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CLUMBERINSPANIELI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Ylösajava koira.
Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,
alaryhmä 2 ylösajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Clumberinspanielin esi-isien uskotaan tulleen alun
perin Ranskasta yli 200 vuotta sitten. Iso-Britanniaan rodun toi Newcastlen herttua,
joka kasvatti niitä sukutilallaan Clumber Parkissa, Nottinghamshiressa. Clumberinspanieli on hyvin raskastekoinen koira, jonka työskentely on verkkaisempaa kuin
muiden spanieleiden. 1950-luvulta lähtien rodun on annettu muuttua yhä raskaammaksi, ja vaikka urosten enimmäispaino on tällä hetkellä 36 kg, myös vieläkin
kookkaampia koiria on. Rodun harrastajien on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei
koiran suuri koko aiheuta heikkoutta sen takaosassa.
YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoinen, vankkaluustoinen ja toiminnanhaluinen
koira, jolla on mietteliäs ilme. Kokonaisuus ilmentää vahvuutta. Clumberinspanielin tulee olla kiinteä ja hyväkuntoinen, kykenevä työskentelemään maastossa koko
päivän.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tyyni, lempeä, erittäin älykäs koira, joka
työskentelee määrätietoisesti ja äänettömästi. Erinomainen hajuaisti. Vakaa, luotettava, ystävällinen ja omanarvontuntoinen; pidättyväisempi kuin muut spanielit; ei
taipumusta aggressiivisuuteen.
PÄÄ: Kookas, neliömäinen, keskipitkä; pää ja kallo eivät ole liioitellut.
Kallo: Yläosastaan leveä, niskakyhmy on selvä ja kulmakaaret voimakkaat.
Otsapenger: Syvä.
Kuono: Neliömäinen.
Huulet: Hyvin kehittyneet, ylähuulet hieman riippuvat.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Säännöllinen, täydellinen ja täysihampainen
leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Kirkkaat, tumman meripihkanväriset. Ulkonevat, vaaleat silmät ovat vakava virhe. Hieman sidekalvoa voi näkyä, mutta ei liiallisesti. Silmien tulee näyttää
terveiltä.
Korvat: Suuret, viininlehden muotoiset, riippuvat ja hieman eteenpäin suuntautuneet. Korvien karvapeite on suoraa, hapsut eivät saa ulottua korvalehden reunan
yli.
KAULA: Kohtuullisen pitkä, paksu ja voimakas.
RUNKO: Pitkä, lihaksikas ja vahva.
Selkä: Suora, leveä ja pitkä.
Lanne: Lihaksikas.
Rintakehä: Syvä ja pitkä; kylkiluut ovat hyvin kaareutuvat.
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Alalinja ja vatsa: Syvät kupeet.
HÄNTÄ: Aiemmin yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Typistetty: Alas kiinnittynyt ja asennoltaan selkälinjan tasolla, hapsuinen.
Typistämätön: Alas kiinnittynyt ja asennoltaan selkälinjan tasolla, hapsuinen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Vahvat, viistot ja lihaksikkaat.
Kyynärvarret: Lyhyet, suorat, vahvaluustoiset ja voimakkaat.
Etukäpälät: Suuret, pyöreät ja karvoittuneet.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaosa ovat erittäin vahva ja hyvin kehittynyt.
Polvet: Hyvin kulmautuneet ja suoraan eteenpäin suuntautuvat.
Kintereet: Matalat.
Takakäpälät: Suuret, pyöreät ja karvoittuneet.
LIIKKEET: Pitkän rungon ja lyhyiden raajojen vuoksi liikkeet ovat rullaavat.
Liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suorat ja vaivattoman tehokkaat.
KARVAPEITE
Karva: Runsasta, pinnanmyötäistä, silkkistä ja suoraa. Raajat ja rinta ovat runsashapsuiset.
Väri: Runko mieluiten yksivärinen valkoinen. Siinä voi olla pieniä sitruunankeltaisia merkkejä, oranssinväriset voidaan sallia. Päässä vähäiset merkit, kuono täplikäs.
PAINO:
Ihannepaino: Urokset 29,5–34 kg, nartut 25–29,5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
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.
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