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SPANIEL DA PICARDIA

APARÊNCIA GERAL: cão bem compacto de aspecto doce e expressivo; membros
fortes e musculosos. O porte da cabeça é alegre e imponente; ele apresenta um bom
desenvolvimento dos membros anteriores.

CABEÇA
REGIÃO CRANIANA
Cr ânio: redondo e largo, o occipital bem pronunciado; ossos parietais planos.
Stop: bem inclinado, sem formar um ângulo reto.

REGIÃO FACIAL
Tr ufa: marrom, média, bastante redonda.
Focinho: longo, bastante largo, diminuindo progressivamente desde a inserção com
a cabeça até a extremidade do focinho. Levemente arqueado no meio do focinho.
Lábios: de espessura média, um pouco descidos, não muito “pendentes”.
Olhos: de cor ambar escuro, bem abertos; olhar franco e muito expressivo.
Or elhas: inseridas bastante baixas, bem enquadradas na cabeça; belos pêlos
ondulados.

PESCOÇO: bem inserido e bem musculoso.

TRONCO: as ancas são ligeiramente mais baixas que a cernelha.
Dor so: de comprimento médio, com uma ligeira depressão depois da cernelha.
Lombo: reto, não muito longo, largo e espesso.
Gar upa: levemente oblíqua e arredondada.
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Peito: profundo, bastante largo, descendo claramente ao nível dos cotovelos.
Flancos: planos, mais profundos, ainda que bastante elevados.

CAUDA: não inserida muito alta. Ela forma duas ligeiras curvas, convexa e côncava;
não muito longa; adornada de belos pêlos sedosos.

M EM BROS
Anter ior es: bem retos, bem musculosos, adornados de franjas.
Ombr os: escápulas bastante longas, mais para retos e bem musculosos.
Br aços: bem musculosos.
Cotovelos: bem aprumados.

Poster ior es: bem franjados até os jarretes.
Quadr is: proeminentes, chegando ao nível do dorso e do lombo.
Coxas: retas, bem descidas, largas e bem musculosas.
J ar r etes: pouco angulados.
Metatar sos: retos.
Patas: redondas, largas, justas, com um pouco de pêlo entre os dedos.

PELE: bastante fina e elástica.

PELAGEM
Pêlo: grosso e não muito sedoso; fino na cabeça, ligeiramente ondulado sobre o
corpo.

COR: mosqueado de cinza com manchas marrons sobre diversas partes do corpo e
na raiz da cauda; mais freqüentemente manchado de fogo na cabeça e nos patas.
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TAMANHO
altura na cernelha: de 55 a 60 cm. Uma tolerância até 62 cm é admitido para ao
machos.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deverá ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.

FALTAS
· cabeça em forma de pera, muito fina.
· crânio, quadrado, estreito ou curto.
· stop com ângulo muito reto.
· trufa preta, pontuda, fechada; trufa fendida.
· focinho muito curto, demasiadamente convexo.
· lábios muito espessos, muito elevados.
· olhos muito claros, muito profundos, no nível da cabeça, pouco abertos, olhar
bravo.
· orelhas estreitas, curtas, inseridas muito altas, muito onduladas ou faltando pêlo
sedoso.
· pescoço muito longo, muito estreito ou muito curto.
· dorso muito longo ou selado.
· lombo muito longo, muito estreito ou muito fraco.
· garupa muito obliqua.
· peito muito estreito, não bastante descido.
· flancos redondos, muito elevados, muito baixos.
· cauda em sabre, muito longa ou muito encaracolada; inserida muito ou muito
baixa.
· anteriores sem franjas, finos; cotovelos muito fechados ou muito abertos.
· escápulas curtas, muito retas ou muito oblíquas, muito inclinadas para trás.
· braços muito finos.
· carpos desviados para a frente.
· quadril muito baixo, muito alto, muito estreito.
· coxas estreitas, sem franjas.
· jarretes muito angulados ou jarretes de vaca.
· patas estreitas, achatadas; dedos muito abertos.
· pele muita grossa.
· pelo fino, sedoso, crespo ou muito curto.
· cor muito marrom, presença de manchas brancas, manchado de preto.

5

NOTAS:
· os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal.
· todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
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