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KÄYTTÖTARKOITUS: Ylösajava ja noutava koira. Ihanteellinen metsästettäessä
vaikeakulkuisessa maastossa. Sopii kumppaniksi mieluummin maaseudulle kuin
kaupunkiin.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat ja vesikoirat
Alaryhmä 2 ylösajavat koirat;
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Lintukoirat, jotka koulutetaan etsimään riistaa ja/tai
noutamaan saaliin ja haavakot, ovat osa hyvin vanhaa perinnettä erityisesti IsossaB-
ritanniassa. Fieldspanieli kuuluu ylösajaviin spanieleihin, joita kutsuttiin aiemmin
maaspanieleiksi (land spaniels), vaikkakin spanielit pystyvät samaan tehtävään kuin
noutajat. Fieldspanieli on tulosta 1800-luvun lopulla suoritetusta risteytyksestä
silloisen Sussex Springer -rodun ja cockerspanielin välillä. Rotu lähes katosi kah-
desti, ensin 1900-luvun alussa kun muotivillitykset lähes tuhosivat sen, ja toisen
kerran 1950-luvulla, jolloin se oli niin vähälukuinen että The Kennel Club poisti
siltä mahdollisuuden valionarvoon. Mahdollisuus valionarvoon palautettiin 1969
rodun kasvattajien työskenneltyä määrätietoisesti rodun säilyttämiseksi. Fiedspa-
nieli ei edelleenkään ole nykyisen mittapuun mukaan suosittu rotu, mutta se on
mainio kumppani maaseudulla asuvalle.

YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen, jalo ja ryhdikäs metsästysspanieli. Raken-
teeltaan toiminnallinen ja kestävä.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Poikkeuksellisen kuuliainen, toimelias, herk-
kä ja itsenäinen.

PÄÄ: Antaa hienostuneen, luonteikkaan ja jalon vaikutelman.
Kallo: Kaunispiirteinen; niskakyhmy on selvästi havaittavissa. Silmien alta kuiva,
täyteläisyys silmien alla tekee koko pään karkeaksi. Kulmakaaret ovat hieman ko-
holla.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Hyvin kehittynyt; sieraimet ovat suuret ja avoimet.
Kuono-osa: Pitkä ja kuiva, ei suippo eikä neliömäinen. Sivusta katsottuna huuli
kaartuu loivasti kirsusta kurkkua kohti.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Säännöllinen, täydellinen ja täysihampainen
leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampai-
den takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Avonaiset, kuitenkin mantelinmuotoiset, tumman pähkinänruskeat; silmä-
luomet ovat tiiviit, sidekalvoa ei ole näkyvissä. Ilme on vakava ja lempeä.
Korvat: Kohtalaisen pitkät ja leveät, alaskiinnittyneet ja runsashapsuiset.
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KAULA: Pitkä, vahva ja lihaksikas, jotta koira kykenee noutamaan riistaa ilman
tarpeetonta ponnistelua.

RUNKO:
Selkä: Vahva, vaakasuora ja lihaksikas
Lanne: Vahva, vaakasuora ja lihaksikas.
Rintakehä: Syvä ja hyvin kehittynyt; kylkiluut ovat kohtalaisen kaareutuneet. Rin-
takehän pituus on 2/3 rungon koko pituudesta.

HÄNTÄ: Alaskiinnittynyt, ei saa koskaan nousta selkälinjan yläpuolelle; kauniisti
hapsuttunut ja eloisasti liikkuva. Aiemmin yleensä typistetty.
Typistetty: Typistetty noin 1/3:aan (Huom. Suomessa typistyskielto). Typistämätön:
Ulottuu suunnilleen kintereisiin. Häntä on keskipitkä ja tasapainossa koiran koko-
naisuuteen.

RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat kohtuullisen pituiset. Luut ovat suorat ja litteät.
Lavat: Pitkät, viistot ja taakse asettuneet.
Etukäpälät: Tiiviit ja pyöreät, eivät liian pienet; päkiät ovat vahvat.
TAKARAAJAT: Vahvat ja lihaksikkaat.
Polvet: Kohtalaisesti kulmautuneet.
Kintereet: Matalat.
Takakäpälät: Tiiviit ja pyöreät, eivät liian pienet; päkiät ovat vahvat.

LIIKKEET: Askel on pitkä ja kiireetön, takaraajan työntö voimakas. Lyhyet ja
töpöttävät liikkeet eivät ole toivottavat.

KARVAPEITE
Karva: Pitkää, sileää, kiiltävää, silkkistä, tiivistä ja säältä suojaavaa, ei koskaan
kiharaa, lyhyttä eikä karkeaa. Rinnassa, vatsan alla ja raajojen takaosassa on runsaat
hapsut, mutta kintereistä alaspäin ei hapsutusta.
VÄRI: Musta, maksanruskea tai kimo (roan) tai mikä tahansa näistä väreistä puna-
ruskein (tan) merkein. Yksivärisillä koirilla sallitaan valkoista tai kimon väriä rin-
nassa. Selvärajainen mustavalkoisuus, maksanruskeavalkoisuus, oranssi, punainen
tai kullanväri eivät ole hyväksyttäviä värejä.

KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus noin 46 cm
Paino: 18 - 25 kg.

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.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen 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.


