
Wzorzec FCI nr 127/12.01.2011 
 

SUSSEX SPANIEL 
 
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania 
Data publikacji obowiązującego wzorca: 13.10.2010 
Użytkowanie: Płochacz. 
Klasyfikacja FCI:  Grupa 8 - Aportery, płochacze i psy  
   dowodne. 

Sekcja 2 - Płochacze 
Podlega próbom pracy. 

 
WYGLĄD OGÓLNY: 
Masywny, mocnej budowy. Aktywny, energiczny pies, którego cechą 
charakterystyczną jest zdecydowane kołysanie się w ruchu, inaczej 
niż u innych spanieli. 
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Posiada wrodzoną zdolność do pracy, głosi podczas pracy w gęstych 
zaroślach. Usposobienie łagodne, objawy agresji są wysoce 
niepożądane. 
 
GŁOWA: 
Dobrze wyważona. 
Mózgoczaszka: 
Czaszka: Szeroka, łagodnie wysklepiona pomiędzy uszami, nie 
płaska ani w jabłkowata, z bruzdą czołową.  Brwi zmarszczone, guz 
potyliczny wyraźny, ale nie wystający. 
Stop: Wyraźny. 
Trzewioczaszka: 
Nos: Nozdrza dobrze rozwinięte, koloru wątrobianego. 
Szczęki/uzębienie: Szczęki mocne, z idealnym, regularnym zgryzem 
nożycowym tzn. siekacze górne przykrywają siekacze dolne i stykają 
się z nimi ściśle oraz są prawidłowo osadzone w szczękach. 
Oczy: Koloru orzechowego, dosyć duże, nie okrągłe, o łagodnym 
wyrazie, trzecia powieka widoczna trochę, lub wcale, 
Uszy: Grube, dosyć duże w kształcie płata, osadzone umiarkowanie 
nisko, nieco powyżej linii oczu. Przylegające do głowy. 
 
 
 
 



SZYJA: 
Długa, mocna i nieznacznie łukowato wygięta, noszona nieco 
powyżej linii grzbietu. Podgardle delikatne, ale dobrze zaznaczony 
żabot. 
 
TUŁÓW: 
Cały tułów mocny i prosty od kłębu do bioder, bez talii. 
Grzbiet i lędźwie: Dobrze rozwinięte i muskularne, tak na szerokość, 
jak na głębokość. 
Lędźwie: Szerokie i głębokie. 
Klatka piersiowa: Głęboka i dobrze rozwinięta; nie zbyt okrągła i 
szeroka. Tylne żebra muszą być głębokie. 
 
OGON: 
Dawniej zwyczajowo obcięty (kopiowany). 
Kopiowany: nisko osadzony i nigdy nie noszony powyżej linii 
grzbietu. Skrócony do długości 13-18 cm. Pokryty gęstym włosem, 
ale bez pióra. 
Niekopiowany: nisko osadzony, średniej długości, nie noszony 
powyżej linii grzbietu. Zwężający się stopniowo ku końcowi, z 
niewielkim piórem.  Żywe machanie ogonem jest cechą rasy. 
 
KOŃCZYNY: 
Kończyny przednie: 
Raczej krótkie i mocne. 
Łopatki: Ukośne i swobodne. 
Ramiona: Umięśnione, o mocnym kośćcu. 
Stawy nadgarstkowe: Duże i mocne. 
Nadgarstki: Krótkie o mocnym kośćcu. 
Kończyny tylne: 
Krótkie i silne, o mocnym kośćcu. Nie wydają się krótsze niż 
przednie, ani też zbytnio kątowane. 
Uda: Umięśnione o mocnym kośćcu. 
Stawy skokowe: Szerokie i mocne. 
Łapy: Okrągłe, z dobrymi opuszkami, dobrze owłosione pomiędzy 
palcami. 
 
CHÓD: 
Kończyny poruszają się równolegle do osi ciała, ruch wyraźnie 
kołyszący się. 
 



OKRYWA WŁOSOWA: 
Włos: Obfity i gładki, bez tendencji do skręcania się, obfity 
podszerstek odporny na niepogodę. Uszy pokryte są miękkim, 
falistym włosem, lecz nie zbyt gęstym. Kończyny przednie i tylne 
umiarkowanie owłosione. Ogon gęsto pokryty włosem, ale bez 
„pióra”. 
Umaszczenie: Soczyste złoto-wątrobiane, stopniowo przechodzące 
w kierunku końcówek w złote, przeważa kolor złoty. Ciemno-
wątrobiane lub koloru pchły   jest niepożądane. 
 
WZROST I WAGA: 
Idealna wysokość w kłębie: 38 - 41 cm (15 - 16 cali). 
Waga: w przybliżeniu 23 kg ( 50 funtów). 

WADY:  

Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być 
traktowane, jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz 
wpływu na zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie psa i zdolności 
do wykonywania pracy, do której był przeznaczony. 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość 
 Psy wykazujące wyraźne wady fizyczne lub zaburzenia 

charakteru powinny być dyskwalifikowane. 
 

N.B. Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra w pełni 
wyczuwalne w mosznie. 

 

 


