PIENIMÜNSTERINSEISOJA
KLEINER MÜNSTERLÄNDER
Alkuperämaa: Saksa
Käyttötarkoitus: monipuolinen ja monikäyttöinen metsästyskoira
FCI:n numero: 102 luokitus: ryhmä 7 kanakoirat
alaryhmä 1.2 mannermaiset pitkäkarvaiset spanielityyppiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan
Koonnut: Erja Nummi 03 2018
Lähteet: SKL-FKK rotumääritelmä, Verband für Kleine Münsterländer e.V., rodun JTO
Kuvat: Saksanseisojakerho ry/arkisto, Erja Nummi, Elina Lustig, Riitta Heinonen, Katja Venäläinen, Johanna Kinnunen

HISTORIA: Pienimünsterinseisoja polveutuu jo keskiajalla haukkametsästäjän apuna toimineista,
yläpäisesti hakevista, liikkeelle ajavista pitkäkarvaisista lintukoirista. Nämä etsivät riistaa maastoa
risteilemällä, osoittivat sen seisomalla ja ajoivat sen liikkeelle, minkä jälkeen haukka päästettiin irti.
Tällainen koira oli vuosisatojen ajan suosituin metsästyskoira varsinkin Westfalenissa, Saksan luoteisosissa,
ja Hollannissa. Maaseudulla ne toimivat samalla pihavahtina, ja niiden tuli ehdottomasti tulla toimeen
perheen ja maatilan kotieläinten kanssa.
Kun koirille ruvettiin 1800-luvulle tultaessa laatimaan rotumääritelmiä Saksassakin, nämä spioneiksi tai
”maisterinkoiriksi” kutsutut pienet valkopohjaiset koirat siirrettiin syrjään monen muun maatiaisrodun
lailla, koska ne eivät mahtuneet saksanseisojan perusraameihin. Vain pieniin luoteissaksalaisiin kyliin jäi
kasvatusta.
Niin myös Münsterin seudulla tiedettiin vuoden 1870 tienoilla kasvatetun tällaisia pitkäkarvaisia
viiriäiskoiria, jotka seisoivat kiinteästi, jäljestivät erinomaisen varmasti ja kykenivät myös noutamaan.
Nummirunoilijana kuuluisaksi tullut Hermann Löns oli veljineen kiinnostunut metsästyskoirista ja pyrki
löytämään lehti-ilmoituksella punaruskean hannoverinnummiajokoiran viimeisiä yksilöitä. Hän lähetti
veljensä vuonna 1906 maaseudulle niitä etsimään, mutta veljet eivät kuitenkaan löytäneet niitä koiria, vaan
alasaksilaisilta maatiloilta aivan toisen rodun, seisovan viiriäiskoiran. He nimesivät löytämänsä koirat
nummiviiriäiskoiriksi.

Veljeksistä erityisesti Edmund Löns ihastui ikihyväksi näiden pienten seisojien metsästysominaisuuksiin ja
alkoi kirjoitella niistä ylistäviä kirjoituksia metsästysjulkaisuihin ja jopa kirjan. Hän otti asiakseen rodun
säilymisen ja markkinoinnin, ja vaivaa näkemättä kokosi niitä luodakseen riittävän jalostuspohjan. Etenkin
Burgsteinfurtissa opettaja Heitmann oli kotikasvatuksessaan onnistunut säilyttämään puhdastyyppisiä
koiria. Myös paroni von Beverförde-Loburg ja kauppias Bartscher tekivät paljon töitä tämän rodun
jalostuksen eteen Heitmannin kantoja hyväksi käyttäen. Myöhemmin löydettiin myös nk. dorstenilainen
kanta.
Löns yhdisti näitä kantoja, ja jalostuksen tulokset saavuttivat suurta suosiota metsästäjien keskuudessa.
Vuonna 1912 perustettiin rotujärjestö ja avattiin ensimmäinen rotukirja. Aluksi jalostusta vaikeutti
kirjallisen rotukuvauksen puute, ja ensimmäisen sellaisen laati tohtori Friedrich Jungklaus vuonna 1921.
Virallinen rotumääritelmä saatiin kuitenkin vasta vuonna 1936.

