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(PETIT CHIEN LION)
Alkuperämaa: Ranska

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat

Alaryhmä 1 bichonit ja sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: 1200-luvulta peräisin olevassa Amiens’in katedraa-
lissa on kaksi kiveen hakattua täysin aidonnäköistä kohokuvaa pienestäleijonakoi-
rasta. Rodulle tyypillinen sivukuva esiintyi usein 1400-luvun seinävaatteissa. Pie-
nileijonakoira oli Burgundin hovin naisten suosiossa, etenkin 1600-luvulla sitä
kuvattiin usein maalauksissa. 1700-luvulla ranskalainen Buffon kuvasi pientäleijo-
nakoiraa hyvin yksityiskohtaisesti luonnonhistoriallisessa kirjassaan "Histoire
Naturelle”) ja painottaa sen harvinaisuutta. Samoihin aikoihin myös ruotsalainen
luonnontieteilijä Linné mainitsee rodun. Pientäleijonakoiraa kutsuttiin aikoinaan
nimellä ”bichon petit chien lion”. Ranskan rotuyhdistys perustettiin 18.11.1947.

YLEISVAIKUTELMA: Pieni, älykäs ja iloinen koira, jolla on eloisa ja hyvin
tarkkaavainen ilme. Se on vankkarakenteinen ja hyväluustoinen, sen runko on
lyhyt ja sopusuhtainen, pää pystyasentoinen ja vatsaviiva selvästi kohoava. Koira
liikkuu ylväästi ja päättäväisesti, mitä leikkauksella aikaansaatu aaltoileva leijo-
nanharja vielä korostaa. Näyttelyissä leijonaleikkaus on pakollinen. Niiden karva-
peitteen kohtien, joita ei ajella, on oltava täysin luonnolliset, eikä niitä saa missään
tapauksessa muotoilla.

Ryhmä: 9

FCI:n numero: 233
Hyväksytty: FCI 2.4.2004
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on neliömäinen. Rungon pituus mitat-
tuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on yhtä suuri kuin säkäkorkeus. Kuonon
pituus on noin 2/3 kallon pituudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Omistajaansa kiintyvä ja erittäin tottelevai-
nen, tarkkaavainen, vastaanottavainen ja sopeutuvainen koira, joka osaa tarvittaes-
sa olla rauhallinen ja hillitty. Sen avoin ja lempeä katse kuvastaa miellyttämisen
halua.

PÄÄ: Kohtalaisen lyhyt ja kauttaaltaan melko leveä; korkea-asentoinen.
KALLO-OSA: Melko tasainen ja yhtä leveä kuin pitkä.
OTSAPENGER: Kohtuullisen erottuva.
KIRSU: Musta, pigmentin tulee olla täydellinen. Koirilla, joilla on ruskea tai rus-
keansävyinen karvapeite, kirsu on tummanruskea, pigmentin tulee olla täydellinen.
Kirsu on kuononselän kanssa samassa linjassa.
KUONO-OSA: Melko leveä, suora.
HUULET: Tiiviit ja mustat, lukuun ottamatta ruskeita tai ruskeansävyisiä koiria,
joilla huulet ovat tummanruskeat.
HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ovat vahvat, täydellinen hampaisto. Leikkaa-
va purenta. P1- hampaiden puuttuminen sallitaan.
SILMÄT: Suuret, hyvin tummat, pyöreät ja etäällä toisistaan. Katse on suoraan
eteenpäin. Silmäluomet ovat täysin pigmentoituneet.
KORVAT: Alas, silmien tasolle kiinnittyneet, riippuvat ja keskipitkät, ulottuvat
eteenpäin vedettyinä suunnilleen puoleenväliin kuonoa. Runsashapsuiset, hapsujen
tulee ulottua ainakin kuonon kärkeen.

KAULA: Keskipitkä, hieman kaareva, liittyy sulavasti lapoihin ja säkään.

RUNKO
YLÄLINJA: Suora.
LANNE: Lyhyt, leveä ja lihaksikas.
RINTAKEHÄ: Hyvin kehittynyt ja kyynärpäiden tasolle ulottuva.
VATSAVIIVA: Selvästi ylösvetäytynyt.

HÄNTÄ: Hieman selkälinjaa alemmaksi kiinnittynyt ja tyylikkäästi selän päälle
kaartunut koskettamatta sitä. Vain hännän hapsutus saa koskettaa selkää koiran
seistessä ja liikkuessa.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat.
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LAVAT: Viistot, liikkuvaiset ja lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Rungon myötäiset.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja edestä katsottuna suorat, sivusta katsottuna vain
hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Pienet ja pyöreät; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat suorat.
REIDET JA SÄÄRET: Lihaksikkaat, reisiluu on yhtä pitkä kuin sääriluu. Istuin-
luun kärki on hieman ulkoneva.
KINTEREET: Melko vahvat ja normaalisti kulmautuneet, kintereen etäisyys
maasta on noin ¼ säkäkorkeudesta.
VÄLIJALAT: Vankat ja kohtisuorassa maahan.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Eloisat ja tarmokkaat, askel on pitkä. Raajat liikkuvat yhdensuuntai-
sesti, ja pään asento on ylväs.

KARVAPEITE
KARVA: Silkkistä, pitkää, laineikasta ja tiheää; ei aluskarvaa.
VÄRI: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: 26 - 32 cm, 1 cm:n poikkeama ylös- tai alaspäin on sallittu.
PAINO: Noin 6 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Täydellinen tai osittainen pigmentin puuttuminen kirsussa, huulissa ja silmä-

luomissa; muu kuin musta väri em. kohdissa tai muu kuin tummanruskea väri
ruskeilla tai ruskeansävyisillä koirilla

 Ylöspäin kääntynyt kirsu
 Yhden tai useamman etuhampaan tai yhden kulmahampaan puuttuminen
 Kahta useamman välihampaan puuttuminen (alaleuan P2, P3 ja P4), kun

puuttuvat hampaat eivät ole vierekkäin
 Kahden vierekkäisen välihampaan puuttuminen (alaleuan P2, P3 ja P4)
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 Raateluhampaan puuttuminen (yläleuan P4, alaleuan M1) tai muun poski-
hampaan puuttuminen lukuun ottamatta M3-hammasta

 Ylä- tai alapurenta
 Silmät: pienet, mantelinmuotoiset, ulkonevat, liian vaaleat tai herasilmä
 Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium)
 Korvat: liian lyhyet, hapsujen puuttuminen
 Renkaaksi kiertynyt häntä
 Kihara tai liian lyhyt karvapeite, laineikkuuden puuttuminen
 Vakavat rakenteen epämuodostumat.

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

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


