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Wzorzec FCI nr 175

EPAGNEUL FRANÇAIS
(Epagneul fraçais)

Kraj pochodzenia: Francja
Data publikacji obowiązującego wzorca: 24.07.1996
Użytkowanie: wyżeł.
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyżły.

Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne.
Typ „spaniel”.
Próby pracy wymagane.

RYS HISTORYCZNY: 
Spaniel francuski jest potomkiem psów opisanych przez Gastona
Febus’a i używanych w średniowieczu. Jest jedną z pierwszych ras
spanieli. Poprzez selekcję wyżeł francuski rozwinął się w eleganckiego
i atletycznego psa, dobrze wystawiającego, przewyższającego inne psy
w próbach pracy. Pierwotny wzorzec rasy został spisany po 1891 roku
przez Jamesa de Connick; poprawiano go kilkakrotnie i dostosowano do
rozmaitych zmian podczas rozwoju rasy.

WYGLĄD OGÓLNY: 
Pies średniej wielkości, elegancki i umięśniony, o dobrych proporcjach
ciała, typu bracco. Jego zrównoważona budowa o silnym, lecz nie
grubym kośćcu pokazuje siłę i wytrzymałość odpowiadającą przezna-
czeniu.

WAŻNE PROPORCJE:
Długość ciała (od barków do zadu) jest większa o 2-3 cm od wysokości
w kłębie (prostokątna sylwetka).
Długość klatki piersiowej wynosi 6/10 wysokości w kłębie bądź niewiele
więcej.

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Zrównoważony, szczery, delikatny, spokojny i pojętny, towarzyski w sto-
sunku do innych psów, idealny towarzysz. Znakomity wyżeł, potrafiący
także aportować.

GŁOWA: 
Średniej długości i szerokości; noszona dumnie, pokazując dobrze
wyważone wymiary; bez ciężkości i nadmiernej słabości.
Mózgoczaszka:
Czaszka: skronie ułożone niemal równolegle. 
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Łuki brwiowe: zaznaczone. Widziana z profilu oś czaszki i kufy jest lekko
rozbieżna.

Przełom czołowo-nosowy: postępujący i umiarkowanie wyraźny.
Trzewioczaszka:
Nos: wierzchołek nosa dobrze wybarwiony, nozdrza szeroko rozwarte.
Kufa: nieznacznie krótsza od części mózgowej czaszki; nieznacznie

wypukły grzbiet nosa jest bardziej pożądany niż prosty.
Fafle: górna warga dobrze przylegająca; opadająca niemal pionowo

z przodu i wyginająca się stopniowo w górę ku lekko widocznym,
lecz dobrze przymkniętym kącikom. Górna warga nie może nad-
miernie przykrywać dolnej.

Uzębienie: kompletne, zgryz nożycowy lub cęgowy.
Oczy: owalnego kształtu, dość duże z dobrze przylegającymi powiekami

(górna powieka dobrze chroniona rzęsami); koloru ciemnobursz-
tynowego o delikatnym i inteligentnym wyrazie.

Uszy: osadzone na poziomie oczu, nachylone lekko ku przodowi,
zaokrąglona końcówka ucha musi sięgać dokładnie do początku
wierzchołka nosa. Skóra dobrze przylegająca, pokryta falistym,
aksamitnym włosem. 

SZYJA: 
Umięśniona, owalnego kształtu, łukowata, bez widocznego podgardla.

TUŁÓW:
Grzbiet: prosty, lekko obniżony w stosunku do kłębu; w czasie pracy sta-

bilny.
Kłąb: szczupły, wysoki i szeroki.
Lędźwie: szerokie, niezbyt długie i mocno umięśnione.
Zad: szeroki, zaokrąglony w rozszerzeniu lędźwi bez widocznego zary-

su kości.
Klatka piersiowa: o dużej głębokości i pojemności, sięgająca poziomu

łokcia. Okolice mostka są obszerne i zaokrąglone.
Linia brzucha: wznosząca się stopniowo ku podbrzuszu.

