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RANSKANSPANIELI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Seisova lintukoira.
Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 1.2 mannermaiset spanielityyppiset
kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ranskanspanieli polveutuu Gaston Phébusin
kuvaamista, keskiajalla käytetyistä lintukoirista ja sen esi-isät ovat useiden
erilaisten metsästysspanielirotujen taustalla. Valikoivan jalostuksen ansiosta siitä
kehittyi nykyinen elegantti, atleettinen, käyttökokeissa menestyvä rotu, jolla on
varma seisonta. Ensimmäisen rotumääritelmän laati James de Connick vuonna
1891, ja sitä on sittemmin tarkennettu lukuisia kertoja vastaamaan rodun kehitystä.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, jalo, lihaksikas, mittasuhteiltaan
normaali seisojatyyppinen koira. Tasapainoisen rakenteen ansiosta se on energinen
ja sitkeä työskennellessään. Luusto on voimakas, mutta ei järeä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus (lapaluun kärjestä istuinluun
kärkeen) on 2–3 cm säkäkorkeutta pitempi. Rintakehän pituus on vähintään 6/10
rungon pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, avoin, lempeä, tyyni ja
rauhallinen, innokas metsästäjä, sosiaalinen muiden koirien seurassa ja
ihanteellinen kumppani kaikissa tilanteissa. Erinomainen seisoja, joka on myös
hyvä noutaja.
PÄÄ: Ylväsasentoinen, ei raskas eikä liian kuiva. Pään linjat ovat selväpiirteiset.
Keskipituinen ja -levyinen.
Kallo: Kallon sivut ovat lähes yhdensuuntaiset. Selvät kulmakaaret. Sivulta
katsottuna kallon ja kuonon linjat ovat hieman erisuuntaiset.
Otsapenger: Loiva ja kohtuullisesti erottuva.
Kirsu: Ruskea, hyvin pigmentoitunut; suuret sierainaukot.
Kuono: Hieman kalloa lyhyempi. Hieman kyömy kuononselkä on suoraa
toivotumpi.
Huulet: Tiivis ylähuuli, jonka etureuna on sivulta katsoen lähes pystysuora ja
kaartuu vähitellen ylös kohti suupieltä. Suupieli tiivis ja vain hieman erottuva.
Ylähuuli ei saa peittää alaleukaa liian voimakkaasti.
Leuat / hampaat / purenta: Täydellinen hampaisto. Leikkaava tai tasapurenta,
leikkaava purenta toivotumpi.
Silmät: Väriltään kanelinruskeasta tummanruskeaan, mahdollisimman lähellä
läiskien väriä, melko suuret ja soikeat, ilme ystävällinen ja älykäs. Tiiviit ruskeat
silmäluomet, yläluomessa tuuheat ripset.
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Korvat: Silmän korkeudelle ja taakse kiinnittyneet, tiiviisti poskenmyötäiset.
Korvan reuna ulottuu juuri kirsun tyveen. Kohtuullisen pitkät ja laineikkaat
korvahapsut.
KAULA: Lihaksikas, poikkileikkaukseltaan soikea; hieman kaartuva niskalinja. Ei
löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Suora ja kiinteä sekä seistessä että liikkeessä.
Säkä: Kuiva, selvästi erottuva ja leveä.
Lanne: Leveä, ei liian pitkä, voimakaslihaksinen.
Lantio: Leveä, pyöristyvä, laskee tasaisesti lanneosasta; sarvennaiset eivät ole
ulkonevat.
Rintakehä: Tilava, ulottuu kyynärpäiden tasolle.
Eturinta: Täyteläinen ja pyöristynyt.
Alalinja ja vatsa: Tasaisesti nouseva alalinja, ei liioitellusti kuroutunut.
HÄNTÄ: Ei typistetä. Kintereeseen ulottuva, selkälinjan alapuolelle kiinnittynyt,
viistoasentoinen, ei sivulle kääntyvä. Kaartuu tyvestään alas ja kärjestä jonkin
verran ylöspäin; tyvestä vahva ja kärkeä kohden kapeneva. Hännässä pitkä,
silkkinen, laineikas hapsutus, joka alkaa muutaman sentin päässä tyvestä, pitenee
hännän keskiosaa kohti ja lyhenee jälleen kärkeä kohti.
