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KÄYTTÖTARKOITUS: Seura- ja kääpiökoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat,
alaryhmä 7 englantilaiset kääpiöspanielit
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämä ilmiselvästi cavalier kingcharlesinspanielille
sukua oleva rotu tunnetaan joissakin maissa "englanninkääpiöspanielina" (English
Toy Spaniel). Nimensä se sai koiralta, joka oli Englannin kuningas Kaarle II:n
suuri suosikki. Kääpiöspanielit ovat olleet pitkään omistajiensa hellimiä lemmikkejä sekä Englannissa että Manner-Euroopassa. Spanielityyppi on peräisin lintukoiraesivanhemmilta, joiden kokoa jalostettiin pienemmäksi. Itse asiassa nämä koirat
olivat varakkaiden omistajiensa hemmottelemia pieniä metsästyskoiria, joita rakastettiin niiden seurallisuuden vuoksi. Risteytykset itämaisten kääpiökoirien kanssa
toivat rotuun tyypillisen päänmuodon.
YLEISVAIKUTELMA: Hienostunut, tiivisrakenteinen ja tanakka. Iloinen ja
älykäs kääpiöspanieli, jolla on selvästi kupolimainen pää.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Pidättyväinen, lempeä ja omistajiinsa kiintyvä.
PÄÄ
Kallo: Kohtuullisen suuri suhteessa koiran kokoon, kupolimainen ja täyteläinen
silmien yläpuolelta.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Musta, lyhyt ja ylöspäin kalloa kohti kääntynyt; sieraimet ovat suuret ja
avonaiset.
Kuono-osa: Neliömäinen, leveä ja syvä, ylöspäin kääntynyt.
Huulet: Edestä tiiviisti sulkeutuvat ja kaunismuotoiset.
Leuat / hampaat: Alaleuka on leveä. Lievä alapurenta. Ulostyöntyvä kieli on vakava virhe.
Posket: Silmien alta erittäin täyteläiset.
Silmät: Suhteellisen suuret ja tummat, kaukana toisistaan, edestä katsottuna kasvolinjan puolivälissä sijaitsevat; miellyttävä ilme.
Korvat: Alas kiinnittyneet, melko poskenmyötäisinä riippuvat, erittäin pitkät ja
runsashapsuiset.
KAULA: Keskipitkä, kaareutuva ja ryhdikäs.
RUNKO
Selkä: Lyhyt ja vaakasuora.
Rintakehä: Leveä ja syvä.
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HÄNTÄ: Typistäminen aiemmin sallittu. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Runsashapsuinen, asennoltaan ei selkälinjan yläpuolella eikä selän päällä; tasapainossa kokonaisuuden kanssa.
Luonnontöpö häntä ja häntämutkat hyväksytään.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Viistot.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
Kyynärvarret: Lyhyet ja suorat.
Ranteet: Eivät painuneet.
Etukäpälät: Tiiviit, vahvapäkiäiset ja runsaskarvaiset, pyöreät ns. kissankäpälät.
Varpaat ovat hyvin kaareutuneet.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat riittävän lihaksikkaat, jotta liikunta on tehokasta.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Takaa katsottuna suorat, kintereet eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat, toimeliaat ja tyylikkäät, takaliikkeissä on hyvä työntö. Terveet liikkeet ovat erittäin toivottavat.
KARVAPEITE:
Karva: Pitkää, silkkistä ja suoraa, loiva laineikkuus on sallittua, kiharuus ei koskaan. Raajat, korvat ja häntä ovat runsashapsuiset.
VÄRI:
Musta punaruskein merkein (black and tan): Syvä, kiiltävän musta, jossa kirkkaan
mahonginpunaiset merkit kuonossa, raajoissa, rinnassa, korvien sisäpinnalla, hännän alapuolella ja täplinä silmien yläpuolella. Valkoinen laikku rinnassa on virhe.
Kolmivärinen (tricolour): Helmenvalkea pohjaväri, jossa tasaisesti jakautuneita
mustia laikkuja, kirkkaan punaruskeat (tan) merkit poskissa, korvien sisäpinnalla,
hännän alapuolella ja täplinä silmien yläpuolella. Silmien välissä on leveä valkea
piirto, joka jatkuu otsalle.
Blenheim: Helmenvalkea pohjaväri, jossa tasaisesti jakautuneita kastanjanpunaisia
laikkuja. Leveä ja selvä otsapiirto, keskellä kalloa tulisi olla kolikon kokoinen,
kirkkaan kastanjanpunainen täplä.
Ruby: Yksivärinen, syvän kastanjanpunainen. Valkoinen laikku rinnassa on vakava
virhe.
KOKO
Paino: 3,6–6,3 kg.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

