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Helhedsindtryk:

Mrs. Pamela Jeans-Brown revideret af Alain Pécoult og Raymond Triquet.
Hyrdehund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen bjerghunde og Schweizer
Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Med brugsprøve.
Denne variant af Berger des Pyrenées fandtes hovedsagelig på sletterne ved foden af
Pyrenæerne, hvor den var ”meget værdsat af hestehandlere og kvægdrivere” i henhold
til Bernard SENAC-LAGRANGE (klubbens årbog fra 1927). Dens særlige egenskaber i
forhold til andre typer af pyrenæiske hyrdehunde har gjort den fortjent til et tillæg til
racestandarden siden 1920’erne.
Som helhed besidder Berger des Pyrenées à Face Rase de samme karakteristiske
træk som Berger des Pyrenées à Poil Long.

Vigtige proportioner: •
•
•
•

Skallens længde og bredde er omtrent ens.
Næsepartiet er lidt kortere end skallen, men dog længere end hos den langhårede
eller halv-langhårede variant.
Kropslængden er næsten den samme som skulderhøjden.
Albuens højde over jorden er større end den halve skulderhøjde.

(NB! Tegningen er fra før 1996 og viser en kuperet hund)
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Side 2 af 2

m KORTHÅRSHOVED
Temperament:
Hoved:
Krop:
Lemmer:

Bevægelse:
Pels:
Størrelse:

Fejl:

Hunden er livlig og føjelig, undertiden mistroisk over for fremmede.
Forsynet med en kort og fin pels (heraf navnet ”korthårshoved”). Næsepartiet er en
smule længere end hos de halvlanghårede pyrenæiske hyrdehunde.
Lidt kortere end hos den langhårede variant og proportionerne er mere kvadratiske.
Benene er korthårede med en let pelsfrynse på forbenene og bukser på bagbenene.
Poterne er mere tæt sluttede og mere hvælvede end hos den langhårede variant.
Vinklerne er mere åbne hos denne variant.
I bevægelse har pyrenæisk hyrdehund ikke så jordvindende skridt som den langhårede
variant.
På kroppen er pelsen halvlang eller kortere. Den når sin største længde på halsen og
ved manken (6-7 cm) samt langs ryggens midterlinie (4-5 cm).
Skulderhøjde: Hanner 40-54 cm
Tæver 40-52 cm
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.
Fejl og diskvalificerende fejl er de samme som beskrevet for den langhårede variant –
bortset fra dem, der vedrører pelsen og proportionerne.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes i
avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
Standarden udgivet af FCI 13. marts 2001
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
MAJ 2015
NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i AUGUST 2005
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