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Wzorzec FCI nr 134

WYŻEŁ PIRENEJSKI
(Braque Francais, type Pyrenees, petite taille)

Kraj pochodzenia: Francja
Data publikacji obowiązującego wzorca: 06.05.1988
Użytkowanie: wyżeł.
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyżły.

Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne.
Typ kontynentalny.
Próby pracy wymagane.

RYS HISTORYCZNY: 
Małe wyżły francuskie (typu pirenejskiego) charakteryzują się taką samą
ogólną budową ciała jak wyżły (typu gaskońskiego), są jedynie od nich
mniejsze i o lżejszej budowie (przy zachowaniu wszystkich proporcji).
Różnice występują jedynie w kilku punktach.

WYGLĄD OGÓLNY: 
Wyżeł o muskularnej budowie, jednak nie za ciężki. Skóra bardziej
przylegająca niż u wyżłów typu gaskońskiego. 

GŁOWA: 
Nos: koloru kasztanowo-brązowego, nozdrza szeroko otwarte.
Fafle: mniej obwisłe lub mniejsze niż u wyżłów typu gaskońskiego.
Uszy: osadzone powyżej linii oczu, lekko pofałdowane. Uszy o długości

sięgającej 2 cm od wierzchołka nosa.

SZYJA: 
Pod szyją skóra dobrze przylegająca lub lekko obwisła.

TUŁÓW:
Brzuch: linia dolna płytsza niż u typu gaskońskiego.

OGON: 
Delikatny, drobny; kopiowany lub naturalnie krótki.

KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: lżejsze niż u wyżłów typu gaskońskiego.
Łopatki: muskularne, średnio ukośne.
Kończyny tylne:
Łapy tylne: zwarte, ścisłe.

OKRYWA WŁOSOWA:
Włos: sierść delikatniejsza i krótsza niż u typu gaskońskiego.
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WZROST:
Wysokość w kłębie: psy: 47 - 58 cm

suki: 47 - 56 cm
Wzrost pomiędzy 50-55 cm daje możliwość wszechstronnego użytkowa-
nia takich osobników. 

WADY: 
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyżej, powinny być trak-
towane jako wady, powodujące odpowiednie obniżenie oceny.

- Zbyt ciężka lub zbyt lekka budowa ciała.
- Fafle zbyt obwisłe lub za małe.
- Okrągłe oczy.
- Uszy osadzone na linii oczu, za długie (sięgające wierzchołka nosa).
- Podkasany brzuch.
- Platfus. 

Wady eliminujące z hodowli:
- Szczelina pomiędzy nozdrzami (nozdrza niezrośnięte), brak pigmen-

tacji nosa.
- Entropium, ektropium, różowe plamki na powiekach.
- Wrodzony brak ogona.
- Zrośnięte palce, dodatkowe palce, brak palców.

UWAGA: 
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.


