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(AMERICAN COCKER SPANIEL)
Alkuperämaa: Yhdysvallat

KÄYTTÖTARKOITUS: Ylösajava- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

alaryhmä 2 ylösajavat koirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Amerikancockerspanieli on pienin lintukoirarotu. Sillä
on vankka, tiivis runko ja kaunispiirteinen pää. Koira on kauttaaltaan hyvin tasa-
painoinen ja kooltaan ihanteellinen. Suorat eturaajat ovat hyvin rungon alla ja sel-
kälinja laskee hieman kohti vahvaa, kohtuullisesti kulmautunutta ja lihaksikasta
takaosaa. Amerikancockerspanieli on erittäin kestävä ja kykenee liikkumaan huo-
mattavan nopeasti. Ennen kaikkea sen tulee käyttäytyä vapautuneesti ja iloisesti,
olla terverakenteinen ja kaikilta osin tasapainoinen. Työskennellessään sen tulee
osoittaa innokkuuta. Rakenteeltaan tasapainoinen koira on toivottavampi kuin
koira, jolla on sekä erittäin hyviä yksityiskohtia että selviä virheitä häiritsemässä
kokonaisuutta.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Etäisyys rintalastasta reiden takaosaan on
hieman pitempi kuin sään korkeimmasta kohdasta maahan. Rungon pituuden tulee
olla sellainen, jotta koira pystyy liikkumaan suorin ja vapain askelin. Koira ei mil-
loinkaan saa vaikuttaa pitkältä ja matalalta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, ei koskaan arka.

PÄÄ: Mittasuhteiltaan oikea ja tasapainossa kokonaisuuden kanssa. Ilme on
älykäs, kiinnostunut, pehmeä ja vetoava.

Ryhmä: 8

FCI:n numero: 167
Hyväksytty: FCI 22.1.1999
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Kallo: Pyöristynyt, ei kuitenkaan liioiteltu, ei taipumusta litteyteen; kulmakaaret
korostuneet. Luusto silmien alapuolella on hyvin meislautunut.
Otsapenger: Korostunut.
Kirsu: Riittävän suuri suhteessa kuonoon, lintukoiralle tyypilliset hyvin kehittyneet
sieraimet. Mustilla ja mustilla, joilla on punaruskeat merkit sekä mustavalkoisilla
koirilla kirsu on musta, muunvärisillä se saa olla ruskea, maksanvärinen tai musta,
mitä tummempi sen parempi. Kirsun värin tulee olla sopusoinnussa silmäluomien
värin kanssa.
Kuono: Leveä ja syvä. Tasapainoisessa päässä etäisyys otsapenkereestä kuonon
kärkeen on puolet kallon ylälinjan pituudesta.
Huulet: Ylähuulet ovat täyteläiset ja riittävän syvät peittämään alaleuan.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat tasaiset ja neliömäiset. Hampaat voimakkaat ja
terveet, eivät liian pienet; leikkaava purenta.
Posket: Eivät ulkonevat.
Silmät: Silmämunat ovat pyöreät, silmät täyteläiset ja katsovat suoraan eteenpäin.
Silmäaukot ovat hieman mantelinmuotoiset; silmät eivät ole syvällä sijaitsevat
eivätkä ulkonevat. Silmät ovat tummanruskeat ja mitä tummempi väri, sen parem-
pi.
Korvat: Riippuvat, pitkät, ohutnahkaiset, runsashapsuiset ja kiinnittyneet alas,
korkeintaan silmän alareunan linjalle.

KAULA: Riittävän pitkä, jotta kuono yltää helposti maahan, lihaksikas ja vailla
löysää kaulanahkaa. Kaula on tyvestä leveä, kohoaa selvästi ja kapenee päätä kohti,
niskalinja kaartuu hieman.

RUNKO:
Ylälinja: Laskee hieman kohti lihaksikasta takaosaa.
Selkä: Vahva, laskee tasaisesti ja loivasti lavoista kohti hännän kiinnityskohtaa.
Rintakehä: Syvä, vähintään kyynärpäiden tasolle ulottuva, etuosastaan riittävän
leveä, jotta sydämellä ja keuhkoilla on tarpeeksi tilaa. Rintakehä ei kuitenkaan ole
niin leveä, että se haittaisi eturaajojen suoraan eteenpäin vievää liikettä. Kylkiluut
pitkät ja hyvin kaartuneet.

