
Ryhmä: 7 
 

FCI:n numero: 114 
Hyväksytty: FCI 25.9.1998 

SKL-FKK 29.11.2005 

   

 
 
 
 
 
 

Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

 
Suomen Kennelliitto- 
Finska Kennelklubben ry 
 
 
PONT-AUDEMERINSPANIELI                 1/3 
(EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER) 
Alkuperämaa: Ranska 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.2 mannermaiset spanieli-
tyyppiset kanakoirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
YLEISVAIKUTELMA: Vanttera ja tarmokas. 
PÄÄ
KALLO-OSA: Pyöreä ja keskiosastaan kohoava; kallon harjanne on korostunut ja 
kallon sivut pyöristyneet. Otsa nousee kohti päälaen tupsua, jonka tulee olla selväs-
ti kiharakarvainen ja sijaita kallon korkeimmassa kohdassa jättäen otsan paljaaksi. 
OTSAPENGER: Loiva, kuitenkin erottuva. 
KIRSU: Ruskea, selvästi huulten etupuolelle ulottuva ja melko teräväkärkinen. 
KUONO-OSA: Pitkä, keskeltä kaareva. 
HUULET: Ohuet ja vain hieman riippuvat, tekevät kuonosta melko terävän. 
SILMÄT: Tumman meripihkan väriset tai pähkinänruskeat, melko pienet ja hyvin 
silmäkuoppaan asettuneet. Ilme on avoin ja ystävällinen.  
KORVAT: Keskipaksut, sileät ja melko alas kiinnittyneet siten, että ne ovat sel-
västi poskista erillään. Korvat ovat pitkät ja pitkien, silkkisten, erittäin kiharien 
karvojen peitossa. Korvien karvapeite liittyy päälaen tupsuun muodostaen kauniin 
ja kiharan päätä kehystävän peruukin. 
KAULA: Hieman kaareva, kuiva ja lihaksikas, sulavasti päähän ja kiinteästi lapoi-
hin liittyvä. 
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RUNKO
SELKÄ: Suora tai hieman kaareva. 
LANNE: Melko lyhyt, leveä, kiinteä ja lihaksikas. 
LANTIO: Vain hieman viisto. 
RINTAKEHÄ: Syvä ja leveä, ulottuu kokonaan kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut 
ovat pitkät ja selvästi erottuvat, takimmaiset ovat lähellä lonkkaa. 
KUPEET: Litteät ja hieman kohoavat. 
HÄNTÄ: Lähes lannelinjan tasolle kiinnittynyt, melko suora-asentoinen, yleensä 
typistetty kolmannekseen pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Häntä on 
tyvestään paksu ja kauttaaltaan kiharan karvan peitossa. Typistämätön häntä on 
keskipitkä ja hieman kaartunut. 
RAAJAT: Pikemminkin lyhyet, koira on hieman syvärunkoinen, ei kuitenkaan 
kuten cockerspanieli. 
ETURAAJAT 
LAVAT: Voimakkaat, pitkät ja viistot, lapojen kärjet ovat lähellä toisiaan. 
OLKAVARRET: Vahvat ja lihaksikkaat. 
KÄPÄLÄT: Pyöreät ja suoraan eteenpäin suuntautuneet; varpaiden välit ovat pit-
kän ja kiharan karvan peitossa. 
TAKARAAJAT 
SARVENNAISET: Ulkonevat ja selkälinjan tasolla. 
REIDET: Suorat, pitkät, lihaksikkaat ja täyteläiset. Karvapeite muodostaa housut. 
Pakarat ovat selvästi erottuvat. 
KINTEREET: Leveät ja suorat, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet. 
VÄLIJALAT: Melko lyhyet ja varsinkin takaosastaan kiharakarvaiset. Kannukset 
eivät ole toivotut. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
KARVAPEITE 
KARVA: Kiharaa ja hieman pyörteistä. 
VÄRI: Ruskea, mieluiten ruskea-harmaa päistärikkö, jossa kuolleen lehden sävy. 
KOKO
SÄKÄKORKEUS: 52 – 58 cm. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
- sivuilta litteä kallo, kallo ja kuono-osa yhdensuuntaiset 
- päälaen tupsun puuttuminen, kulmakaariin ulottuva tai riippuvien karvojen muo 
   dostama päälaen tupsu 
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- liian loiva otsapenger 
- musta, vaalea, lihanvärinen tai pyöreä kirsu 
- lyhyt tai liian kyömy kuono 
- paksut tai riippuvat huulet 
- liian vaaleat, ulkonevat tai syvällä sijaitsevat silmät; vauhko tai häijy ilme 
- paksut, kiertyneet, liian lyhyet, liian ylös kiinnittyneet, asennoltaan joko eteen- tai  
  taaksepäin olevat korvat 
- liian raskas, niskasta tasainen tai pään liittymäkohdassa liian paksu kaula 
- pitkä, kapea tai painunut selkä 
- pitkä, kapea tai tasainen lanne 
- liian jyrkkä tai liian suora lantio 
- matala, liian pyöreä tai sisäänpäin painunut rintakehä; liian litteät kyljet tai liian  
  lähellä toisiaan olevat kylkiluut 
- paksut tai liian laskeutuneet kupeet 
- liian ylös tai liian alas kiinnittynyt häntä, liian kiertynyt tai sapelimainen häntä,  
   jossa puuhka 
- lyhyet tai pystyt lavat, etäällä toisistaan olevat lapojen kärjet 
- ohuet olkavarret 
- matalat sarvennaiset 
- litteät reidet 
- erisuuntaiset, suorat, liian kaukana toisistaan tai liian lähellä toisiaan olevat kinte 
   reet 
- pitkät, eteenpäin viistot, oikealle tai vasemmalle kiertyneet välijalat, hapsujen  
   puuttuminen 
- kapeat, liian leveät tai liian karvaiset käpälät; turpeat päkiät 
- liian pinnanmyötäinen, liian kihara, liian karkea tai liian hienolaatuinen karvapei 
   te 
- ei kihara tai putoava päälaen tupsu kuten villakoirilla 
- musta tai musta-valkoinen väri, tan-merkit. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