NYKYINEN KÄYTTÖTARKOITUS: Pienimünsterinseisoja on monipuoliseen metsästykseen soveltuva
seisova lintukoira. Maalintujahdin lisäksi sitä käytetään vesilinnustuksessa ja kyyhkyjen metsästyksessä. Se
on varma noutaja maalta ja vedestä, lisäksi se jäljittää haavoittuneen riistan. Siltä edellytetään riittävää
rohkeutta myös pienpetojen käsittelemiseen. Jonkin verran pienimünsterinseisojia käytetään Saksassa
pysäyttävänä koirana villisikajahdissa.
Saksassa rotu on kolmanneksi suosituin seisojaryhmän rotu ja sitä kasvatetaan runsaasti myös
Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa. Näyttö- ja käyttölinjoihin eriytymistä ei ole tapahtunut vaan
pikemminkin metsästyskäyttöpainotus on maailmanlaajuisesti jopa lisääntynyt.
Ulkomuotoa arvostellaan pitäen perusteena, että pienimünsterinseisoja on metsästyskoira ja sellaisena
nimenomaan monitoimikoira.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja vahva, sopusuhtainen ruumiinrakenne, erittäin jalo ja tyylikäs,
korkeuttaan pitempi, tasapainoiset mittasuhteet. Jalo pää. Hyvä ryhti, sulavat ääriviivat, matala-asentoinen
häntä. Eturaajoissa on selvä hapsutus, takaraajoissa housut ja hännässä selvä viiri. Kiiltävän karvan tulisi olla
sileää tai hieman laineikasta, tiheää, ei liian pitkää. Liikkeet ovat tasapainoiset ja maatavoittavat.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kyhmyyn saa
ylittää säkäkorkeuden korkeintaan 5 cm:llä. Kallon pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen on sama kuin
kuonon pituus otsapenkereestä kirsuun.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Pienimünsterinseisoja on älykäs ja oppivainen ja luonteeltaan tasapainoinen. Se on vilkas ja tarmokas ja
leikkisä vielä vanhanakin. Sen perussuhtautuminen ihmisiin on hyvin ystävällinen. Arka, väistävä tai
vihainen koira on hyvin epätyypillinen ja huomioitava arvostelussa.

PÄÄ: Pää ja ilme ovat tälle rodulle leimaa antavia.
Kallo-osa on jalo, kuiva ja tasainen tai loivasti kaartuva,
ei liian leveä.
Otsapenger selvästi havaittava, mutta ei korostunut.
Kallon ja kuonon ylälinjat yhdensuuntaiset tai lähes
yhdensuuntaiset ja kallo ja kuono-osa ovat yhtä pitkät.
Posket ovat voimakkaat ja lihaksikkaat.
Kuono on vahva ja pitkä, kuononselkä suora ja
kirsu ruskea.
Jos yli puolet kirsusta on lihanvärinen tai
pilkullinen, palkintosijaa alenee.
Kokonaan lihanvärinen kirsu on hylkäävä virhe.
Huulet ovat tiiviit ja hyvin pigmentoituneet.
Voimakkaat leuat ja normaali täysihampainen
leikkaava purenta. Hampaitten lukumäärä saa ylittyä
tai alittua kahdella P1 hampaalla. Kaikki muut poikkeamat
ovat hylkäävä virhe.
Silmät ovat keskikokoiset ja mahdollisimman
tummanruskeat.
Liian vaaleat tai keltaiset haukansilmät ovat vakava virhe
ja saavat aikaan rodulle vieraan ilmeen. Virhe on rodulla
hyvin yleinen.
On kuitenkin huomattava, että silmien väri tummuu iän
myötä, joten nuorelle koiralle vaaleanruskeat
silmät voidaan hyväksyä.
Korvat ovat riippuvat, ylös kiinnittyneet, leveät ja kärkeä
kohti kapenevat. Pään myötäiset, eivät liian pitkät.
Ne eivät saa ulottua yli suupielen ja liian pitkät korvat ja
kiharat korvahapsut ovat virhe, samoin kuin sileät
karvattomat korvat.

KAULA: Pituudeltaan tasapainossa yleisvaikutelman kanssa,
tasaisesti runkoa kohti levenevä. Niska on erittäin lihaksikas
ja loivasti kaartuva, ei löysää kaulanahkaa.

OIKEAN TYYPPINEN PÄÄ/urokset

OIKEAN TYYPPINEN PÄÄ/
narttuja

Liian leveä kallo
Löysää nahkaa
Runsaat huulet

PÄÄN ARVOSTELUSSA ERITYISESTI
HUOMIOITAVIA VIRHEITÄ










Liian leveä, kapea, pyöreä, kupolimainen
tai selvästi taakse luisu kallo
Liian korostunut tai vähäinen otsapenger
Löysänahkainen pää, runsaat huulet,
avoin huulipussi
Lyhyt tai suippo kuono
Täysin pyöreät silmät. Vaaleat tai
vaaleankeltaiset haukansilmät ovat virhe.
Silmät tummuvat yleensä iän myötä,
ja vaaleanruskeat voidaan hyväksyä
nuorella koiralla
Valtaosaltaan puutteellisesti
pigmentoitunut kirsu
Liian alas sijoittuneet korvat, liian
pitkäkarvaiset korvat
Sileät, lyhytkarvaiset korvat
Ylä-, ala-, tasa- ja osittainen tasapurenta
Useamman kuin kahden P1 hampaan
puutos tai jonkin muun hampaan puutos
on hylkäävä virhe. P1 kaksinkertaisena
sallitaan.

