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PYRENEITTENMASTIFFI 1/5
(MASTIN DEL PIRINEO)
Alkuperämaa: Espanja

KÄYTTÖTARKOITUS: Vartio- ja suojelukoira. Ennen pyreneittenmastiffeja
käytettiin suojelemaan petoeläimiltä, etenkin susilta ja karhuilta. Nykyään rotu
sopii erinomaisesti maatilojen ja ihmisten vartijaksi, sillä se on hyvin oppivainen.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossi-

tyyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2 vuoristotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Hyvin suurikokoinen, suorakaiteen muotoinen ja tasa-
painoinen. Erittäin sopusuhtainen, erityisen voimakas ja lihaksikas, vahvaluustoi-
nen. Karvapeite on kohtalaisen pitkää. Mahtavasta koostaan huolimatta pyreneit-
tenmastiffi ei saa vaikuttaa kömpelöltä eikä lymfaattiselta.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rakenteeltaan suorakaiteen muotoinen, kaut-
taaltaan sopusuhtainen ja tasapainoinen. Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta
suurempi. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 5 : 4. Kallon leveys on sama
tai hieman suurempi kuin pituus. Säkäkorkeuden suhde rintakehän ympärysmittaan
on suunnilleen 7 : 10.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyväntahtoinen, lempeä, ylväs ja erittäin
älykäs, vieraita kohtaan peloton, kova ja aina perääntymätön. Ystävällinen toisille
koirille, mutta tietoinen omasta voimastaan.

Ryhmä: 2

FCI:n numero: 92
Hyväksytty: FCI 30.8.2002
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Joutuessaan tappeluun pyreneittenmastiffi on erittäin taitava ja osoittaa perineensä
vuosisatojen takaiset käyttäytymismallit taistelussa susia vastaan. Haukku on mata-
la ja syvä, ilme tarkkaavainen.

PÄÄ: Suuri, voimakas ja kohtalaisen pitkä. Kallon pituuden suhde kuonon pituu-
teen on 5 : 4. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman erisuuntaiset tai lähes yhden-
suuntaiset. Ylhäältä katsottuna kallo ja kuono-osa muodostavat yhtenäisen pit-
känomaisen kokonaisuuden, kuonontyven ja ohimoluiden leveydessä ei ole suurta
eroa. Pää on sivulta katsottuna syvä, ei turpea.
KALLO-OSA: Leveä ja voimakas, sivusta katsottuna hieman kupera. Kallon
leveys on sama tai hieman suurempi kuin pituus. Niskakyhmy on korostunut.
OTSAPENGER: Loiva, vain hieman korostunut, kuitenkin selvä.
KIRSU: Musta, kostea, suuri ja leveä.
KUONO-OSA: Sivusta katsottuna suora, ylhäältä katsottuna hieman kolmiomai-
nen; tyvestä leveä ja vähitellen kirsua kohti kapeneva, ei kuitenkaan suippo.
HUULET: Ylähuuli peittää selvästi alahuulen olematta roikkuva. Alahuuli muo-
dostaa suupielissä selvän poimun. Limakalvot ovat mustat.
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta. Hampaat ovat valkoiset, voimak-
kaat ja terveet. Kulmahampaat ovat suuret, pitkät, terävät ja oikeassa asennossa
lomittain; purenta on voimakas. Poskihampaat ovat kookkaat ja voimakkaat, etu-
hampaat melko pienet ja välihampaat täysilukuiset. Kitalaki on musta ja sen har-
janteet selvästi erottuvat.
SILMÄT: Pienet, mantelinmuotoiset ja pähkinänruskeat, mieluiten tummat. Ilme
on tarkkaavainen, ylväs, miellyttävä ja älykäs, mutta erityisen kova tunkeilijoita
kohtaan. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja mieluiten tiiviit koiran ollessa
tarkkaavainen. On tyypillistä, että rauhallisen koiran alaluomi roikkuu hieman
paljastaen osan sidekalvoa.
KORVAT: Keskikokoiset, riippuvat, sileät, kolmion muotoiset ja silmälinjan
yläpuolelle kiinnittyneet. Koiran ollessa rauhallinen korvat riippuvat posken-
myötäisesti, tarkkaavaisen koiran korvat eivät ole täysin poskenmyötäiset, vaan
tyvestään noin kolmanneksen verran koholla. Korvia ei typistetä.