OGON: 
Osadzony poniżej linii grzbietu i opadający ukośnie, sierpowato zakrzy-
wiony. Silny przy nasadzie, zwęża się stopniowo ku końcowi.
Niekopiowany, sięgający stawu skokowego. Pokryty długim, aksamit-
nym i falistym włosem (frędzlami), zaczynającym się kilka centymetrów
pod nasadą ogona, wydłużającym się w jego środkowej części i skra-
cającym się stopniowo w kierunku końca ogona.
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KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: proste i ustawione pionowo. Boki pod łokciem

pokryte frędzlami średniej długości, lecz zdecydowanie
dłuższymi od poziomu przedramienia do śródstopia.

Barki: dobrze przylegające do klatki piersiowej i dość pochyłe (50°
w odniesieniu do poziomu).

Przedramiona:  szczupłe i umięśnione, średniej długości, położone na
3/4 wysokości kłębu, odchylone od poziomu o prawie 60°.

Łapy: owalne, ze zwartymi, dobrze wygiętymi palcami i silnymi, czarny-
mi pazurami. Przestrzenie między palcami pokryte frędzlami;
poduszki ciemne i jędrne.

Kończyny tylne: widziane z tyłu są pionowe, silne i umięśnione od
podudzia do uda.

Uda: szerokie i stosunkowo długie, o silnej i wyrazistej muskulaturze. 
Podudzia: o długości przybliżonej do długości uda, o wyrazistej

i wyrzeźbionej muskulaturze.
Stawy skokowe: silne i mocne.
Łapy: podobnej budowy jak u kończyn przednich, owalne i nieco

dłuższe.

CHODY: 
Spokojne, płynne, regularne, energiczne i eleganckie. Nogi poruszają się
dokładnie w osi ciała, bez kołysania i przesadnego pionowego
przemieszczenia po linii grzbietu.

OKRYWA WŁOSOWA:
Skóra: miękka i dobrze przylegająca do ciała.
Włos: jednolity, aksamitny i dobrze przylegający do ciała z kilkoma

wichrami blisko szyi i pod nasadą ogona; na głowie krótki i cien-
ki, długi i pofalowany na klapach, opadający przy końcach tak jak
na bokach nóg i ogona.

Umaszczenie: białe i brązowe ze średnimi łatami, czasami dominują-
cymi i nieregularnymi, nieznacznie lub umiarkowanie, bez nad-
miernego dereszu. Brąz od koloru cynamonowego do ciemno-
wątrobianego. Białe znaczenia na głowie, o ile nie są zbyt rozległe,
są uznawane; ich brak jest całkowicie dopuszczalny. Wszystkie
błony śluzowe są brązowe prócz odbarwień na nosie i powiekach.

WZROST:
Wysokość w kłębie: psy: 56 - 61 cm

suki: 55 - 59 cm
Tolerowane odchylenie wynosi ± 2 cm.
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WADY: 
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyżej, powinny być trak-
towane jako wady, powodujące odpowiednie obniżenie oceny.

- Czaszka: zbyt szeroka.
- Kufa: zbyt krótka.
- Oczy: jasne.
- Skóra: częściowo biała.
- Podgardle: obwisłe.
- Ogon: odchylony.
- Kończyny: nieprawidłowa postawa.
- Kościec: zbyt delikatny.
- Szata: falująca sierść na tułowiu, brak aksamitnych frędzli.
- Oczy: otoczone białą obwódką, odbarwione powieki.

Wady dyskwalifikujące:
- Brak typu: niedostateczna charakterystyka rasy, co oznacza, że pies nie

przypomina prawidłowych osobników rasy.
- Czaszka: odmienne osi czaszki i kufy.
- Uzębienie: braki w uzębieniu, prócz zębów P1.
- Oczy: różnobarwne; zdecydowanie za jasne u psów powyżej 2 lat; zez;

entropium lub ektropium.
- Obecność wilczych pazurów na tylnych nogach.
- Umaszczenie: jakikolwiek inny kolor niż brązowy i biały, odbarwienia

(szczególnie różowy na nosie i/lub na powiekach).
- Wzrost: poza limitem podanym we wzorcu.
- Zachowanie-temperament: nieśmiałość, agresywność lub bojaźliwość.
- Poważne anomalie morfologiczne.
- Wada czyniąca psa niepełnosprawnym.

UWAGA: 
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.


