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(EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE) 
Alkuperämaa: Ranska 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.2 mannermaiset spanieli-
tyyppiset kanakoirat; koetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA:  Melko matala työskentelyasento, johon koiran rakenne 
hyvin soveltuu. Yleisvaikutelmaltaan selvästi picardienseisojan kaltainen. 
PÄÄ 
KALLO-OSA:  Soikea ja melko leveä, päälaenluut eivät ole ulkonevat; niskakyh-
my on hieman erottuva. 
OTSAPENGER: Vain kohtalaisen korostunut, mutta erottuva. 
KIRSU:  Suuri; sieraimet ovat avoimet. 
KUONO-OSA:  Pitkä ja melko leveä. 
HUULET:  Leveät ja riippuvat, muodostavat selvästi neliömäisen kuono-osan. 
SILMÄT:  Tummat, suuret ja avoimet; rauhallinen ilme. 
KORVAT:  Hieman silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet, melko paksut ja päätä 
kehystävät; karva on kaunis, silkkinen ja laineikas. Korvalehden tulee eteen vedet-
tynä ulottua selvästi kuonon kärkeen. 
KAULA:  Sulavasti kiinnittynyt. Vähäinen kaulanahka on sallittua. 
RUNKO  
SELKÄ JA LANNE:  Kiinteät, eivät kovin pitkät. 
LANTIO:  Hieman viisto. 
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RINTAKEHÄ:  Keskisyvä, kylkiluut ovat tasaisesti kaareutuneet ja kyynärpäiden 
tasolle ulottuvat. 
HÄNTÄ:  Vain hiukan kintereiden alapuolelle ulottuva, aina ilman koukkua. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
LAVAT JA  OLKAVARRET:  Hieman viistot. 
KYYNÄRVARRET:  Vahvat ja lihaksikkaat. 
KÄPÄLÄT:  Pyöreät, leveähköt mutta eivät litteät; hyvin tiiviisti yhdessä olevien 
varpaiden välissä on runsas karvoitus. 
TAKARAAJAT  
REIDET:  Lihaksikkaat. 
SÄÄRET:  Pitkät ja runsashapsuiset. 
KINTEREET:  Kulmautuneet, eivät liioitellusti; hapsuttuneet kintereistä käpäliin. 
KÄPÄLÄT:  Pyöreät, leveähköt mutta eivät litteät; tiiviisti yhdessä olevien varpai-
den välissä on runsas karvoitus. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Sileää tai hieman laineikasta. Raajat ja häntä ovat runsashapsuiset. 
VÄRI:  Harmaapäistärikkö, jossa mustia läiskiä; musta pilkutus antaa sinisen sä-
vyn. 
KOKO JA PAINO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 57 – 60 cm, nartut ovat hieman pienempiä. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Kallo:  liian kapea; puutteellinen meislaus. 
Kuono: suippo. 
Silmät: vaaleat tai liian pienet. 
Korvat:  lyhyet, liian ylös kiinnittyneet, liian ohuet. 
Rintakehä: liian litteät tai liikaa kaareutuneet kyljet. 
Käpälät: litteät, hajavarpaiset tai liian leveät. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


