PICARDIENSPANIELI
(EPAGNEUL PICARD)
Alkuperämaa: Ranska
Käyttötarkoitus: seisova lintukoira
FCI:n numero: 108 luokitus: ryhmä 7 kanakoirat
alaryhmä: 1.2 spanielityyppiset mannermaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan
laatinut Erja Nummi
lähteet: Suomen Kennelliiton rotumääritelmä
Craig Koshyk: Pointing Dogs Volume One: The Continentals
Club des Epagneuls picard, Bleus de Picardie & Pont Audemer

Picardienspanieli on esimerkki siitä, kuinka suunnitelmallisen rodunjalostuksen myötä
pienillekin alueille ja maakuntiin syntyi omia rotuja. Sen juuret ovat Picardyn maakunnassa
Pohjois-Ranskassa ja oli siellä tunnettu rotuna jo 1800-luvun puolella. Picardienspanieli
saattaa alkujaan olla peräisin ranskanspanielin ja pont-audemerinspanielin risteytyksistä.
Sittemmin rotuun on risteytetty gordonin- ja englanninsetteriä.
Picardienspanieli hyväksyttiin roduksi 1907 ja ensimmäinen rotumääritelmä luotiin 1908.
Toisen maailmansodan jälkeen rotu oli lähes kadonnut, mutta se saatiin elvytettyä ja siitä
luotiin nykyisen kaltainen seisova, karkottava ja noutava metsästyskoira. Se on vahva,
sitkeä ja säänkestävä, työskentelee niin tasangolla kuin tiheikössä ja rämesoilla ja jonka
vesityöominaisuuksia erityisesti kiitetään.

Sillä on Ranskassa oma harrastajakuntansa, vaikka se on
maailmanlaajuisestikin vähälukuinen ja Ranskan ulkopuolella lähes tuntematon.
Suomessa sentään on kasvatettukin jo yhden pentueen verran.
Yleisvaikutelmaltaan vankkarakenteinen ja leveäselkäinen, vahva raajaluusto, pään
asento ryhdikäs ja ylväs.
Mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pidempi
Koko 55-60 cm. Uroksilla hyväksytään korkeintaan 62 cm
Karvapeite tiheää, hieman laineikasta, rungossa ei liian silkkistä.
Pitkää, silkkistä ja laineikasta korvissa, hapsut raajojen takaosassa ja hännässä.
Kihara runkokarva tai korvahapsut on virhe.
Väri: päistärikkö, jossa ruskeita läiskiä eri puolilla runkoa. Päässä ja käpälissä usein
kellanruskeat merkit.
Liian ruskea yleisväri on virhe, samoin valkoiset tai mustat läiskät.
Pää: kallo on kaareva ja leveä, korostunut niskakyhmy
litteät kallon sivut
viisto otsapenger
Kuono-osa pitkä, kirsua kohti kapeneva, keskiosasta hieman kaareva.
Huulet vain hieman riippuvat
Kirsu ruskea
Silmät tumman meripihkan väriset
Korvat melko alas kiinnittyneet, silkkiset, laineikkaat korvahapsut
Hampaat/ purenta täysihampainen leikkaava saksipurenta vaikka rotumääritelmässä ei
siitä mainita
Runko:
Ylälinja hieman laskeva, sään takana pieni painauma
Lantio vain hieman viisto, pyöristynyt, sarvennaiset selvästi havaittavissa
Rintakehä kyynärpäiden tasalle ulottuva, melko leveä
Alalinja kohoaa hieman
Lihaksikkaat raajat
Kohtuullisesti kulmautunut, lavat eivät kovin viistot, kintereet eivät kovin voimakkaasti
kulmautuneet.
Käpälät suuret, pyöreät ja tiiviit.
Häntä: ei liian korkealle kiinnittynyt, ei sapelimainen.
Muodostaa kaksi loivaa kaarta, kuperan ja koveran. Silkkiset häntähapsut.
Virheistä mm.
Neliömäinen, liian kapea tai lyhyt kallo, jyrkkä otsapenger, lyhyt kuono.
Vaaleat silmät.
Lyhyet tai ylöskiinnittyneet korvat.

Hento luusto, ohut raajaluusto.
Sapelimainen tai liikaa kiertynyt häntä.
Puutteellinen karvapeite ja hapsutus.
Liian ruskea yleisväri, valkoiset tai mustat läiskät.

rotumääritelmä
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_7/7picspan.pdf

