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Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

Alkuperämaa: Ranska 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.1 mannermaiset bracco-
tyyppiset kanakoirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
 
 
Ranskanseisojia on kahta eri tyyppiä, pienempikokoinen pyreneläistyyppi ja suu-
rempikokoinen gascognetyyppi. Pyreneläistyyppisessä ranskanseisojassa on samat 
ominaispiirteet kuin gascognetyyppisessä, joskin mittasuhteet ovat pienemmässä 
mittakaavassa ja rakenne kevyempi. Piirteet eroavat vain seuraavissa kohdissa: 
YLEISVAIKUTELMA: Vahvarakenteinen olematta raskas; riittävän lihaksikas. 
Nahka on tiiviimmin pinnanmyötäinen kuin gascognetyyppisellä. 
PÄÄ
KIRSU: Kastanjanruskea; sieraimet ovat avoimet. 
HUULET: Eivät yhtä riippuvat ja huulilinja ei yhtä kaareva kuin gascognetyyppi-
sellä. 
KORVAT: Silmien tason yläpuolelle kiinnittyneet, vain hieman laskostuneet. 
Korvan kärki ulottuu korkeintaan 2 cm:n päähän kirsusta. 
KAULA: Vain hieman tai ei lainkaan löysää kaulanahkaa. 
RUNKO
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja ei ole yhtä laskeutunut kuin gascognetyyppi-
sellä. 
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HÄNTÄ: Ohut; voi olla typistetty tai luonnostaan lyhyt. (Huom. Suomessa typis-
tyskielto.) 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat kevytrakenteisemmat kuin gascognetyyp-
pisellä. 
LAVAT: Lihaksikkaat ja kohtalaisen viistot. 
TAKARAAJAT 
KÄPÄLÄT: Tiiviit. 
KARVAPEITE 
KARVA: Ohuempaa ja lyhyempää kuin gascognetyyppisellä. 
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 47 – 58 cm ja nartut 47 – 56 cm. Ihannekorkeus on 50 
– 55 cm; joka soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Liian raskas tai erittäin kevyt rakenne; liian riippuvat tai liian niukat huulet; pyöreät 
silmät, jotka johtuvat liioitelluista kulma- ja poskikaarista; silmien tasolle kiinnitty-
neet tai liian pitkät korvat (ulottuvat kirsuun asti); vinttikoiramaisesti kuroutunut 
vatsaviiva; litteät käpälät. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Halkinainen tai voimakkaasti lihanvärinen kirsu; sisä- 
tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium), pigmentin puuttuminen 
silmäluomista; hännättömyys; yhteenkasvaneet, ylimääräiset tai puuttuvat varpaat. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


	TAKARAAJAT 

