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Aika ja paikka: 27.8.2016 Orimattila
Koiran kutsumanimi JETI

LYHYTKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA
Koiran nimi: KIVASTI LIIAN VIILEE
Lonkat: B/B

Kyynärät: 0/0

Polvet: 0/0

Syntymäaika / tarkastusikä:
5.4.2014/ 2v 4kk
Silmät: T
Muu: VA0, LTV0

Korkeus: 44 cm

Väri: merle

Uros: X

Narttu:

Muuta: P

Omistaja: Tiina Anttila
Osoite:
Sähköposti:
YLEISVAIKUTELMA
ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET

1. Tyyppi

a) erinomainen

b) hyvä

c) heikko

d) epätyypillinen

2. Rakenne

a) rodunomainen
e) hentorakenteinen f) raskasrakenteinen g) epänormaali
b) sopusuhtainen
c) tasapainoinen
d)
normaaliluustoinen
a) selkeä
b) riittävä
c) urosmainen narttu

3.
Sukupuolileima

d) narttumainen uros
4. Kivekset

a) normaalit

b) erikokoiset
c) pienet

a) normaali

c) hieman lihava

b) lihaksikas

d) hieman laiha

d) toinen puuttuu
e) molemmat
puuttuvat

- kastroitu
5. Yleiskunto

e) lihakseton

MITTASUHTEET
ERINOMAINEN

HYVÄ

6. Korkeus

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET
c) liian pieni

urokset 40–54 cm

koko 44 cm
d) liian suuri

nartut 40–52 cm
koko ________ cm
a)
Lähes
neliömäinen
7. Pituus
b) hieman
c) pitkärunkoinen
pitkärunkoinen
Kommentit: VIELÄ SELKEÄSTI NUORI , ERINOMAINEN LUONNE. ERINOMAISET KORVAT.

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Aika ja paikka: 27.8.2016 Orimattila
Koiran kutsumanimi JETI
PÄÄ
ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET

Haaleat

Lihanväriset
c)
c)
c)

8. Pään
yleisvaikutelma

Tarkastuksen tekijän kommentti:
HIEMAN PYÖREÄ KALLO JA SILMÄT.

9. Pigmentti
-silmäluomet
-kirsu
-huulet
-kitalaki
10. Ilme

Mustat
a) x
a) x
a)
a) x
a) ovela
b) epäluuloinen
c) kettumainen
d) hymyilevä

Ei täysin mustat
b)
b)
b) x
b)
e) luihu

a) lähes tasainen
b) kohtalaisen kehittynyt
c) lähes yhtä leveä kuin
pitkä

d) leveähkö

d) pyöreähkö

e) pyöreä f) suippo

b) kupera otsa

MELKO
VOIMAKAS
e) raskas

c) voimakkaasti
korostunut
d) olematon
f) neliömäinen

11. Kallo

12. Otsapenger a) hieman erottuva

c)
f) vaisu

h) vauhko

g) vakava

13. Kuono

a) suora
b) kiilan muotoinen

c) liian pitkä
d) liian lyhyt

14. Kuonon ja
kallon suhde

a) Kuono hieman kalloa
lyhyempi

b) suhteessa 1:1 d) kuono pidempi
kuin kallo

15. Huulet

a) tiiviit
b) kiinteät

17. Silmät

c) hieman paksut
d) hieman
roikkuvat
f) keskiruskeat

a) ilmeikkäät
b)mantelimuotoiset
c) normaalin kokoiset
g) pyöreähköt
d) tummanruskeat
e) siniset / sinisiä pilkuja h) pienet
merlellä tai
liuskeenharmaalla
VASEN

i) pyöreät

a) pienet/kevyet
b) symmetriset
c) tyvestä kohtalaisen
leveät
d) taittokorvat 1/3
e) ruusukorvat

j) paksut
p) luonnostaan
l) raskaat
pystyt
m) epäsymmetriset
n) matalalle
kiinnittyneet
o) erittäin kookkaat

18. Korvat

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

f) paksuhkot
g) melko raskaat
h) lappukorvat
i) kookkaat

e) erittäin paksut
f) roikkuvat

j) suuret
k) vaaleahkot

l) vaaleankeltaiset
m) siniset tai
sinipilkulliset muilla
kuin merlen tai
liuskeen harmaan
värisillä koirilla
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Koiran kutsumanimi JETI

