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PYRENÆISK HYRDEHUND
(BERGER DES PYRENEES A POIL LONG)

Oprindelsesland: Frankrig
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Helhedsindtryk:

Hyrdehund, der bruges på gårde og græsgange i Pyrenæerne.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Med brugsprøve.
Med sin beskedne oprindelse har racen praktisk talt været ukendt i den officielle
hundeverden indtil begyndelsen af det 20. århundrede. Dens type varierer betydeligt
fra den ene dal til den anden – dens størrelse og pels kan være meget forskellige, men
dens karakter og opførsel er altid den samme. Den første standard for racen blev
udarbejdet mellem 1921 og 1925, og den har siden været ret uændret.
Racen rummer i et minimum af størrelse og vægt et maksimum af energi. Dens altid
årvågne udtryk med den fiffige og mistroiske mine giver - forenet med de meget livlige
bevægelser - denne race en helt unik fremtræden.

Vigtige proportioner: •
•
•
•

Skallens længde og bredde er omtrent ens.
Næsepartiet er kortere end skallen i forholdet 1 til 2.
Kropslængden er større end skulderhøjden.
Albuens højde over jorden er større end den halve skulderhøjde.

(NB! Tegningen er fra før 1995 og viser en kuperet hund)

Temperament:

En lille, energisk hund, opfindsom og med initiativ, totalt hengiven over for sin herre.
Den har en selvrådig karakter, og der kræves for det meste en fast hånd for at
kanalisere dens energi og få det bedste ud af dens intelligens og livlighed. Den er ofte
mistroisk over for fremmede.
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Hoved:
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Set som en helhed er det triangulært.

Skalle :

Middelkraftig, næsten flad, med en let udtalt pandefure. Skallen afrundes harmonisk
mod siderne og har en kun let udtalt nakkeknude. Bredden og længden er næsten den
samme. Fortil går skallen blødt skrånende over i næsepartiet.

Stop :

Knapt mærkbart

Næse :

Sort.

Næseparti :

Lige, lidt kortere end skallen, kileformet aftagende udefter, men uden at være spidst.

Læber :

Må ikke være tykke. De dækker fuldkommen underkæben, og der er ingen synlig
mundvig. Læberandene er som ganen sorte eller kraftigt pigmenteret med sort.

Kæber, bid :

Tandsættet skal være komplet. Hjørnetænderne er kraftige. Biddet er saksebid (de
øverste fortænder dækker de nederste i tæt kontakt). Tangbid er tilladt.

Øjne:

Udtryksfulde, let mandelformede og mørkebrune. De må hverken være udstående eller
for dybtliggende. Glasøjne er tilladt for hunde med pelsfarven harlekin eller skifergrå,
for hvem det næsten er et karakteristisk træk. Øjenrandene er sorte uanset pelsfarven.

Ører:

De skal være ret korte, moderat brede ved basis, ansat øverst på skallen, hverken for
tæt sammen eller for langt fra hinanden. Deres nederste del skal være rejst og
bevægelig. Idéelt skal den øverste trediedel eller halvdel af øret foldes fremad eller til
siden, symmetrisk for begge ører.

Hals:

Temmelig lang, ret muskuløs og godt fri af skuldrene.

Krop:

Knoglebygningen er solid, uden at være grov, og muskulaturen er tør.

Overlinie :

Godt stram.

Manke :

Godt fremtrædende.

Ryg :

Temmelig lang og stærk.

Lænd :

Kort og let hvælvet. Den kan virke mere hvælvet, da pelsen ofte er mere rigelig over
bagparten og krydset.

Kryds :

Temmelig kort og ret skråtstillet.

Bryst :

Middelkraftigt. Det når ned i højde med albuerne. Ribbenene er let hvælvede.

Flanker :

Ikke ret dybe.

Hale:

Godt behængt, ikke alt for lang, nærmest lavt ansat og med en krog ved spidsen. Når
hunden er i affekt, må halen ikke løftes ret meget over ryglinien. Mange hunde er
halekuperet, og nogle kan have medfødt stumphale.
NB! Kupering er forbudt i Danmark

Lemmer:
Forpart:

Velstillede og lodrette forben, tørre og senede, godt behængt.

Skuldre :

Ret lange og middel skråtstillede.

Overarm :

Skråtstillet og af middel længde.

Underarm :

Lige.

Håndrod :

Leddet er udtalt.

Mellemhånd :

Let skråtstillet.

Forpoter :

Tørre, ret flade, udpræget ovale. Trædepuderne er mørke. De små, hårde kløer er
skjult af et hårlag, som også findes under poterne, mellem trædepuderne.
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Bagpart:
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Vinklingen er ret markant. Hos hunde med halvlang pels er benene uden behæng.

Overlår :

Ikke særlig langt og middel skråtstillet. Meget muskuløst og fyldigt.

Knæ :

Velvinklede. Ligger parallelt med kroppens midterlinie.