KAULA: Kartiomainen, leveä, voimakas, lihaksikas ja notkea. Nahka on paksu ja
hieman löysä muodostaen kaksi selvää, mutta ei liian runsasta kaulanaluspussia.

RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, hyvin vahva ja roteva; erittäin voimakas, mutta
joustava ja ketterä.
YLÄLINJA: Vaakasuora koiran seistessä sekä liikkuessa.
SÄKÄ: Selvästi erottuva.
SELKÄ: Vahva ja lihaksikas.
LANNE: Pitkä, leveä ja voimakas, kupeita kohti kapeneva.
LANTIO: Leveä ja vahva. Viistous vaakatasoon nähden on noin 45. Lantio ja
säkä ovat samalla korkeudella.
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RINTAKEHÄ: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Rintalastan kärki on erottuva.
Kylkiluiden välit ovat suuret; kyljet ovat pyöristyneet, eivät litteät. Säkäkorkeuden
suhde rintakehän ympärysmittaan on noin 7 : 10.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on loivasti kohoava, kupeet syvät ja hyvin
leveät.

HÄNTÄ: Tyvestään paksu ja keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas ja taipuisa
häntä on runsaan, pitkän ja pehmeän karvan ansiosta näyttävän tuuhea. Koiran
ollessa rauhallinen häntä on suhteellisen alhaalla ulottuen vähintään kintereisiin
asti. Kolmasosa kärjestä on aina kaartuva. Innostuneen tai liikkuvan koiran häntä
nousee sapelin muotoisena hännänpää selvästi kiertyneenä. Häntä ei kuitenkaan
koskaan saa olla täysin ympyräksi tai lantiota vasten kiertynyt.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat täysin pystysuorat. Edestä katsottuna ne
ovat suorat, yhdensuuntaiset, lihaksikkaat ja jänteikkäät. Kyynärvarsi on kolme
kertaa välikämmenen pituinen. Luusto on voimakas.
LAVAT: Viistot, hyvin lihaksikkaat ja kyynärvarsia pitemmät. Lavan ja olkavar-
ren välinen kulma on lähes 100.
OLKAVARRET: Hyvin voimakkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Vahvat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren ja kyynär-
varren välinen kulma on noin 125.
KYYNÄRVARRET: Vankkaluustoiset, suorat ja vahvat.
RANTEET: Vahvat.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna vain hieman viistot, suoraan kyynärvar-
ren jatkeena.
KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, voimakkaat, korkeat
ja hyvin kaareutuneet. Kynnet ja päkiät ovat vahvat ja kestävät. Varpaiden väleissä
on jonkin verran nahkaa ja ne ovat karvoittuneet.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja sivulta kat-
sottuna sopivasti kulmautuneet, takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat. Kintereet
ovat yhdensuuntaiset. Oikea takaraajojen rakenne mahdollistaa vaivattomat, voi-
makkaat ja tyylikkäät liikkeet.
REIDET: Vahvat ja lihaksikkaat. Lonkan ja reiden välinen kulma on noin 100.
POLVET: Reiden ja säären välinen kulma on noin 120.
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset.
KINTEREET: Kinnerkulma on avoin, noin 130.
VÄLIJALAT: Selväpiirteiset. Jänteet ovat selvästi erottuvat. Takaraajoissa voi
olla yksin- tai kaksinkertaiset kannukset, joiden poisto on sallittua. Kahdesta sa-
manarvoisesta yksilöstä pidetään parempana sitä, jolla on kaksoiskannukset.
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KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät, hieman soikeat ja hieman etukäpäliä pitemmät.

LIIKKEET: Mieluisin liikuntamuoto on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voi-
makasta, tyylikästä ja yhdensuuntaista. Ei peitsaamista.

