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PRANTSUSE SPANJEL
(Epagneul français)

Juuresolev illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset tõunäidist.
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TÕLGE: Jennifer Mulholland koostöös Raymond Triquet'ga.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 04.11.2008.

AVALDAMISE

KASUTUS: Seisukoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Seisukoerad.
Alarühm 1.2:
Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Prantsuse spanjel on keskajal levinud linnukoerte järeltulija, keda
kirjeldas juba ka Gaston Febus. Nendest eelkäijatest on suure
tõenäosusega arenenud mitmed sportlikud spanjelitõud. Läbi
selektiivse aretuse kujundati elegantne ja sportlik, kindlameelselt
saaki piirav koer, kes saab suurepäraselt hakkama töökatsetega.
Esimese standardi selle tõu kohta koostas James de Connick 1891.
aastal. Hiljem on standardit on korduvalt muudetud ja täiendatud
ning viidud kooskõlla tõu arengus toimunud muutustega.
ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega koer, elegantne ja lihaseline, keskmiste
proportsioonidega ning braccoïd tüüpi. Tema tasakaalustatud
kehaehitus tagab tööks vajaliku energilisuse ja vastupidavuse.
Luustik on tugev, ent mitte robustne.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) on pisut suurem
(2-3 cm võrra) kui turja kõrgus. Rindkere pikkus on võrdne või
suurem kui 6/10 kere pikkusest.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Tasakaaluka, siira, leebe ning rahuliku loomuga entusiastlik jahikoer.
Saab hästi läbi teiste koertega ning on igas olukorras ideaalne
kaaslane. Suurepärane seisukoer ning väga hea saagi kättetooja.
PEA
Väärika hoiakuga, mitte raskepärane. Selgelt väljajoonistunud
kujuga, ei ole liiga kuiv. Keskmise pikkuse ja laiusega.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Küljed on peaaegu paralleelsed. Kulmukaared on märgatavad.
Külgvaates on kolju ja koonu ülemised piirjooned kergelt
erisuunalised.
Üleminek laubalt koonule: Sujuv ja mõõdukalt rõhutatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Pruun ja tugeva pigmendiga, laialt avatud
ninasõõrmetega.
Koon: Sirgele koonujoonele eelistatakse kumerat. Koon on pisut
lühem kui kolju.
Mokad: Ülahuul on hästi liibuv. Külgvaates langeb eest peaaegu
vertikaalselt ning keerdub sujuvalt pisut märgatava, ent hästi suletud
suunurga juures ülespoole. Ülahuul ei tohi liigselt katta alahuult.
Täielik
hambumus.
Käärhambumus
või
Lõuad/hambad:
tanghambumus (ülemised ja alumised hambad sulguvad kohakuti).
Eelistatud on käärhambumus.
Silmad: Silmade värvus on kaneelipruunist tumepruunini,
võimalikult sarnane karvkatte laikude tooniga. Ilme on sõbralik ja
arukas. Üsna suured ning ovaalse kujuga. Pruunid silmalaud liibuvad
hästi silmamunale. Ülemistel laugudel on lopsakad ripsmed.
Kõrvad: Asetsevad silmadega ühel joonel ning üsna taga, kantakse
rippuvalt põskede lähedal. Õrnalt ettepoole sirgeks tõmmatult
ulatuvad koonutüveni. Karv on pikk ja rohkem või vähem laineline.
KAEL:
Lihaseline, külgvaates kergelt kumer, ovaalse läbilõikega ning ilma
kaelavoldita.
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KERE:
Ülajoon: Sirge, nii liikumisel kui seistes hästi hoitud.
Turi: Lihaseline, hästi väljendunud ning lai.
Nimme: Lai, mitte liiga pikk, tugeva lihastikuga.
Laudjas: Lai ning kumerdunud, nimme suunas sujuvalt langeva
joonega ning mitte liiga nähtava luustruktuuriga.
Rindkere: Avar ja mahukas. Ulatub küünarnukkideni.
Rindkere: Avar ja harmooniliselt kumerdunud.
Alajoon ja kõht: Kõhu suunas sujuvalt tõusva joonega, ent mitte liiga
üles tõmmatud.
SABA:
Saba ei ole kupeeritud ning ulatub kannaliigeseni. Ei kaldu küljele.
Asetseb ülajoonest allpool. Kantakse kaarjalt, sabatüve juurest
kaardub allapoole ning sabaots keerdub ülespoole. Sabatüvi on
