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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 25.03.2003. 
 
KASUTUS: Seisukoerad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad ja setterid. 
Alarühm 1.2: Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Prantsusmaalt, täpsemalt Bretagne piirkonnast pärit hagijas. Hetkel on 
bretooni spanjel prantsuse spordikoertest arvukaim. Ilmselt on 
tegemist ühega vanimatest spanjelitüüpi koertest, kes aretati välja 20. 
sajandi alguses läbi arvukate ristamiste ning selektsioonide. 
Tõustandard koostati Nanteses 1907. aastal ning esitati ja võeti vastu 
7. juunil 1908. aastal toimunud esimesel üldkoosolekul Loudéacis 
(asub varem Côtes du Nord nime kandnud departemangus, nüüdses 
Côtes d’Armor departemangus). See oli „sünnipärase lühikese sabaga 
bretooni spanjelite tõuklubi“ esimene standard. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Seisukoertest väikseim. Bretooni spanjel on kontinentaalse 
spanjelitüüpi peaga (prantsuse keeles braccoïde) ning lühikese sabaga 
või täiesti ilma sabata koer. Tasakaalustatud kehaehitusega, luustik on 
tugev, ent mitte raske. Tervikuna kompaktne, harmooniline ning 
elegantne, mitte liiga raskepärane. Tugev koer, erksa ning aruka 
ilmega. Jätab jässaka üldmulje (lühikese kerega), on väga energiline. 
Arengu käigus on säilinud algselt eesmärgiks olnud ning tõu 
taaselustajate poolt paika pandud lühike selg. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
 
• Kolju on pikem kui koon, suhtes 3:2. 
• Pea on kerega heas proportsioonis. 
• Rinna sügavus mõõdetuna turjast rindkereni on pisut väiksem kui 

pool turja kõrgusest. 
• Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on võrdne turja 

kõrgusega (kandiline kerekuju). 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Erinevates tingimustes hästi kohanev ning suhtlemisaldis koer. Aruka 
ning tähelepaneliku ilmega, tasakaalukas. Mitmekülgne seisukoer, 
keda saab kasutada erinevate metsloomade jahil ning väga erinevates 
maastikuoludes. Tema jahiinstinkt avaldub juba väga noores eas. Ta 
on väga tubli jälgede ajamises, tal on hea samm ning terav 
haistmismeel. Ta liigub kiiresti, on spontaanne ning suudab pikka 
aega jahisaaki piirata ning seda edukalt kätte tuua. Ta on väga suure 
õppimisvõimega. 
 
PEA: 
 
Pea on hästi välja joonistunud. Nahk pea peal on liibuv. 
 
KOLJUPIIRKOND: Nii eest kui küljelt vaadatuna kergelt ümar. 
Ülaltvaates on küljed pisut kumerad. Kolju ja koonu ülemised 
piirjooned on paralleelsed. Sarnakaarte kõrgusel mõõdetud pea laius 
on väiksem kui pikkus. Kulmukaared ei ole esiletungivad, ent 
moodustavad kerge kumeruse. Frontaalvagu ning sagitaalne koljuhari 
on kergelt väljendunud. Mõõdukas üleminek laubalt koonule. 
Kuklaluu hari ning sarnakaared on mõõdukalt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Suur ning väga lai. Niiskete ja hästi avatud 
ninasõõrmetega. Ninapeegli värvus nagu ka silmalaugude äärte ning 
kehaavauste värvus on kooskõlas karvkatte värvusega. 
Koon: Sirge, küljed on peaaegu paralleelsed. 
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Mokad: Ei ole lõdvad ega väga suured. Suhtelised peenikesed ning 
liibuvad. Alahuul on pisut kaetud ülahuulega, mille kontuur on 
suunurga suunas sujuvalt kaarduv. Suunurk ei ole liiga nähtav ega 
liiga suletud. Mokad ei ole depigmenteerunud. 
Lõuad/hambad: Hambad asetsevad lõualuus täisnurga all ning 
moodustavad täieliku ning tervete hammaste komplekti. 
Käärhambumus. 
Põsed: Ei ole rasked, nahk on liibuv. 
Silmad: Pisut viltuse asetusega. Aruka, leebe ning avala ilmega. Üsna 
ovaalse kujuga, ei ole pungis. Silmalaud on õhukesed, hea pigmendiga 
ning liibuvad. Iirise värv on kooskõlas karvkatte värvusega, eelistatult 
tume. Silmade ilme ning pisut tõstetud kõrvatüved loovad tõelise 
„bretooni ilme“. 
Kõrvad: Kõrge asetusega, kolmnurkse kujuga, suhteliselt suured ning 
üsna lühikesed (ettepoole sirgeks tõmmatuna ulatub kõrva tipp 
laubalõikeni). Osaliselt kaetud lainelise karvaga, eriti kõrvade ülemine 
osa. Kõrvatipud on kaetud lühikese karvaga. Valvelolekus või 
tegutsedes alati üsna liikuvad. 
 