NAHKA: Joustava ja paksu, väritykseltään vaaleanpunainen, jossa tummempia
pigmenttiläiskiä. Kaikki limakalvot ovat mustat.

KARVAPEITE
KARVA: Tiheää, paksua ja kohtalaisen pitkää. Karvan ihanteellinen keskipituus
ylälinjan keskellä on 6 - 9 cm; karva on pitempää selässä, kaulassa, vatsassa, olka-
varsien ja säärten takaosassa sekä hännän puuhkassa, jossa karva ei ole yhtä karhe-
aa kuin muualla. Karva on laadultaan karheaa, ei villavaa.
VÄRI: Perusväri on valkoinen, jossa aina hyvin selvä maski. Joka puolella koiraa
voi olla maskin värisiä, selvästi erottuvia epäsäännöllisiä laikkuja. Korvat ovat aina
värittyneet. Kolmiväriset tai täysin yksiväriset yksilöt eivät ole toivottuja. Hännän-
pää ja raajat ovat aina valkoiset. Maski on selvästi erottuva, ja laikkujen reunat
mieluiten selvärajaiset. Karvan tulee olla tyvestä mahdollisimman vaalea, mielui-
ten täysin valkoinen. Arvostetuimmat värit tärkeysjärjestyksessä ovat puhtaan tai
lumenvalkoinen, jossa on keskiharmaita, voimakkaan kullankeltaisia, tummia,
mustia, hopeanharmaita, vaaleanruskeita, hiekanvärisiä tai marmoroituja laikkuja.
Punaiset laikut tai kellanvaalea perusväri eivät ole toivottuja.

KOKO
SÄKÄKORKEUS: Ylärajaa ei ole määritelty. Samanarvoisista yksilöistä kook-
kaampi on aina arvostetumpi. Alaraja uroksilla on 77 cm ja nartuilla 72 cm, on
kuitenkin toivottavaa, että ne ylittyvät selvästi. Suositeltava säkäkorkeus on urok-
silla yli 81 cm ja nartuilla yli 75 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

VÄHÄISET VIRHEET:
 Hieman kyömy kuononselkä
 Tasapurenta tai jonkin välihampaan puuttuminen
 Muu kuin suora ja vakaa selkä-lantiolinja liikkeessä
 Hieman laineikas karvapeite, hieman yli 9 cm:n pituinen karva ylälinjan kohdalla
 Lievä arkuus.

VAKAVAT VIRHEET:
 Kevyt tai lymfaattinen yleisvaikutelma
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 Suippo tai liian tylppä kuono,
 Lievä alapurenta
 Useiden väli- tai kulmahampaiden puuttuminen, mikäli se ei johdu onnettomuu-

desta
 Etuhampaiden vähäinen epätasaisuus
 Typistetyt korvat
 Notkoselkä
 Voimakas takakorkeus
 Häntä, joka kaartuu selän päälle tai ei kaarru kärjestä tai josta puuttuu puuhka;

typistetty häntä
 Muut kuin pystysuorat raajat
 Heikot välikämmenet, välijalat tai käpälät
 Pihtikinttuisuus liikkeessä tai seistessä
 Muut kuin yhdensuuntaiset liikkeet
 Hyvin laineikas tai kihara karvapeite, hieman alle 6 cm:n tai hieman yli 11 cm:n

pituinen karva ylälinjan kohdalla
 Korvien puutteellinen väritys
 Tasapainoton luonne

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus ja liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Pigmentin puuttuminen kirsussa ja limakalvoissa
 Halkinainen kirsu
 Voimakas yläpurenta, alapurenta
 karvapeitteen pituus ylälinjan kohdalla 4 cm tai vähemmän tai yli 13 cm
 Valkoisen värin puuttuminen, muun väriset kuin valkoiset raajat ja hännänpää
 Täysin valkoinen karvapeite, maskin puuttuminen
 Pohjaväristä epäselvästi erottuvat ja sekarotuisuuteen viittaavat laikut

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