tugev, otsa suunas läheb saba peenemaks. Saba on kaetud pika
lainelise narmaskarvaga, mis saab alguse mõne sentimeetri kauguselt
sabatüvest, saba keskosas on karv pikem ning sabaotsa suunas läheb
järk-järgult lühemaks.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Püstised esijalad. Õlavarre tagumine külg on kaetud
lainelise, siidise ning keskmise pikkusega ehiskarvaga, mis on
oluliselt pikem küünarvarte kõrgusel ning kämblaliigeste suunas
läheb lühemaks.
Õlad: Rinnakorviga hästi seotud ning üsna suure kaldega (50°
horisontaali suhtes).
Õlavarred: Õlavars on pisut lühem kui kolmandik turja kõrgusest.
Kaldenurk horisontaali suhtes on 60°.
Küünarvarred: Kuivad ja lihaselised.
Ranne (kämblaliiges): Hästi väljendunud, kuiv. Küljelt vaadatuna
kerge kaldega.
Esikäpad: Ovaalsed. Lähestikku asetsevate ja hästi kaardunud
varvastega. Tugevate tumedate küüntega. Varvaste vahed on kaetud
karvaga. Padjandid on tugevad ja tumedad.
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TAGAJÄSEMED: Tagantvaates on tagajalad vertikaalsed. Jäsemed
on jõulised ja lihaselised reitest säärteni. Ehiskarv jäsemete
tagakülgedel on eriti rikkalik reiepiirkonnas.
Reied: Laiad ja üsna pikad, jõuliste ja selgelt nähtavate lihastega.
Kalle horisontaali suhtes on 65°-70°.
Sääred: Reitega peaaegu ühepikkused, nähtavate lihastega.
Kannad (pöialiigesed): Tugevad ja kõõluselised.
Tagakäpad: Ovaalse kujuga ning pisut pikemad kui esikäpad, muus
osas sarnanevad esikäppadega.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Kerge, nõtke, ühtlane ja energiline,
säilitades siiski tõule omase elegantsuse. Jalad liiguvad kere
telgjoonel, ülajoon ei liigu eriti üles-alla ning samm ei muutu
rulluvaks.
NAHK:
Pehme ning hästi kerele liibuv.
KARVKATE
KARV: Kõrvad on kaetud pika ja lainelise karvaga, mis ulatub
kõhrest kaugemale. Ka jalgadel ja sabal on karv pikk ja laineline.
Kere on kaetud sileda, siidise ning rikkaliku karvaga, mis kaela taga
ning sabatüve kohal võib olla kergelt laines. Karv pea peal on lühike
ja peenike.
VÄRVUS: Valge ja pruun. Valgel värvusel esinevad keskmise
suurusega pruunid täpid, mida mõnikord võib olla palju.
Ebakorrapäraste pruunide laikudega. Pisut või keskmiselt täpiline,
kimmelpunane ilma
liialdusteta.
Pruun
toon
varieerub
kaneelipruunist tumeda maksapruunini. Pea peal olevat valget lauku
või laiku hinnatakse kõrgelt, kui see ei ole liiga suur. Lubatud on ka
valge värvuse puudumine peas. Huulte ääred, lauääred ning
ninapeegel on pruunid, ilma pigmenteerumata aladeta.
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SUURUS:
Isased koerad:
56-61 cm.
Emased koerad:
55-59 cm.
Lubatud kõikumine: +2 cm või -1 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.
TÕSISED VEAD
Liiga lai kolju.
Vale asetusega hambad.
Liiga heledad silmad.
Osaliselt valge karvaga kaetud kõrvad. Liiga lühikesed või
kolmnurksed kõrvad.
• Nõrk luustik.
• Lokkis karv kerel.
• Narmaskarva puudumine (ehiskarv).
•
•
•
•

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Mittevastavus standardiga määratud tüübile (ei oma piisavalt
tõutunnuseid, mis tähendab, et koer tervikuna ei sarnane piisavalt
teistele selle tõu esindajatele).
• Ülehambumus, alahambumus (lubatud juhul, kui ülemised ja
alumised hambad puutuvad siiski kokku).
• Malehambumus.
• Puuduvad hambad (välja arvatud PM1).
• Kõõrdsilmsus.
• Silmatorkavalt liiga heledad silmad.
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Valge laik silma ümbruses (valge silmamärgis).
Lisavarbad tagakäppadel.
Kõik muud värvused peale valge ja pruuni.
Depigmentatsioon (toore liha värvi roosa ninapeegel ja/või roosad
silmalaud).
• Standardile mittevastav turja kõrgus.
•
•
•
•

Selgete füüsiliste või
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud
ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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