KAEL: 
Keskmise pikkusega ning väga lihaseline. Kergelt kaarduva, ent mitte 
kumera tömbi koonuse kujuline. Asetseb hästi õlgadel. Ilma 
kaelavoldita. 
 
KERE: 
Ülajoon: Nimme kohal ja laudja alguses ühtlane. 
Turi: Üsna liikuv ning mitte eriti esiletungiv. Ei ole liiga lihaseline. 
Selg: Sirge, lühike ning paindumatu, hästi seotud. 
Nimme: Lühike, lai ja lihaseline. 
Puusad: Kerge kaldega, laiad ja lihaselised. 
Rindkere: Madala asetusega, ulatudes küünarnukkideni. Lai, hästi 
kaardunud roietega, ent mitte tünnikujuline. Rinnak on lai ning 
suunaga tahapoole kergelt tõusev. Tagumised roided on pikad ja 
nõtked. 
Alakõht: Kergelt üles tõmmatud. 
Küljed: Pisut tõusva joonega ning lühike. 
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SABA: 
 
Kõrge asetusega, kantakse horisontaalselt (või pisut madalamal). Kui 
koer on valvel või tegevuses, on saba ulja hoiakuga. Bretooni spanjel 
võib sündida sabatult või väga lühikese sabaga. Kupeeritud saba 
ideaalne pikkus on 3-6 cm,, maksimaalne pikkus on 10 cm. 
 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Jäsemed on heas tasakaalus. Liigesed on painduvad ning tugevad. 
Õlad: Liikuvad, pikad (30% turja kõrgusest), lihaselised ning 
asetsevad kere lähedal. Kalle on galopiks sobiv, horisontaali suhtes 
55-60 kraadi. Abaluude ülemiste tippude vahe on 5 cm (2 tolli). 
Õlavarred: Rasked, jämedad ja väga lihaselised. Pisut pikemad kui 
abaluud. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on 115-120 kraadi. 
Küünarvarred: Lihaselised ja puhtad. Pisut pikemad kui õlavarred. 
Peavad asetsema maapinnaga peaaegu risti. 
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal, ei ole sisse- ega väljapoole 
pöördunud. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad, ent samas siiski üsna painduvad. 
Kerge kaldega (15-20 kraadi vertikaali suhtes). 
Käpad: Üsna ümarad, lähestikku asetsevate varvastega. Tugevate 
padjanditega. Lühikeste küüntega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Jäsemed on tagantvaates heas tasakaalus ja paralleelsed. 
Reied: Silmatorkavad, tugevate ning esiletungivate lihastega. 
Horisontaali suhtes 70-75 kraadise kaldega. 
Sääred: Pisut pikemad kui reied, puhaste ning silmatorkavate 
lihastega. Ülevalt laiad, kannaliigese suunas lähevad sujuvalt 
peenemaks. Reie ja sääre vaheline nurk on peaaegu 130 kraadi. 
Kannad: Puhtad, nähtavate kõõlustega. 
Kannad (pöialiigesed): Tugevad, külgvaates peaaegu vertikaalsed. 
Käpad: Pikemad kui ka esikäpad, muus osas samasuguste omadustega.  
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Liikumine on iga kõnnaku puhul jõuline, ühtlane ning energiline. 
Jalad liiguvad sirgjooneliselt, ilma hüpleva või rulluva sammuta, 
ülajoon jääb ühtlaseks. Kõige tavalisem liikumisviis on kerge galopp, 
sammud on kiired ja keskmise pikkusega. Tagajalgade liikumine on 
pisut pikendatud (koondgalopp). 
 
NAHK: 
Õhuke, pingul ja tugeva pigmendiga. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Karv on peenike, ent mitte siidine. Kerele liibuv või kergelt 
laineline. Ei tohi olla lokkis. Pea peal ja jäsemete esikülgedel lühike. 
Jäsemete tagaküljed on kaetud tihedama karvaga ning rikkaliku 
ehiskarvaga, mis läheb randmete ning pöidade (kandade) suunas 
lühemaks. 
 
