. 
• Ümmargused silmad, mille põhjuseks on liiga rõhutatud sarna- ja 

kulmukaared. 
• Lamedad ja liiga lühikesed või keerdus kõrvad. 
• Liiga üles tõmmatud (hurdalik) kõht. 
• Harali varvastega käpad. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Koonduvad või liiga erisuunalised kolju ja koonu ülajooned. 
• Lõhenenud nina, liiga depigmenteerunud ninapeegel. 
• Üle- või alahambumus. 
• Entroopion, ektroopion, roosad täpid silmalaugudel. 
• Saba puudumine. 
• 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. 