HÄNTÄ: Selkälinjan jatkeeksi kiinnittynyt. Liikkeessä häntä on selkälinjan tasolla
tai hieman sitä korkeammalla, ei koskaan pystyssä kuten terrierillä eikä koskaan
niin alhaalla, että sen voisi tulkita merkiksi arkuudesta. Koiran liikkuessa häntä
heiluu iloisesti.

RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat yhdensuuntaiset, suorat, vahvaluiset ja lihaksikkaat,
lapojen alapuolelta tiiviisti rungonmyötäiset.
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Lavat: Taakse sijoittuneet, muodostavat olkavarren kanssa noin 90:n kulman ja
sallivat vaivattoman ja pitkälle eteen ulottuvan eturaajan liikkeen. Lavat ovat sileät,
viistot ja vailla ulkonemia. Lapojen kärjet ovat keskenään sellaisessa asennossa,
että se sallii kylkiluiden voimakkaan kaartumisen.
Kyynärpäät: Eturaajat ovat sivulta katsottuna pystysuorat, kyynärpäät ovat suoraan
lapojen kärjen alapuolella.
Välikämmenet: Lyhyet ja vahvat. Kannukset voidaan poistaa.
TAKARAAJAT: Takaa katsottuna takaraajat ovat yhdensuuntaiset sekä liikkeessä
että seistessä. Ne ovat voimakasluustoiset ja lihaksikkaat.
Lantio: Leveä. Lantion alue ja reisien yläosa ovat lihaksikkaat ja hyvin pyöristy-
neet.
Reidet: Voimakkaat ja selväpiirteiset.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet. Polvinivel on vahva, eikä siinä esiinny löy-
syyttä liikkeessä eikä seistessä.
Kintereet: Voimakkaat ja matalat. Kannukset voidaan poistaa.
KÄPÄLÄT: Tiiviit, suuret ja pyöreät, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Päkiät ovat
vahvat.

LIIKKEET: Amerikancockerspanielilla on tyypillinen lintukoiran liikunta vaikka
se on pienin lintukoirarotu. Hyvien liikkeiden edellytyksenä on etu- ja takaosan
välinen tasapaino. Vahva ja voimakas takaosa antaa takaliikkeille työntövoimaa.
Eturaajojen ja lapojen oikea rakenne mahdollistaa etuliikkeille niin pitkän ulottu-
vuuden, että takaosan työntö ei täydessä vauhdissa estä tasapainoista liikuntaa.
Liikunta on ennen kaikkea tasapainoista, sulavaa ja vaivatonta. Liikkeet ovat maa-
tavoittavat, liioiteltua vauhtia ei tule pitää hyvänä liikkumisena.

KARVAPEITE
KARVA: Päässä lyhyttä ja hienoa; rungossa keskipitkää, suojaavaa; pohjavillaa on
riittävästi. Korvat, rinta, vatsa ja raajat ovat runsaskarvaiset, eivät kuitenkaan liioi-
tellusti niin, että karvapeite peittää koiran rodunomaiset ääriviivat tai liikkeet tai
haittaa koiran käyttöä lintukoirana. Karvapeitteen laatu on erittäin tärkeä. Se on
silkkistä, sileää tai hieman laineikasta ja laadultaan helppohoitoista. Liian runsas,
kihara tai pumpulimainen karvapeite on erittäin virheellinen. Selkäkarvojen leik-
kaaminen sähkökoneella ei ole toivottavaa. Koiran rodunomaisia ääriviivoja koros-
tavan trimmauksen tulee olla mahdollisimman luonnollinen.
VÄRI JA MERKIT:
Musta: Yksivärinen musta, johon lasketaan kuuluvaksi musta punaruskein merkein
(black and tan). Mustan värin tulee olla sysimusta, ruskeat tai maksanväriset vivah-
teet eivät ole toivottavia. Pieni määrä valkoista väriä rinnassa ja/tai kurkussa on
sallittua, muualla valkoinen väri on hylkäävä virhe.
Muu yksivärinen kuin musta (ASCOB): Kaikki muut yksiväriset kuin mustat - väri
voi vaihdella vaaleimmasta kermanväristä tummimpaan punaiseen, kattaen mak-
sanväriset ja maksanväriset punaruskein merkein.
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Värin tulee olla tasainen, vaaleampi sävy hapsuissa sallitaan. Pieni määrä valkoista
väriä rinnassa ja/tai kurkussa sallitaan, muualla valkoinen väri on hylkäävä virhe.