Hampaat / purenta

ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET

a) täydellinen
hampaisto

d) tasapurenta

e) epätasainen
hammasrivi
kuitenkin oikea
purenta

g) alapurenta

b) kulmahampaat
vahvat

f) kapea alaleuka
c) leikkaava
purenta

Suomen Pyreneläiset ry

i) epämuodostuneet leuat
j) vino purenta

Kommentit:

Tarkastaja: Elina Haapaniemi

h) yläpurenta
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Koiran kutsumanimi JETI
RUNKO
19. Kaula

20. Ylälinja
21. Selkä

22. Lanne

23. Lantio
24. Häntä

ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET

a) pitkä
b) melko lihaksikas
c) kauniisti lapoihin
liittyvä
a) erinomainen kiinteä

d) pitkähkö
e) hento
e) riittävä

f) lyhyt
g) paksuhko

h) pää liittyy suoraan
lapoihin

b) kiinteä

c) melko kiinteä

d) heikko

a) kiinteä
b) melko pitkä
c) säkä selvästi erottuva
d) säkä kohtalaisesti
erottuva
a) lyhyt
b) hieman kaareva

e) hieman löysä
f) lyhyehkö
g) pitkähkö
h) vaakasuora

i) notko

l) karpinselkä

a) lyhyehkö
b) melko viisto
a) matala kiinnitys
b) J-koukku

-luonnontöpö
-puolipitkä
-pitkä

j) takakorkea
k) matala säkä

c) liian lyhyt
d) pitkä
e) suora
c) lyhyt
d) pitkä
c) korkealle
kiinnittynyt
d) J-koukku
puuttuu

f) köyry

e) vaakasuora
f) liian viisto
e) selän päälle
kaartuva
f) häntämutka

Hännän kanto: NOSTAA LIIKKEESSÄ HÄNNÄN KEVYELLE KAARELLE.

25. Rintakehä

a) kohtalaisen
kehittynyt
b) lähes kyynärpäihin
ulottuva
c) kylkiluut hieman
kaartuneet
d) kupeet eivät syvät

e) hieman liian
kapea rinta
f) hieman liian syvä
g) hieman liian
matala

h) liioiteltu
i) tynnyrimäinen
j) ulottuu
kyynärpäiden
alapuolelle
k) liian leveä

26. Lavat

a) melko pitkät
b) kohtalaisen viistot

c) liian pitkät

d) liian pystyt

27. Olkavarret

a) viistot
b) keskipitkät

c) pitkät

e) liian lyhyet
d) lyhyet

Kommentit:
SOPIVA LAPAKULMAUS, HIEMAN LYHYT OLKAVARSI.

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

g) kylkeen asti
kiertyvä
h) rullautunut
i) suorana riippuva
häntä
j) yhteen kasvaneet
häntänikamat

JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE

5(8)

Aika ja paikka: 27.8.2016 Orimattila
Koiran kutsumanimi JETI
ETURAAJAT
ERINOMAINEN
28. Kyynärpäät a) rungon myötäiset
29.
Kyynärvarret

30. Ranteet

31. Etukäpälät

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

b) ulkonevat

c) erittäin ulkonevat

VIRHEET

a) suorat

b) hieman ulkonevat d) erittäin ulkonevat
c) sisäänpäin
e) erittäin
kääntyneet
sisäänpäin
kääntyneet
a) korostunut rannenivel c) ranskalaiset
f) taipuneet
h) liian jäykät ranteet
b) välikämmen hieman HIEMAN
viisto
d) sisäänpäin
g) painuneet
kääntyneet
e) löysät

a) tiiviit
b) soikeat
c) päkiät tummat
d) kynnet pienet
e) yksinkertaiset
kannukset

f) paksut ns.
kissankäpälät
g) kaksoiskannukset
oikea raaja
h) kaksoiskannukset
vasen raaja

Kommentit:

TAKARAAJAT
ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

a) lihaksikkaat
d) liian pitkät
b) kohtalaisen
viistot
c) tarpeeksi pitkät
a) tyypilliset
c) liian
avoimet kulmaukset kulmautuneet
b) rungon keskilinjan
suuntaiset

e) liian lyhyet

34. Sääret

a) melko pitkät
b) viistot

35. Kintereet

a) kuivat
b) korkeat
c) riittävästi
kulmautuneet
d) hieman ahtaat

c) hieman lyhyet
d) hieman liian
pitkät
e) hieman ahtaat
e) matalat

f) liian lyhyet
g) liian pitkät
h) ahtaat
i) länkisäärinen
f) ylikulmautuneet
g) liian korkeat
h) jäykät
i) ahtaat

