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Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

SAINT-USUGENSPANIELI
(EPAGNEUL DE ST USUGE)
Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7. Ei FCI-rotu
YLEISVAIKUTELMA: Spanielityyppinen seisova lintukoira, jolla on
puolipitkä, silkkinen, rungonmyötäinen turkki. Sopusuhtainen, tasapainoinen ja jalo, vahva ja lihaksikas, luonteeltaan miellyttävä ja mukautuva.
Joustavat, säännölliset ja keskipitkät liikkeet.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Mittasuhteiltaan lyhyt suorakaide,
ihanteellinen säkäkorkeuden ja rungon pituuden suhde on 9:10.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Lempeä, kuuliainen, tasapainoinen,
hyvin herkkä ja isäntäänsä kiintyvä. Riistaviettinen, tarkkaavainen ja innokas, helposti koulutettava.
PÄÄ: Pään tulee olla sopusoinnussa koiran kokoon ja sukupuolileimaan.
Kallon ja kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset.
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Kallo: Hieman pyöristyvä, kohtuullisen leveä.
Otsapenger: Selvästi erottuva, uroksilla selvempi kuin nartuilla.
Kirsu: Ruskeapigmenttinen, karvan väriin sointuva. Avoimet sieraimet.
Kuono: Suora, suunnilleen yhtä pitkä kuin kallo-osa.
Huulet: Hyvin pigmentoituneet, karvan väriin sointuvat. Huulet peittävät
hampaat kokonaan eikä huulilinja saa antaa vaikutelmaa suiposta kuonosta.
Leuat / hampaat / purenta: Leikkaava purenta, ts. ylähampaat koskettavat
tiiviisti alahampaiden etupintaa. Täydellinen hampaisto (42 hammasta).
Hampaat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Silmät: Pyöreät ja avoimet, eivät ulkonevat. Ilme on eloisa, silmien väri
mieluiten tumma hasselpähkinän ruskea. Tiiviit silmäluomet ovat reunoistaan hyvin pigmentoituneet.
Korvat: Kiinnittyneet silmien linjan alapuolelle. Litteät, muodoltaan kolmiomaiset. Korvat ovat hyvin hapsuttuneet, hapsut ulottuvat kuonon kärkeen.
KAULA: Lyhyt ja voimakas, ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Kiinteä ja lihaksikas.
Lanneosa: Keskipitkä ja lihaksikas.
Lantio: Lyhyt. Yleisvaikutelmaltaan pienehkö ja tiivis koira.
Rintakehä: Leveä ja hyvin kehittynyt, mutta ei liioiteltu. Kylkiluut ovat
selvästi kaartuvat.
Vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Typistämätön, ulottuu kintereisiin, asennoltaan sapelimainen.
Häntä on kokonaan karvoittunut ja siinä on kaunis viiri.
RAAJAT
ETURAAJAT: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivusta katsottuna asettuvat selvästi rungon alle. Olkavarsi ja kyynärvarsi ovat suunnilleen yhtä pitkät.
Lavat: Vahvat ja lihaksikkaat. Hyvä lavan ja olkavarren välinen kulma.
Olkavarret: Lihaksikkaat ja kuivat.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Pystysuorat ja vahvaluiset.
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Ranteet: Vahvat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Pitkänomaiset ja melko tiiviit, hyvin karvoittuneet. Lujat päkiät.
Kynnet ovat vahvat ja tummat.
TAKARAAJAT: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, vahvaluustoiset.
Reidet: Pitkät, viistot ja litteät.
Polvet: Vahvat ja hyvin kulmautuneet.
Sääret: Pitkät, kohtuullisen lihaksikkaat.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet ja kuivat.
Välijalat: Lievästi viistot, keskipitkät.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKUNTA: Joustavat, säännölliset, tarmokkaat ja tasapainoiset, kohtuullisen ripeät.
NAHKA: Tiivis ja poimuton, ruskeapilkkuinen.
KARVAPEITE
Karva: Keskipitkää ja hieman laineikasta, runko on hyvin karvoittunut.
Päässä karva on lyhyempää. Raajoissa, korvissa ja hännässä on hapsut.
Rinnassa karva on runsasta ja rungon alapuolella on hapsuja.
Väri: Kaksivärinen, valkoisen ja ruskean tasainen sekoitus ilman valkoisia
laikkuja. Aikuisella koiralla hyväksytään valkea täplä vain otsassa.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 45–53 cm, nartut 41–49 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen
ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• lyhyt, kapea tai suippo kuono
• hyvin löysät silmäluomet
• notko tai köyry selkä
• takakorkeus
• liian lyhyt rintalasta
• voimakkaasti ulkonevat tai sisäänpäin kiertyvät kyynärpäät
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• sisä- tai ulkokierteiset kintereet (pihtikinttuisuus, länkisäärisyys)
• peitsaus tai hyvin lyhytaskelinen liikunta
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• luonteen heikkoudet, paukku- tai riista-arkuus
• ylä- tai alapurenta, hammaspuutokset (paitsi P1)
• sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropion, ektropion)
• synnynnäinen töpöhäntä tai lyhyt häntä, hännättömyys
• pigmenttipuutokset
• herasilmä, eriväriset silmät
• kaikki poikkeamat sallitusta karvanlaadusta tai värityksestä; kolmivärisyys; valkoiset merkit
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