RAAJAT
ETURAAJAT: Pystysuorat. Eturaajan takapuolella keskipitkä, laineikas, silkkinen
hapsutus, joka on selvästi pitempää kyynärvarren kohdalla ja ulottuu
välikämmenen tasolle.
Lavat: Tiiviit ja melko viistot (50°:n kulma vaakatasoon nähden).
Olkavarret: Pituudeltaan alle 1/3 säkäkorkeudesta, lähes 60°:n kulmassa
vaakatasoon nähden.
Kyynärvarret: Kuivat ja lihaksikkaat.
Ranteet ja välikämmenet: Selväpiirteiset ja kuivat. Välikämmenet sivusta
katsottuna vain hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat. Tiiviit, hyvin kaareutuneet varpaat ja voimakkaat, tummat
kynnet. Pitkää karvaa varpaiden välissä. Tiiviit, tummat päkiät.
TAKARAAJAT: Takaa katsottuna pystysuorat, voimakkaat ja lihaksikkaat.
Reidet: Leveät ja melko pitkät. Voimakkaat, hyvin erottuvat lihakset, 65–70°:n
kulmassa vaakatasoon nähden.
Sääret: Kuta kuinkin yhtä pitkät kuin reidet, selvästi erottuvat lihakset.
Välijalat: Vahvat ja jäntevät.
Takakäpälät: Soikeat ja hieman etukäpäliä pitemmät, muuten kuten etukäpälät.
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LIIKKEET: Vaivattomat, joustavat, tasaiset ja tarmokkaat mutta kuitenkin
tyylikkäät. Raajat liikkuvat rungon suuntaisesti, ylälinja säilyy tasaisena, ei
rullausta.
NAHKA: Joustava ja tiiviisti rungonmyötäinen.
KARVAPEITE
KARVA: Pitkää ja laineikasta korvissa, joissa se ulottuu yli korvankärjen, sekä
raajojen takaosassa ja hännässä. Sileää, silkkistä ja runsashapsuista rungossa, jossa
muutamia laineita niskassa ja lantiossa. Päässä karva on lyhyttä ja hienoa.
VÄRI: Valko-ruskea, keskikokoisin tai joskus laajemminkin laikuin,
epäsäännöllisesti laikuttunut, vähäisin tai kohtuullisin pilkuin tai liioittelematon
kimoväri. Ruskea väri vaihtelee kanelinruskeasta tummaan maksanruskeaan.
Valkoinen läsi ja valkoinen väri päässä ovat toivottavia, mikäli läsi ei ole liian
leveä. Valkoisen värin puuttuminen päästä on sallittua. Huulien reunat,
silmäluomet ja kirsu ovat ruskeat ja täysin pigmentoituneet.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 56–61 cm, nartut 55–59 cm, sallittu poikkeama +2 tai -1 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• Liian leveä kallo
• Epäsäännöllinen hampaisto
• Liian vaaleat silmät yli 3-vuotiailla koirilla
• Osittain valkoiset, liian lyhyet tai kolmionmuotoiset korvat
• Kevyt luusto
• Kihara karva rungossa
• Hapsujen puuttuminen
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai selvä arkuus
• Puutteellinen rotutyyppi
• Selvä ylä- tai alapurenta (käänteinen leikkaava purenta sallitaan)
• Vino purenta
• Muiden kuin P1-hampaiden puuttuminen
• Herasilmä
• Ilkeä ilme tai aivan liian vaaleat silmät
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Valkoinen laikku silmän ympärillä
Kannukset takaraajoissa
Muu kuin valko-ruskea väri
Puutteellinen pigmentti (selvästi lihanvärinen kirsu ja/tai silmäluomet)
Sallittua suurempi tai pienempi koko.
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.

