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KÄYTTÖTARKOITUS:  Ylösajava ja noutava koira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,  

alaryhmä 2 ylösajavat koirat; 
Käyttökoetulos vaaditaan. 

LYHYT HISTORIAOSUUS:  Rotu on hyvin vanha ja alkuperältään sekoittuma-
ton. Se on vanhin metsästykseen käytettävistä lintukoirista. Alkuperäinen käyttö-
tarkoitus oli riistan löytäminen ja sen saaminen verkkoon, haukan kynsiin tai vint-
tikoiran eteen. Nykyisin englanninspringerspanieleita käytetään aseella metsästet-
täessä löytämään, ajamaan ylös ja noutamaan riistaa. 
YLEISVAIKUTELMA:  Sopusuhtainen, tiivisrakenteinen, vahva, iloinen ja toi-
minnallinen. Kaikista brittiläisistä maaspanieleista korkearaajaisin ja rakenteeltaan 
linjakkain. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Ystävällinen, luonteeltaan iloinen ja miellyt-
tämishaluinen. Arkuus ja aggressiivisuus eivät ole hyväksyttäviä. 
 
PÄÄ 
Kallo: Keskipitkä, leveähkö ja hieman pyöristynyt. Kallo-osa nousee kuononselältä 
muodostaen otsapenkereen ja kulmakaaret. Silmien välissä on otsan jakava uurre, 
joka loivenee kohti niskakyhmyä, joka ei saa olla korostunut. 
Kirsu: Sieraimet ovat hyvin kehittyneet. 
Kuono-osa: Pituudeltaan suhteessa kalloon, leveähkö ja syvä, silmien alta meislau-
tunut. 
Huulet: Melko syvät, huulilinja on suorakulmainen. 
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat. Täydellinen, säännöllinen ja täysi-
hampainen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan 
etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 
Posket: Litteät. 
Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijait-
sevat, hyvin asettuneet (sidekalvo ei saa näkyä). Ilme on tarkkaavainen ja ystäväl-
linen. Silmät ovat tumman pähkinänruskeat, vaaleat eivät ole toivottavat. 
Korvat: Lappumaiset, pitkät ja leveät, melko pään myötäiset, silmien tasolle kiin-
nittyneet ja kauniisti hapsuttuneet. 
 
KAULA:  Pitkä, vahva ja lihaksikas, ei löysää kaulanahkaa, loivasti kaareva ja 
päätä kohti kapeneva. 
 
RUNKO:  Vahva, ei liian pitkä eikä liian lyhyt. 
Lanne: Lihaksikas, vahva, loivasti kaareva ja lyhyt. 
Rintakehä: Syvä ja hyvin kehittynyt; kylkiluut ovat selvästi kaarevat. 
 
HÄNTÄ:  Aiemmin yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) 
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Typistetty: Alaskiinnittynyt, ei koskaan yli selkälinjan nouseva, hapsuinen ja 
eloisasti liikkuva. 
Typistämätön: Alaskiinnittynyt, ei koskaan yli selkälinjan nouseva, hapsuinen ja 
eloisasti liikkuva; tasapainossa koiran kokonaisuuteen. 
RAAJAT  
ETURAAJAT: Suorat ja vahvaluustoiset. 
Lavat: Viistot ja taakse sijoittuneet. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. 
Välikämmenet: Vahvat ja joustavat. 
Etukäpälät: Tiiviit, kiinteät ja pyöreät; päkiät ovat vahvat ja paksut. 
TAKARAAJAT:  
Reidet: Leveät, lihaksikkaat ja hyvin kehittyneet. 
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet.  
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet. Korostuneet kinnernivelet eivät ole toivot-
tavat. 
Takakäpälät: Tiiviit, kiinteät ja pyöreät; päkiät ovat vahvat ja paksut. 
LIIKKEET:  Täysin omanlaisensa. Eturaajat heilahtavat lavoista asti suoraan 
eteenpäin heittäen käpälän pitkälle eteen vapaasti ja vaivattomasti. Kintereet liik-
kuvat pitkälle rungon alle eturaajojen suuntaisesti. Hitaassa liikkeessä koira saattaa 
peitsata, mikä on rodulle tyypillistä. 
KARVAPEITE  
Karva: Pinnanmyötäistä, suoraa ja säältä suojaavaa, ei koskaan karkeaa. Korvissa, 
raajoissa ja rungossa on kohtalaisesti hapsutusta. 
VÄRI:  Maksanruskeavalkoinen, mustavalkoinen tai jompikumpi näistä väreistä 
punaruskein (tan) merkein. 
KOKO JA PAINO:  
Säkäkorkeus noin 51 cm. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 