36. Välijalka

a) pystysuorat
b) aavistuksen
eteenpäin viistot

c) hieman kaltevat
d) hieman löysät
e) hieman liian
suorat

f) kaltevat
g) löysät
h) liian suorat

32. Reidet

33. Polvet

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

d) sisäänpäin
kääntyneet
e) ulospäin
kääntyneet

VIRHEET

f) puutteelliset
kulmaukset

j) puutteelliset
kulmaukset
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Koiran kutsumanimi JETI
ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

37. Takakäpälät

a) tiiviit
b) päkiät tummat
c) kynnet pienet

38. Kannukset

a) kaksoiskannukset
b) yksinkertaiset kannukset
c) ei kannuksia
d) yhteenkasvaneet
e) poistetut

VIRHEET

d) ulos kiertyneet
e) paksut ns.
kissankäpälät

Kommentit:

TURKKI
ERINOMAINEN

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VIRHEET

39. Turkki rungossa a) lyhyt
b) kaulassa
pidempi
c) takaraajoissa
housut
d) tuuhea
e) sileä

f) puolipitkä
i) pehmeä
g) hieman pehmeä j) liian pitkä
h) hieman laineikas k) liian harva
l) liian ohut
m) peitinkarva
puuttuu
n) alusvilla puuttuu

o) kihara

40. Pään karvoitus a) lyhyttä
b) hienolaatuista

c) hieman liian
pitkää karvaa

d) liian pitkää karvaa

41. Nahka

a) ohut

42. Väri

a) puhdas väritys
b) fawn
c) musta
d) harmaa
e) brindle
f) merle
g) valkoiset merkit

b) kokonaan
pigmentoitunut
c) paikoitellen
pigmentoitunut
h) ei aivan puhtaan
värinen
i) fawn, mustat
karvankärjet
j) rusehtava sävy
mustassa

d) huono pigmentti

k) puutteellisesti
toisistaan erottuvat
musta ja harmaa
merlessä

l) hiekanruskea
vivahde merlessä
m) ”kerma”
n) yli kolmasosa
valkoista
o) black and tan
p) kokovalkoinen
q) fawn merle
r) muu poikkeava
väri:___________

Kommentit:
KOHTUULLISEN KIRKAS VÄRITYKSINEN MERLE, VASEN ETURAAJA VARSIN MUSTA.

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Koiran kutsumanimi JETI
LIIKKEET
ERINOMAINEN
43. Liikkeet edestä a) suorat

HYVÄ

a) suorat
b) hieman
kinnerahtaat

VIRHEET

b) hieman leveät
e) kapeat
c) hieman kapeat f) leveät
d) hieman kerivät g) kerivät

44. Liikkeet sivusta a) rodulle tyypilliset g) lyhyehköt
b) ravi vapaata
c) ravi tehokasta
h) hieman
d) etu-ja
sipsuttavat
takaliikkeet
tasapainossa
i) kerivä askel
e) sujuvat

45. Liikkeet takaa

TYYDYTTÄVÄ

c) kinnerahtaat
d) leveät
e) kapeat

j) hieman korkea
askel

m) voimattomat

k) rytmittömät
l) lyhyet

f) hieman
pihtikinttuiset
g) länkisääriset

Kommentit:
SELKÄLINJA EI OLE AIVAN SUORA LIIKKEESSÄ.

46. Luonne,
huomiot
tarkastuksen
aikana
Kommentit

a) eloisa,
mukautuvainen

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

b) hieman
pidättyväinen

c) ei salli kaikilta
osin koskettelua
d) flegmaattinen

e) arka
f) aggressiivinen
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Aika ja paikka: 27.8.2016 Orimattila
Koiran kutsumanimi JETI

Koiran vanhemmat: CELO DES MAUVES BRUYERES x BAGHEERA DE LA PATONNIERE

YHTEENVETO:

Jalostustarkastus puoltaa koiran jalostuskäyttöä
Jalostustarkastus ei puolla koiran jalostuskäyttöä
Jalostustarkastus puoltaa koiran jalostuskäyttöä seuraavin suosituksin:
KALLON JA SILMIEN MUOTO PITÄÄ HUOMIOIDA.

Jalostustarkastaja:

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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