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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 24.03.2004. 
 
KASUTUS: Seisukoerad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad, linnukoera tüüp 

(braque). 
Töökatsetega.     
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Auvergne'i linnukoer on väga vana tõug, mis on Cantali regioonis 
eksisteerinud juba üle kahe aastasaja. Tal olid ilmselt teiste 
linnukoertega ühised esivanemad, ent selle konkreetse tõu 
selekteerimise ja aretamisega hakkasid tegelema Malta rüütlid. Selle 
tõu on kujundanud jahimehed jahimeestele ning tema kõige 
iseloomulikum joon on tema karvkate. 
 
ÜLDMULJE: 
Sirgete joontega ning keskmiste proportsioonidega. Robustne, tugeva 
luustikuga koer. Ei ole raskepärane. Välimuselt linnukoera tüüpi 
(braque). Kerge sammuga ning elegantne, harmooniliste 
proportsioonidega ning kauni karvkattega. Tema kehaehitus 
võimaldab tal nõtkel sammul läbida pikki vahemaid ning ta suudab 
töötada pikka aega järjest ka kõige raskemates maastikuoludes. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:  

• Kere:  
Kere pikkus (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) on ligikaudu võrdne 
turja kõrgusega. Rinna sügavus on pool turja kõrgusest. 

• Pea: 
Koonu pikkus on pool pea pikkusest või pisut lühem. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Rahulik, väga kiinduv, arukas ning sõnakuulelik koer. Tema 
koolitamine seisneb tema loomupäraste omaduste arendamises. Tal on 
väga terav haistmismeel. Kohaneb hästi pereeluga. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju ja koon: Kolju ülemised piirjooned on suunaga ettepoole kergelt 
erisuunalised (linnukoerale iseloomulikult). Pea on pikk, suuruselt 
proportsionaalne. Emastel pisut kergem. Ülaltvaates on kolju peaaegu 
ovaalse kujuga. Kuklakühm on vaid kergelt rõhutatud. Sarnakaarte 
kõrgusel mõõdetud pea laius on võrdne selle pikkusega. 
Kulmukaared: Hästi väljendunud. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Alati must, suhteliselt lai ja läikiv. Hästi avatud 
ninasõõrmetega. Ninapeegli ülemine profiil moodustab koonu 
pikenduse. 
Koon: Koon on koljuga peaaegu ühepikkune. Ühtlase ülajoonega. 
Mokad: Suhtelised silmatorkavad. Ülahuul katab alahuult. Puhas 
suunurk, ilma märgatava voldita. Eestvaates annavad koonule 
kandilise kuju. 
Lõuad/hambad: Jõulised ja võrdse pikkusega lõuad. Hambad on 
tugevad. Käär- või tasahambumus. 
Silmad: Üsna suured, ovaalsed, tumedad pähkelpruunid. Hea 
asetusega silmakoopas. Väljendusrikas, avatud ning sõbralik ilme. 
Hästi pigmenteerunud silmalaud varjavad täielikult silma sidekesta.  
Kõrvad: Kõrvade kinnituskoht on üsna kolju tagaosas. Rahulikus 
olekus hoitakse kõrvu koonu ülajoone ja silmade vahelisest joonest 
madalamal. Valvelolekus võivad olla kõrgemal. Kergelt sissepoole 
pööratud, samas mitte keerdus ega ka täiesti lamedad. Pehmed ning 
pisut siidised.  
Otsast üsna ümarad. Ettepoole sirgeks tõmmatult peavad ulatuma 
vähemalt ninajuureni, ent mitte ninaotsast kaugemale. 
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KAEL: 
 
Üsna pikk, hästi õlgadele asetunud, pisut kaarduv. Väike kaelavolt. 
Kael on umbes sama pikk kui pea. 
 
KERE: 
 
Ülajoon: Sirge ja pingul. 
Turi: Selgelt väljendunud. 
Selg: Kitsas, lame ja lühike. Selgroog ei ole esiletungiv. 
Nimme: Hästi seotud, lai (eriti emastel koertel), kergelt kumer. 
Laudjas: Kaldega (nurk seljajoone suhtes 35°), puusanukid on 
nähtavad. 
Rindkere: Pikk ja sügav, ulatudes küünarnukkideni. Rindkere ristlõige 
on munakujuline, ühtlaselt kaardunud, alumine osa ei ole järsk.  
Alajoon ja kõht: Alajoon on kergelt kõhu suunas tõusev, ent mitte 
hurdalik. Küljed on laiad, pisut nõgusad, puusadega hästi seotud. 
  
