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(BICHON À POIL FRISÉ)
Alkuperämaa: Ranska ja Belgia

Pohjoismainen Kennelunioni
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BICHON FRISE
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Seurakoira.
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
Alaryhmä 1 bichonit ja sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Bichon frisé tuotiin Ranskaan Italiasta renessanssin
aikana. Koska se muistutti hyvin pientä barbetia, sitä alettiin kutsua nimellä ”barbichon”, joka sittemmin lyheni muotoon ”bichon”. 1600- ja 1700-luvuilla monet
kuuluisat taidemaalarit kuvasivat näitä pieniä koiria, jotka pitivät seuraa kuninkaille, aatelisille ja muille arvohenkilöille. Rotu palasi taas muotiin Napoleon III:n
aikana, jolloin se tunnettiin nimellä “Ténériffe”, ja sen suosio lisääntyi sekä Belgiassa että Ranskassa. Rotu katosi lähes kokonaan maailmansotien jälkeen, mutta
muutamien ranskalaisten ja belgialaisten kasvattajien omistautumisen ansiosta sen
populaatio onnistuttiin luomaan uudelleen. Ensimmäinen rodun edustaja rekisteröitiin Belgiassa; se oli Pitou, syntynyt 23.3.1924 ja se merkittiin Belgian koirarekisteriin (LOSH) vuonna 1932. Ranskan koirarekisteriin (LOF) merkittiin ensimmäisenä narttu Ida 18.10.1934. Rodun nykyinen ranskankielinen nimi on vuodelta
1978 ja rotu on tunnustettu ranskalais-belgialaiseksi.
YLEISVAIKUTELMA: Iloinen pieni koira, jolla on eloisat liikkeet ja valkoinen,
hyvin avoin karva joka muodostaa korkkiruuvikiharoita. Pää on ylväästi pystyssä,
silmät tummat, eloisat ja ilmeikkäät. Häntä kaartuu viehkeästi selän ylle.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Korkeuttaan pitempi, rungon pituus (mitattuna
olkanivelestä istuinluun kärkeen) on säkäkorkeutta suurempi. Runko on suorakaiteen muotoinen. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 3:2. Rintakehä ulottuu
kyynärpäihin ja sen syvyys on puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Todellinen seurakoira, jonka voi vaikeuksitta ottaa mukaan minne tahansa. Ei hermostunut eikä hauku herkästi. Se on hyvin
sosiaalinen sekä ihmisiä että muita koiria kohtaan, myös vieraita kohtaan. Hyvin
sopeutuvainen ja omistajiinsa erittäin kiintynyt.
PÄÄ: Sopusuhtainen runkoon nähden. Valkoisesta päästä selvästi mustina erottuvien silmien ja kirsun tulee muodostaa tasasivuinen kolmio.
Kallo: Melko litteä, vaikka karva saa sen näyttämään pyöreältä. Otsauurre on hieman havaittava. Kallo-osa on kuonoa pitempi. Kallo-osa on leveyttään pitempi ja
on 3/5 pään koko pituudesta. Kulmakaaret eivät ole liian voimakkaat.
Otsapenger: Selvä mutta ei liian korostunut.
Kirsu: Pyöreähkö, musta, lähes sileä ja kiiltävä.
Kuono: Tyvestä hyvin leveä ja vain hieman kapeneva ja on 2/5 pään koko pituudesta. Kuononselkä on suora, ei laskeva eikä kovera.
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Huulet: Ohuet ja melko tiiviit, vain juuri alahuulen peittävät; eivät koskaan raskaat
eivätkä roikkuvat. Huulet ovat yleensä mustapigmenttiset suupieliin saakka. Alahuuli ei ole paksu, näkyvä eikä veltto. Suupieli on tiivis eikä limakalvo näy suun
ollessa kiinni.
Leuat / hampaat: Leuat ovat leveät, molemmissa kuusi tasaisesti asettunutta etuhammasta. Leikkaava purenta on toivotuin, tasapurenta sallitaan. Täydellinen
hampaisto on toivottu.
Posket: Litteät.
Silmät: Hyvin tummat, keskikokoiset, melko pyöreät. Silmät eivät ole mantelinmuotoiset, ulkonevat tai vinoasentoiset. Silmäluomet täysin mustapigmenttiset.
Koiran katsoessa eteenpäin silmänvalkuainen ei saa näkyä.
Korvat: Riippuvat, runsaskarvaiset. Korvat kiinnittyvät silmien tason yläpuolelle ja
riippuvat suorina poskenmyötäisesti. Korvalehti on tasasivuisen kolmion muotoinen. Eteenpäin vedettäessä korvalehden tulee ulottua ainakin suupieleen mutta
enintään kuono-osan puoliväliin. Korvat ovat liikkuvat, varsinkin koiran ollessa
tarkkaavainen.
KAULA: Melko pitkä, noin 1/3 rungon pituudesta, asennoltaan ylväs ja ryhdikäs.
Kaula on yläosastaan pyöreä ja levenee vähitellen liittyen sulavasti lapoihin. Ei
löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Tasainen, hännäntyveen asti suunnilleen vaakasuora.
Säkä: Varsin selvästi erottuva.