VÄRVUS: Valge ja oranž, valge ja must, valge ja maksapruun, 
rohkem või vähem levinud valgete laikudega. Mustavalgekirju või 
kimmelpunane (roan), tähnidega koonu või jäsemete peal ja külgedel.  
Kolmevärvilise karvkatte puhul on koonu peal ja külgedel, silmade 
kohal, jäsemetel, rinnal ning sabatüve ümbruses pruunid täpid 
(oranžid kuni tumepruunid). 
Kitsas valge lauk on soovitav kõikide karvkatte värvuste puhul. 
Ühevärviline karvkate ole lubatud. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased: 
Minimaalne 48 cm (18,9 tolli), lubatud kõikumine1 cm (0,4 tolli). 
Maksimaalne 51 cm (20,1 tolli), lubatud kõikumine1 cm (0,4 tolli). 
Ideaalne kõrgus: 49-50 cm (19,3-19,7 tolli). 
Emased: 
Minimaalne 47 cm (18,5 tolli), lubatud kõikumine1 cm (0,4 tolli). 
Maksimaalne 50 cm (20,1 tolli), lubatud kõikumine1 cm (0,4 tolli). 
Ideaalne kõrgus: 48-49 cm (18,9-19,3 tolli). 
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VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
• Iseloom: Argus. Salakaval pilk. 
• Koljuteljed: Erisuunalised. 
• Ninapeegel: Väga õrnalt depigmenteerunud ninapeegel. Seest 

depigmenteerunud ninasõõrmed. 
• Hambad: Tanghambumus, hambad ei asetse ühtlases reas. 
• Koon: Kitsas või terav koon. 
• Mokad: Rasked või rippuvad mokad. Ülahuul katab alahuult liiga 

vähe või liiga palju. 
• Silmad: Pungis, ümmargused või mandlikujulised silmad. 
• Kõrvad: Liiga madalal rippuvad või liiga järsult langevad kõrvad. 
• Selg: Nõgus või kumer selg. 
• Laudjas: Liiga kitsas või liiga järsult langeva joonega laudjas. 
• Alakõht: Suur või liiga üles tõmmatud (hurdalik). 
• Käpad: Harali varvastega käpad, liiga ümmargused või liiga pikad 

käpad. 
• Kael: Raskepärane ning liiga lühike kael. Lõtv kaelanahk. 
• Nimme: Pikk, kitsas ja nõrk. 
• Küljed: Liiga nõgusad küljed, sageli kaasneb sellega nõrk ning 

kitsas nimmepiirkond. 
• Jäsemed: Nõrk luustik. Küünarliigestest väljapoole pöördunud 

jäsemed. Sissepoole pööratud varvastega või väljapoole pööratud 
käpad. 

• Karvkate: Kerel mitte piisavalt tihe. 
 
TÕSISED VEAD: 
• Käitumine: Loid. 
• Kolju: Liiga esiletungivad sarnakaared, liiga rõhutatud üleminek 

laubalt koonule, liiga esiletungivad kulmukaared. 
• Silmad: Heledad, kurja ilmega või kullipilguga silmad. 
• Kael: Liiga pikk kael. Selge kaelavolt. 
• Kõnnak: Nõrk samm. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Kõik temperamendi kõrvalekalded: äkilisus, agressiivsuse 

inimeste või teiste koerte suhtes, liigne argus. 
• Mittevastavus tõu tüübile: Ei vasta tõutüübile, mis tähendab seda, 

et koer tervikuna ei sarnane piisavalt teistele selle tõu esindajatele. 
• Kõrgus: Ei vasta standardis kehtestatud kõrgusele. 
• Koljuteljed: Märgatav koondumine. 
• Ebanormaalsed märgid: Valge täpp kõrvadel või silma ümbritsev 

valge laik. 
• Silmad: Väga heledad silmad. Heterokroomia (erinevat värvi 

silmad), kõõrdsilmsus, entroopion, ektroopion. 
• Lõuad: Üle- või alahambumus. 
• Hambad: Mõlema lõualuu esimeste eespurihammaste ning alalõua 

tagumiste purihammaste puudumist ei arvestata. Lubatud on ainult 
kahe PM2 või ühe PM1 ja ühe PM3 hamba puudumine. Kahe 
kõrvuti asuva hamba puudumine (PM2 ja PM3) on kvalifitseeriv 
viga. Teiste hammaste puudumine on diskvalifitseeriv viga. 

• Pigmentatsioon: Selged pigmenteerumata alad ninapeeglil või 
silmalaugudel. 

• Lisavarvaste olemasolu, isegi kui need ei ole täielikult välja 
arenenud. 

• Tõsine morfoloogiline väärareng. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