Kirjava: Kahta tai useampaa puhdasta väriä jakaantuneina siten, että vaikutelma on
selvästi kirjava, yhden väreistä tulee olla valkoinen; mustavalkoinen, punavalkoi-
nen (punainen väri voi vaihdella vaaleimmasta kermanväristä tummimpaan punai-
seen), ruskeavalkoinen, pienipilkkuinen (roan) sekä kaikki edellä mainitut värit
punaruskein merkein. On toivottavaa, että punaruskeat merkit sijaitsevat samoissa
kohdissa kuin mustilla ja muilla yksivärisillä. Pienipilkkuiset luetaan kirjaviin ja
kuviointi voi olla mikä tahansa pienipilkkuisissa esiintyvä. Mikäli pääväriä on 90
% tai enemmän koko värityksestä, se on hylkäävä virhe.

Punaruskeat merkit: Punaruskea väri vaihtelee vaaleimmasta kermanväristä tum-
mimpaan punaiseen ja sen määrä saa olla korkeintaan 10 % kokonaisvärityksestä,
suurempi määrä punaruskeaa väriä on hylkäävä virhe. Mustilla ja muilla yksiväri-
sillä merkit sijaitsevat seuraavasti:

1) selvä punaruskea merkki kummankin silmän yläpuolella
2) kuonon sivuilla ja poskissa
3) korvien sisäpuolella
4) kaikissa käpälissä ja/tai raajoissa
5) hännän alapuolella
6) rinnassa, ei pakollinen; merkin esiintyminen tai puuttuminen ei ole virhe.

Epäselvät tai hyvin vähäiset punaruskeat merkit ovat virheelliset, kuten myös kuo-
nonselälle ja/tai sen yli ulottuva punaruskea väri. Merkkien puuttuminen jostakin
edellä mainitusta kohdasta on hylkäävä virhe mustalla tai muulla yksivärisellä
koiralla, jolla kuuluu olla punaruskeat merkit.

KOKO
Ihannesäkäkorkeus aikuisilla uroksilla noin 38 cm (15 tuumaa) ja aikuisilla nartuil-
la noin 35,5 cm (14 tuumaa). Sallittu vaihtelu noin  1,5 cm (0,5 tuumaa). Yli 39,5
cm:n (15,5 tuumaa) koko uroksilla ja yli 37 cm:n (14,5 tuumaa) koko nartuilla on
hylkäävä virhe. Alle 36,5 cm:n (14,5 tuumaa) koko aikuisella uroksella ja alle 34
cm:n (13,5 tuumaa) koko aikuisilla nartuilla on vakava virhe. Säkäkorkeus mita-
taan lapojen korkeimmalta kohdalta kohtisuoraan maahan koiran seistessä siten,
että eturaajat ja välijalat ovat yhdensuuntaiset mitattavan linjan kanssa.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna vir-
heen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Väri ja värimerkit: Edellä mainitut värit tai väriyhdistelmät ovat ainoat hy-

väksyttävät. Kaikki muut värit tai väriyhdistelmät ovat hylkääviä virheitä.
 Musta: Valkoista väriä muualla kuin rinnassa ja kurkussa.
 Muut yksiväriset: Valkoista väriä muualla kuin rinnassa ja kurkussa.
 Kirjavat: Pääväriä 90 % tai enemmän.
 Punaruskeat merkit: 1) Punaruskeaa väriä yli 10 %;

2) Punaruskeiden merkkien puuttuminen jostakin edellä mainitusta kohdasta
mustalla tai muulla yksivärisellä muuten punaruskeat merkein omaavalla koi-
ralla.

 Koko: säkäkorkeus uroksilla yli 39,5 (15,5 tuumaa) cm ja
nartuilla yli 37 cm (14,5 tuumaa)

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

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