Selkä: Vaakasuora ja lihaksikas
Lanne: Leveä ja lihaksikas, hieman kaartuva.
Lantio: Leveä, hieman pyöristyvä ja hyvin lievästi viisto.
Rintakehä: Hyvin kehittynyt, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Viimeiset kylkiluut
ovat hyvin kaartuvat ja pitkät, rintakehä on melko pitkä.
Alalinja ja vatsa: Alalinja kohoaa hieman kohti vatsaa, joka on hieman ylös vetäytynyt. Kupeet ovat tiiviit, nahka ohutta, ei löysää.
HÄNTÄ: Kiinnittynyt kohtuullisen korkealle, hieman selkälinjan alapuolelle.
Häntä kohoaa ja kaartuu viehkeästi selkärangan suuntaisesti, ei rullalle kiertyneenä. Häntää ei typistetä eikä se saa koskettaa selkää, mutta häntäkarvat saavat laskeutua selälle. Häntä ei saa riippua alhaalla koiran liikkuessa.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat. Keskivahva luusto.
Lavat: Viistot.
Olkavarret: Hyvä olkavarren ja lavan välinen kulmaus.
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Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Joka suunnasta katsottuna pystysuorat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna lyhyet ja suorat, sivusta katsottuna vain hieman
viistot.
Etukäpälät: Tiiviit ja pyöreät, varpaat ovat hyvin kaartuvat. Eivät sisä- eivätkä
ulkokierteiset. Päkiät mustat, kynnet mieluiten mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lantio on leveä, takaraajat lihaksikkaat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset ja pystysuorat.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Sääret: Suunnilleen reisien pituiset.
Kintereet: Matalat ja selvästi erottuvat.
Välijalat: Kuivat, ei kannuksia. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Takakäpälät: Tiiviit ja pyöreät, varpaat ovat hyvin kaartuvat. Eivät sisä- eivätkä
ulkokierteiset. Päkiät mustat, kynnet mieluiten mustat.
LIIKKEET: Nopeat, vapaat, yhdensuuntaiset ja maatavoittavat, voimakas takaraajojen työntö. Ravissa pään asento on ryhdikäs ja häntä kaartuu selän päälle.
NAHKA: Kauttaaltaan tiivis, mieluiten tummapigmenttinen, vaikuttamatta kuitenkaan karvan väriin. Kivespussien tulisi mieluiten olla mustat.
KARVAPEITE
Karva: Runsasta, peitinkarva muodostaa löysiä korkkiruuvikiharoita. Pehmeä ja
tiheä aluskarva. Karvapeite ei saa olla litteää, villavaa, huopaantunutta eikä muodosta nyörejä.
Väri: Puhtaan valkoinen. Alle 12 kk ikäisellä koiralla karvassa voi olla vähäistä
beigeä (samppanjanväristä) sävyä, mutta sitä saa olla enintään 10 % koko koirasta.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: 25–29 cm. Uroksille sallitaan +1 cm, nartuille -2 cm, edellyttäen että
koira on sopusuhtainen ja sukupuolileima selvä.
Paino: Noin 5 kg, suhteessa koiran kokoon.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
•
Itsevarmuuden puute
•
Suippo kuono.
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Puutteellinen kirsupigmentti.
Vaaleanpunaiset tai vain osittain pigmentoituneet huulet, löysät suupielet.
Vaaleat silmät, puutteellinen silmäluomien pigmentti, näkyvät silmänvalkuaiset. Silmien alla karvassa ei tulisi olla jälkiä kyynelvuodosta.
Kehittymätön rintakehä.
Kiertyvä tai rullalle kääntyvä häntä, pystysuora häntä, koiran liikkuessa riippuva häntä
Puutteelliset raajojen kulmaukset
Karva ei tarpeeksi runsasta eikä oikein kihartuvaa niin että karvapeite vaikuttaa avoimelta tai litteältä
Muu kuin puhdas valkoinen väri (muilla kuin alle 12 kk ikäisillä koirilla)

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Ylä- tai alapurenta
•
Täydellinen pigmentinpuutos kirsussa, huulten reunoissa ja silmäluomissa
•
Pienet, mantelinmuotoiset, ulkonevat tai liian vaaleat silmät; herasilmä
•
Karva, jossa ei ole lainkaan kiharuutta
•
Yli 12 kk ikäisillä koirilla mikä tahansa muu kuin täysin valkoinen väritys
•
Koko ei rotumääritelmän antamissa rajoissa
•
Kaikenlaiset merkit kääpiökasvuisuudesta
•
Neliömäinen runko
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.
LISÄYS:
Turkin muotoilu leikkaamalla hyväksytään seuraavasti:
Pää: Korvat, parta ja viikset lyhennetään ja muotoillaan niin, että pää vaikuttaa
pyöreältä tai kellomaiselta.
Runko: Tyylikkään, solakan vaikutelman luomiseksi karvaa voi lyhentää (ei alle 3
cm mittaan) kupeissa ja sivuilla. Vatsanaluksen tulee olla karvoittunut.
Raajat ja käpälät: Leikataan lieriömäiseen muotoon.
Häntä: Karvoja ei saa leikata.

