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– en kvik og aktiv jagthund
Den sjældne jagthunderace braque
francais type pyrenees findes i få
eksemplarer på dansk grund – men dens
blod ruller i bl.a. den gamle danske
hønsehunds årer

Frankrig er ophavsland til en række af
korthårede hønsehunderacer – den ene
mere sjælden end den anden. En af dem er
den gesvindte og forholdsvis lille braque
francais type pyrenees. Selvom racen i den
grad er et særsyn i Danmark, så har den
alligevel en vis betydning her. Da vores
nationalrace gammel dansk hønsehund
sidst i 1990’erne skulle rekonstrueres,
valgte man nemlig at indkrydse braque
francais type pyrenees.

7000 stk. Racen findes tillige i andre europæiske lande, herunder særligt Italien og
Spanien, og i Nordamerika lever et par
hundrede eksemplarer. Der findes kun
ganske få i Skandinavien – i Danmark
er der p.t. blot registreret et par stykker.
Den første blev importeret fra Frankrig i
1998. Formentlig vil bestanden forøges i
løbet af de næste års tid, idet et par hundeejere planlægger at trække hvalpe på
deres tæver.

Stamfar til alle korthårede hønsehunde
Braque francais, der indbefatter flere forskellige typer, herunder type pyrenees,
anses for øvrigt for at være stamfar til alle
nutidige korthårede hønsehunde. Afhængig af hvor der søges information, kan
racen føres helt tilbage til 15-1600-tallet.
Dengang var det adelens hunde, og den
franske revolution kom til at true racen
på livet. Også krigene betød nedgang i
antallet. Imidlertid gjorde franske jagthundeentusiaster deres til, at racen med
sine forskellige typer bestod, omend det
heller ikke i dag er hunde, man ser på ethvert gadehjørne.
Braque francais type pyrenees er ganske
udbredt i Frankrig; den franske specialklub oplyser, at der er registreret omkring

Fuglejagt i Pyrenæerne
Som navnet indikerer, stammer braque
francais type pyrenees fra Pyrenæerne –
mere præcist den sydvestlige del af Frankrig
(Central Pyrenæerne), hvor den har været
anvendt som jagthund i landdistrikterne.
Det er en såkaldt stående jagthund (ved at
tage stand for vildtet fastholder den det,
indtil jægeren kommer på skudhold), og

FAKTA OM
BRAQUE FRANCAIS
TYPE PYRENEES
BEHOV
Jagtrelaterede opgaver og en vis
mængde daglig motion. Tæt social
kontakt.

TEMPERAMENT
Udpræget jagtlyst, egner sig ikke til
udelukkende at gå som familiehund.
Social, mild og hengiven – kan være lidt
reserveret over for fremmede.

STØRRELSE
Hanner: 47-58 cm – tæver: 47-56 cm.
Foretrukken størrelse er 50-55 cm.

PELS
Korthåret, fin og blød/silkeagtig pels.
Kræver ikke megen pelspleje, løse
hår fjernes let. Særligt i forbindelse
med arbejde i vand bør man være
opmærksom på, at racen ikke har en
specielt beskyttende pels, og derfor
kan blive kold.

FARVER
Jagtegenskaberne hos braque francais type
pyrenees kan på mange måder sammenlignes
med egenskaberne hos korthåret hønsehund og
gammel dansk hønsehund. Her er det en sneppe,
der apporteres.
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Kastanjebrun, kastanjebrun og hvid,
kastanjebrun og hvid (stærkt plettet/
skimlet). ”Tan” accepteres oven for øjne
og læber samt på benene.
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Rolig indendørs – og aktiv
og arbejdsom udendørs er
nogle af de egenskaber, der
kendetegner braque francais type pyrenees. Og så er
det en rigtig kælepotte.

En meget opmærksom braque har taget stand og venter på,
at jægeren er klar til at skyde.

Generelt er braque francais
type pyrenees let at føre, og
træningen giver sjældent de
store problemer

den blev skabt til jagt på hønsefugle, især
agerhøns, ved frit søg på åbne arealer.
Jagtegenskaber
En braque francais type pyrenees er en
passioneret, meget arbejdsom, ivrig, letbenet og samtidig elegant udseende jagthund, der tager stand for fuglevildt. Den
er også god til efterskudsarbejde og apporterer gerne på såvel land som i vand.
Braque francais type pyrenees tager typisk ”luftfært”, og når den elegant – og
ofte i stor fart – afsøger eksempelvis en
stubmark, er det typisk i et ”krydssøg”
over marken med hovedet i en løftet position, der gør det muligt at tage luftfært.
Når hunden finder en fugl på marken, i
et hegn eller i skoven, vil den instinktivt
forsøge at fastholde fuglen i forbindelse
med en stand.
Racen har en udmærket sporsans, og den
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beskrives som meget velegnet også til sporarbejde. Den er stor og kraftig nok til at
håndtere al slags vildt, og dens jagtegenskaber kan sammenlignes med den korthårede
hønsehunds. Det vil sige, at den ikke bare
er i stand til at arbejde med fuglevildt, men
også hårvildt (hare, ræv og den kan også
tage et stykke anskudt råvildt).
Braque francais type pyrenees anvendes i
forbindelse med jagt på alle terræner, herunder mark, mose og skov.
Let at føre
– men husk det er en jagthund
Generelt er braque francais type pyrenees let
at føre, og træningen giver sjældent de store
problemer. Det er en ganske blød hund, som
kræver en blød – men konsekvent – opdragelse. Dog skal man naturligvis hele tiden
have in mente, at der er tale om en passioneret jagthund, og det er meget væsentligt,

Fuldblods jagthund
– hengiven familiehund
Braque francais type pyrenees er en fuldblods jagthund, der ikke er skabt til at leve
udelukkende som familiehund. Men når
ejeren forstår dette og træner og stimulerer hunden på baggrund af dens oprindelse
og med hensyntagen til dens instinkter,
vil braquen fungere fortrinligt i familien.
Det er en intelligent, venlig, mild og godmodig, velafbalanceret og social hund, der
let indgår i familien som ”familiehund”.
Herunder også i familier med børn – generelt omgås braquen børnene på glad og
helt uproblematisk vis.
Hunden er rolig inden døre, hvor den gerne
bliver liggende i kurven (og alene løfter et
øjenbryn), når et familiemedlem rejser sig
eksempelvis fra aftenbordet. Den ynder
selskabet med mennesker og elsker hygge.
Ønsker man sig en hund, der kan udfylde
rollen som en fantastisk jagthund og -kammerat og samtidig er en trofast, hengiven
og kærlig familiehund, vil valget af en
braque francais type pyrenees for mange
være fortrinligt. 
n
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at samarbejdsøvelser og indkald øves helt
fra den tidlige hvalpealder. Har man ikke
disse ting på plads, kan man vinke farvel til
sin braque, når den fornemmer noget spændende, og dens jagtlyst tændes.