Underlår :

Temmelig langt og skråtstillet.

Haseled :

Tørt, lavt ansat og godt vinklet. Haseleddene er af og til lidt tæt stillede.

Mellemfod :

Lodret eller stillet ganske let fremad.

Bagpoter :

Tørre, ret flade, udpræget ovale. Trædepuderne er mørke. De små, hårde kløer er
skjult af et hårlag, som også findes under poterne, mellem trædepuderne.

Vildtkløer :

Der kan, men skal ikke, være enkelte eller dobbelte vildtkløer på bagbenene.

Bevægelse:

I skridtgang har racen en temmelig kort bevægelse. Trav – den foretrukne gangart – er
frisk og energisk. Under kort trav bæres hovedet lidt højt, ved frit trav ligger hovedet i
højde med ryglinien. Poterne løftes aldrig ret meget. Bevægelsen er flydende, ganske
lavt over jorden.

Hud:

Tynd, ofte med mørkt pigmenterede pletter, uanset pelsfarven.

Pels:
Hårlag :

Pelsen, der kan være lang eller halvlang, men altid rigelig, er næsten flad eller let
bølget. Den er mere rigelig og mere uldagtig på kryds og lår. Pelsens struktur er en
mellemting mellem gedehår og fåreuld. Blandingen mellem de tørre og uldne pelshår
kan af og til hos nogle hunde danne en slags totter eller snore, kaldet ”cadenettes”,
undertiden plader eller ”matelotes”, der som tagsten dækker kryds og lår. Man kan
også se disse ”cadenettes” på forbrystet og forparten ud for albuerne. Næsepartiet har
en kortere og ikke så rigelig pels. Yderst på næsepartiet, og af og til over det hele, er
pelsen tilliggende og tilbagestrøget. På siderne og på kinderne er pelsen mere lang og
pjusket og virker ”vindblæst” forfra og bagud. Øjnene skal være helt synlige og ikke
skjult af pelsen.

Farve :

Fauve i mere eller mindre mørke nuancer, med eller uden islæt af sorte hår, af og til
med lidt hvidt på forbryst og ben. Grå i mere eller mindre lyse nuancer, ofte med hvidt
på hoved, forbryst og ben. Harlekin (blå, plettet med sort). Pelsen findes også brindlet,
sort, eller sort med hvide aftegninger. Rene farver foretrækkes.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 40 til 48 cm, tæver 38 til 46 cm. Der er tilladt en tolerance på
2 cm herover for helt racetypiske hunde.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Helhedsindtryk:

Grov og tung, uden livlighed. Grov muskulatur. Udslukt udtryk.

Hoved:

Oval skalle, kuplet pande, stop for markeret eller manglende.

Næseparti:

Kvadratisk eller rektangulært. Pigmentmangler på næse og læber.

Øjne:

Lyse eller med et forvildet udtryk. Depigmenterede øjenrande.

Ører:

Tykke, tunge, hængende fladt ned langs hovedets sider, båret usymmetrisk.

Hals:

Tyk eller spinkel. Hovedet ”sidder på skuldrene”.

Krop:

Svajtygget eller opadkrummet ryglinie. Bugen myndeagtigt opkneben eller hængende.
Tung og grov helhed. Kvadratisk bygning. Vandret overlinie. Karperyg. Vandret kryds.

Hale:

Manglende halekrog.

Forben:

Dobbelte vildtkløer. Fejlagtig benstilling.

Skulder:

For stejl eller for kort.

Bagben:

For stejl hasevinkel. Fejlagtig benstilling

Poter:

Tykke, grove poter, kattepoter. Kløerne lange eller hvide.
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Pels:

Alt for rigelig på hovedet, især hvis den skjuler øjnene eller på næsepartiet danner et
skæg, som ligner moustacherne på en Griffon. Dårlig pelsstruktur, blød, som ståltråd,
krøllet eller kruset. Pelsen mangler tæthed eller tykkelse.

Farve:

Broget på mere end 1/3 af pelsen. Harlekin uden kontrast mellem grå og sort eller med
nuancer af fauve. Meget udvasket pelsfarve. Sort pels med tan-aftegninger på hoved
og ben (black-and-tan).

Bevægelse.

Trav kort eller trippende. Højt løftede poter.

Alvorlige fejl:
Ører:

Ukuperede ører båret opretstående.

Hale:

Halen båret i en bue over ryggen eller oprullet.

Diskvalificerende fejl:
Temperament:

Aggressiv eller meget sky.

Farve:

Pelsen hvid eller af anden farve, der ikke er beskrevet i standarden.

Næse:

Af anden farve end absolut sort.

Kæber, bid

Over- eller underbid. Enhver deformitet af kæberne.

Øjne:

Glasøjne hos andre end pelsfarverne harlekin og skifergrå.
Pigmentløse pletter på øjenrandene. Lysegule øjne.

Størrelse:

Uden for de givne grænser.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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