SABA: 
 
Üsna kõrge asetusega. Kantakse horisontaalselt. Silindrikujuline ja 
mitte liiga peenike. Kupeeritud saba pikkuseks on 15-20 cm (6-8 
tolli). Kupeerimata saba ulatub maksimaalselt kannani. 
 
JÄSEMED: 
Kerega ühel joonel. 
 
ESIJÄSEMED: 
Maapinna suhtes püstise asetusega. 
Õlad: Tugevad, väga lihaselised ning liikudes üsna vabad. 45-kraadise 
kaldega. 
Küünarnukid: Hea asetusega kere telgjoonel. 
Küünarvarred: Tugevad ja pikad, lihaselised ja sirged. 
Randmed (randmeliigesed): Tugevad, ilma sõlmedeta. 
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed ning küljelt vaadatuna pisut 
kaldus. 



 

FCI Standard nr 180 / 02. 04. 2004 
EESTI KENNELLIIT 

5 

TAGAJÄSEMED: 
Hea nurgistusega, liiguvad paralleelselt. 
Reied: Väga lihaselised. 
Kannad: Kuivad ja hästi väljendunud. 
Kannad (pöialiigesed): Lühikesed ja mitte liiga peenikesed. 
 
KÄPAD: Kassikäppadest pisut pikemad ja jänesekäppadest pisut 
lühemad. Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Küüned on tugevad ja lühikesed, padjandid tugevad ja vastupidavad, 
varbad on lähestikku asetsevad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Keskmise ulatusega ning rütmiline liikumine, mis väljendab tõu 
kuulsat vastupidavust. Jahil on tavaliseks liikumisviisiks keskmise 
ulatusega, ühtlane ning kergelt õõtsuv galopp. 
 
NAHK: 
Üsna peene struktuuriga ning lõtv, ilma liialdusteta. 
 
KARVKATE  
 
KARV: Lühike, mitte liiga peenike. Ei tohi olla karm ega läikiv. 
 
VÄRV: Must, erineva suurusega valgete täppidega. 
Märgiste järgi eristatakse kahte tüüpi: laiguline või hall. Värvuse 
erinevus ei ole kahe ühesuguste omadustega koera hindamisel oluline. 
Pea peab olema eelistatult must. Koonul on valge lauk, mis ulatub 
koljuni. Valge värvus võib ulatuda ka koonu külgedele. 
Valgeid või laigulisi kõrvu või pea külgesid ei peeta veaks.  
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus (nii isaste kui emaste koerte puhul on lubatud kõikumine 
+2 cm ja –1 cm): 
Isased: 57-63 cm (22,5-24,8 tolli). Ideaalne kõrgus 60 cm (23,6 tolli). 
Emased: 53-59 cm (20,9-23,2 tolli). Ideaalne kõrgus 56 cm (22 tolli). 
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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. 

• Paralleelsed kolju ja koonu teljed. 
• Silmade alt liiga täidetud kolju. 
• Nähtav silma sidekest. 

 
 
TÕSISED VEAD  
 

• Koonduvad kolju ja koonu teljed (suunaga ettepoole). 
• Nõgus või kumer koonuselg. 
• Liiga kõrge asetusega, liiga lühikesed, lamedad või liiga 

korgitserikujuliselt keerdunud kõrvad. 
• Liiga rippuvad, lõdvad või lühikesed mokad. Otsast teravnev 

koon. 
• Liiga kitsas rindkere. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
Iseloom: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
Pea:  

• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Üle- või alahambumus, rohkem kui 1 mm suurune vahe 

lõikehammaste kaarte vahel. 
• Esimeste eespurihammaste puudumine on lubatud. Kahe 

mõne teise eespurihamba puudumine (PM2 või PM3) või 
ükskõik millise teise hamba, kaasa arvatud PM4, puudumine 
on diskvalifitseeriv viga. 

• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud või märgid selle 
kirurgilisest parandamisest. 

Jalad: 
• Lisavarvaste olemasolu või märk nende eemaldamisest. 
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Karvkate: 

• Ühevärviline must või valge karv. 
• Laikude puudumine. 
• Kollakaspruunid laigud või „kõrbenud leiva“ (fawn) toon. 
• Roosa või maksavärvi nina (nn Dudley nina). 
• Pigmenteerumata lauääred. 
• Kollased silmad (nn „kullisilmad“). Kõõrdsilmsus. 

Suurus:  
• Standardile mittevastav turja kõrgus (ametlikult lubatud 

kõikumine +2 cm ja –1 cm). 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Käesolev täiendatud tõustandard hakkas kehtima septembris 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


