Ryhmä: 7
FCI:n numero: 108
Hyväksytty: FCI 25.9.1998
Kennelliitto 29.10.2009

Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

PICARDIENSPANIELI

1/3

(EPAGNEUL PICARD)
Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seisova lintukoira.
Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä
1.2
spanielityyppiset
mannermaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Vankkarakenteinen ja leveäselkäinen. Lempeä ja ilmeikäs koira. Raajat ovat vahvat ja jäntevät, pään asento ryhdikäs ja ylväs. Etuosa
on hyvin kehittynyt.
PÄÄ
Kallo: Kaareva ja leveä, niskakyhmy on korostunut; kallon sivut ovat litteät.
Otsapenger: Viisto, ei liian jyrkkä.
Kirsu: Ruskea, keskikokoinen ja melko pyöreä.
Kuono-osa: Pitkä, melko leveä, kirsua kohti kapeneva ja keskiosastaan hieman
kaareva.
Huulet: Keskipaksut ja hieman, mutta eivät liikaa riippuvat.
Silmät: Tumman meripihkan väriset ja avoimet. Katse on ystävällinen ja hyvin
ilmeikäs.
Korvat: Melko alas kiinnittyneet ja kauniisti päätä kehystävät. Korvakarvat ovat
kauniit, silkkiset ja laineikkaat.
KAULA: Sulavasti lapoihin liittyvä ja lihaksikas.
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RUNKO: Säkä on hieman lantiota korkeammalla.
Selkä: Keskipitkä, sään takana on pieni painauma.
Lanne: Suora, ei liian pitkä; leveä ja täyteläinen.
Lantio: Vain hieman viisto, pyöristynyt.
Rintakehä: Syvä ja melko leveä, kyynärpäiden tasolle ulottuva.
Alalinja ja vatsa: Kupeet ovat litteät, kuitenkin syvät; alalinja kohoaa hieman.
HÄNTÄ: Ei liian korkealle kiinnittynyt, muodostaa kaksi loivaa kaarta, kuperan ja
koveran; ei liian pitkä; kauniiden silkkisten karvojen hapsuttama.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat ja lihaksikkaat, hapsuttuneet.
Lavat: Melko pitkät, lihaksikkaat, ei kovin viistot.
Olkavarret: Lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat kintereisiin asti hapsuttuneet.
Sarvennaiset: Selvästi havaittavissa, ulottuvat selkä- ja lantiolinjan tasolle.
Reidet: Suorat, pitkät, leveät ja lihaksikkaat.
Kintereet: Ei kovin voimakkaasti kulmautuneet.
Välijalat: Suorat.
KÄPÄLÄT: Pyöreät, suuret ja tiiviit. Varpaiden välissä on hieman karvaa.
NAHKA: Melko ohut ja joustava.
KARVAPEITE
KARVA: Tiheää, ei liian silkkistä; hienolaatuista päässä ja hieman laineikasta
rungossa.
VÄRI: Päistärikkö, jossa ruskeita läiskiä eri puolilla runkoa ja hännän tyvessä.
Päässä ja käpälissä on hyvin usein kellanruskeat merkit.
KOKO
Säkäkorkeus: 55 - 60 cm, uroksilla hyväksytään korkeintaan 62 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• päärynänmuotoinen tai liian kevyt pää
• neliömäinen, kapea tai lyhyt kallo
• liian jyrkkä otsapenger
• musta, terävä, kapea tai halkinainen kirsu
• liian lyhyt tai liian kyömy kuono
• liian paksut tai liian niukat huulet
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• liian vaaleat, liian syvällä sijaitsevat, ulkonevat tai vinot silmät, ilkeä ilme
• kapeat, lyhyet tai liian ylös kiinnittyneet korvat; korvien karvapeite liian kihara
tai ei tarpeeksi silkkinen
• liian pitkä, liian ohut tai liian lyhyt kaula
• liian pitkä tai notko selkä
• liian pitkä, liian kapea tai heikko lanne
• liian luisu lantio
• liian kapea tai liian matala rintakehä
• pyöreät, liian syvät tai liikaa kuroutuneet kupeet
• sapelimainen, liian pitkä, liikaa kiertyvä, liian ylös tai liian alas kiinnittynyt häntä
• ohuet tai hapsuttomat eturaajat, sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät
• lyhyet, liian pystyt, liian viistot tai liian taakse sijoittuneet lapaluut
• liian hennot olkavarret
• eteenpäin taipuneet ranteet
• liian matalat, liian korkeat tai liian lähellä toisiaan olevat sarvennaiset
• kapeat tai hapsuttomat reidet
• pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys
• kapeat, litteät tai liian hajavarpaiset käpälät
• liian paksu nahka
• ohut, silkkinen, kihara tai liian lyhyt karvapeite
• liian ruskea yleisväri, valkoiset läiskät tai musta läiskä.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

