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RASEBESKRIVELSE FOR PYRENEISK GJETERHUND
(Chien de berger des Pyrénées à poil long)
Opprinnelsesland/
hjemland:
Helhetsinntrykk

Frankrike.
Til tross for liten størrelse og vekt utstråler den et maksimum
av nervøs energi. Alltid med et meget våkent og granskende
uttrykk som sammen med meget livlige bevegelser gir et
karakterisk helhetsinntrykk ulik andre raser.

Viktige proporsjoner: •
•
•
•

Skallen omtrent like lang som bred.
Skalle : snute = 2 : 1.
Kroppen lengre enn mankehøyden.
Avstanden fra albue til bakken større enn halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Modig, oppfinnsom liten hund som viser initiativ, meget lojal.
Naturlig sta, trenger en fast hånd. Ofte noe reservert overfor
fremmede.

Hode:

Kileformet.

Skalle:

Moderat utviklet, nesten flat med knapt markert pannefure.
Harmonisk avrundet på sidene, lett uttalt nakkeknøl. Går
jevnt over til snutepartiet.

Stopp:

Svakt markert.

Nesebrusk:

Sort.

Snuteparti:

Rett, litt kortere enn skallen, kileformet.

Lepper:

Ikke spesielt tykke, dekker helt underkjeven, ikke synlig
leppefold. Sorte eller sortflekkete lepper og gommer.

Kjever/tenner:

Kraftige tenner, store hjørnetenner. Komplett tannsett.
Saksebitt, tangbitt tillatt.

Øyne:

Uttrykksfulle, lett mandelformete, mørke brune. Verken
utstående eller for dyptliggende. Karakteristisk med
glassøyne eller øyne med forskjelligfargete flekker hos blue
merle (harlekin) eller skifergrå. Uansett pelsfarge sorte
øyelokksrender.
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Temmelig korte, moderat brede ved basen, ikke for
tettsittende høyt eller for bredt plassert på skallen.
Tradisjonelt kupert*. Den nedre delen av det ukupert øret rett
og bevegelig. Ideelt skal den øverste tredjedelen eller
halvparten av øret falle forover eller til siden, likt på begge
sider.
Ganske lang, muskuløs, går gradvis over i skulderen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette, tørre, senete, med beheng.

Skulder:

Ganske lang, moderat skråstilt.

Overarm:

Skråstilt og moderat lang.

Underarm:

Rett.

Håndrot:

Tydelige.

Mellomhånd:

Lett skråstilt.

Poter:

Faste, ganske flate, ovale. Tredeputene mørke, små klør,
harde og dekket med pels som går under poten og mellom
tærne.

Kropp:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme uten å være tung, tørr muskulatur..

Overlinje:

Ganske lang og sterk.

Manke:

Utpreget.

Lend:

Kort og lett buet. Pelsen er ofte tykkere bak og over krysset,
dette gjør at lendepartiet virker høyere enn det er.

Kryss:

Ganske kort og noe fallende.

Bryst:

Moderat utviklet, rekker til albuene. Ribbena lett rundet.

Flanker:

Ikke for dype.

Hale:

Ikke veldig lang, lavt ansatt og danner en krok ytterst. Godt
behåret. Halen skal ikke gå over rygglinjens forlengelse når
hunden er oppmerksom. Kan kuperes*. Mange har medfødt
stumphale.
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Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Velvinklet. Hunder med halvlang pels har ikke beheng på
bena.

Lår:

Ikke veldig lange, moderat skråstilte, kraftige, muskuløse.

Knær:

Velvinklete, parallelle.

Underlår:

Ganske lange og skråstilte.

Haser:

Tørre, lavt ansatt, godt vinklet og av og til noe trange.

Mellomfot:

Loddrette mot bakken eller kun lett skråstilte. Kan ha enkle
eller doble sporer.

Poter:

Tørre, ganske flate, ovale. Tredeputene mørke, små klør,
harde og dekket med pels som går under poten og mellom
tærne.

Bevegelser:

Ganske kort steglengde. Energisk og kraftfult trav er den
foretrukne bevegelsesform. Ved kort trav holdes hodet noe
høyt, ved raskere trav holdes hodet i linje med ryggen,
potene løftes ikke mye og bevegelsen er flytende, hunden
skummer raskt over bakken.

Hud:

Fin, ofte dekket av mørke flekker uansett pelsfarge.

Pels:
Hårlag:

Enten lang eller middels lang, alltid tett, nesten flat eller lett
bølget. Tykkere og mer ullen over bakpart og lår. Struktur noe
mellom geitehår og saueull. Hos enkelte kan blandingen av
grov pels og ullpels gjøre at pelsen virker tykkere over kryss
og lår, eller danne snorer eller matter som dekker krysset
som taksten. Slik pels kan også finnes på bryst og forbena
ved albuene. Snutepelsen kortere og mindre tett. Pelsen på
siden av snuten, noen ganger langs hele snuten, er flat og
tilliggende bakover. På kinnene er pelsen lengre og luftigere
bakover. Øynene må være synlige og ikke dekket av pels.

Farge:

Mer eller mindre mørk fawn iblandet sorte hår eller ikke, ofte
med noe hvitt på bryst og ben; lysere eller mørkere grå, ofte
med noe hvitt på hodet, bryst og ben; blue merle (blåflekket
med sort). Også brindle, sorte pelser eller sort med hvite
tegninger. Ensfargete foretrekkes.
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Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Hannhunder:
40-48 cm
Tisper:
38-46 cm
+2 cm tolereres hos meget typeriktige individer.
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
− Helhetsinntrykk: For tung, ikke livlig, tung muskulatur,
likegyldig uttrykk,
− Skallen: Rund skalle, velvet panne; for utpreget eller
manglende stopp.
− Snuteparti: firkantet eller rektangulært. Pigmentmangel på
nesebrusk eller lepper.
− Øyne: Lyse eller med et stirrende uttrykk. Upigmenterte
øyelokk.
− Ører: Tykke, tunge, faller flatt mot hodets side, båret
usymmetrisk.
− Hals: Tykk eller svak, kort.
− Kropp: Svak overlinje, karpelend. For opptrukket eller
hengende buklinje. For tung, ikke kvadratisk kropp, rett
overlinje. Flatt kryss.
− Hale: Uten krok på spissen.
− Forben: Doble ulveklør. Dårlig forbensstilling.
− Skulder: For rett eller for kort.
− Bakben: Dårlig hasevinkel.
− Poter: Tykke, kattepoter, lange klør, hvite.
− Pels: For mye pels på hodet, spesielt hvis det dekker øyne
og snute og likner på griffonskjegg. Dårlig struktur. Krøllet
og kruset. Ikke tykk eller fyldig nok pels.
− Farge: Hvitfarge mer enn 1/3 av pelsen. Harlekin som
mangler kontrast mellom grått og sort, eller har fawn
nyanse. Utvasket pelsfarge. Sort pels med tanfarge på
hode og ben (røde sokker).

Grove feil:

− Ører: Ståører.
− Hale: Båret krøllet over overlinjen eller tett rullet.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Atferd: Aggressiv eller redd.
− Pels: Hvit farge eller annen farge ikke spesifisert i
standarden.
− Nesebrusk: Ikke helt sort.
− Bitt: Over- eller underbitt. Misdannelse av kjeven.
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− Øyne: Glassøyne hos andre enn blue merle eller skifergrå,
kjøttfarge på øyelokksranden. Lys gul øyenfarge.
− Størrelse: Utover det angitte.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er øre- og halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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