Liian lyhyt pää
Voimakas
otsapenger
Pyöreä kallo

Päälaen harjanne on epätyypillinen
ja virheellinen kallonmuoto.

Liian raskas
Lyhyt kuono
Runsas
huulipussi

Liian vähäinen
otsapenger

Virhe pään mittasuhteissa
Liian niukkakarvaiset korvat

Kovera kuononselkä on vakava virhe

Alas kiinnittyneet pitkät korvat
ovat virhe. Lisäksi usein kallo ja
kuono ovat kapeat ja posket
puutteelliset.

Ridge pään alueella. Koko kuonon
pituisena ja selvästi erottuvana
häiritsee ilmettä. Ei ERIä

RUNKO
Ylälinja on suora, vain
loivasti laskeva ja säkä selvästi
erottuva.
Selkä on kiinteä ja lihaksikas,
lanne on lihaksikas, lyhyt ja
leveä ja
lantio pitkä ja häntää kohti
vain hieman viisto.
Rintakehä on leveyttään
syvempi, kyynärpäiden tasalle
ulottuva ja rintalasta ulottuu
mahdollisimman taakse.
Kylkiluut kaareutuvat selvästi.
Eturinta erottuu ja alalinja on
hieman kohoava, vatsa on kuiva.

KOKO
Urokset 54 cm ja nartut 52 cm, sallittu poikkeama ± 2 cm.
Yli kahden, mutta alle neljän sentin poikkeama on vakava virhe – ei SA:ta.
Yli neljän sentin poikkeama annetusta säkäkorkeudesta on hylkäävä virhe.

Pitkät karvat päälaella ovat jäänne
historian hämäristä ja esiintyy yhä
melko yleisesti. Ei ole virhe, mutta
voi häiritä yleisvaikutelmaa.

HÄNTÄ on ylöskiinnittynyt pitkäkarvainen viirihäntä, tyvestään vahva, sen jälkeen kapeneva, noin
kintereeseen ulottuva. Hännässä on pitkäkarvainen viiri ja valkoinen kärki. Levossa riippuva, koiran
liikkuessa viimeinen kolmannes kaartuu hieman, mutta ei kierry selän päälle.
Liian pitkä tai lyhyt sekä kippuralle kiertyvä häntä ovat hylkääviä virheitä.

RAAJAT: eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja sivulta katsottuna selvästi rungon alla. Etäisyys
maasta kyynärpäähän suurin piirtein sama kuin kyynärpäistä säkään.
Lapaluu ja olkavarsi sekä olka- ja kyynärvarsi muodostavat selvän kulman.
Vahvat, suorat ranteet ja hiemaan viistot välikämmenet.
Takaraajat suorat takaa katsottuna ja yhdensuuntaiset. Kintereet eivät ole ulko- tai sisäkierteiset. Reidet
ovat leveät ja lihaksikkaat, selvä polvi- ja kinnerkulma. Raajaluuston on oltava riittävän vahva.
Käpälät ovat pyöreät ja tiiviit, paksut ja kestävät päkiät.
Hajavarpaiset tai litteät käpälät ovat vakava virhe.

OIKEAN TYYPPISIÄ UROKSIA

OIKEAN TYYPPISIÄ NARTTUJA

RAKENTEEN ARVOSTELUSSA ERITYISESTI
HUOMIOITAVIA VIRHEITÄ


Ylä- tai alamittaisuus. Yli neljän sentin
poikkeama annetusta säkäkorkeudesta on
hylkäävä virhe.



Koira on yleisvaikutelmaltaan hyvin kevyt
ja siro tai raskas ja karkeatekoinen



Virheelliset mittasuhteet: neliömäisyys,
matalaraajaisuus, pitkäselkäisyys.
Rungon pituus maksimissaan 5 cm
säkäkorkeutta suurempi, mutta koiran on
kuitenkin oltava korkeuttaan pitempi.
Neliömäisyys on yleistyvä virhe.



Liian kapea tai lyhyt tai matala rintakehä.
Liian leveä tai erittäin syvä rintakehä



Notkoselkäisyys, takakorkeus,
köyristyvä lanneosa,
voimakkaasti kuroutunut vatsaviiva



Raajojen ulkokierteisyys, ulkokierteiset
käpälät, pehmeät ranteet,
huomattava kinnerahtaus,
liian hento raajaluusto.



Avoimet kulmaukset



Hajavarpaat, löysät käpälät



Liian korkealla kannettu häntä,
kippurahäntä

Yleisvaikutelmaltaan liian siro ja
kevytluustoinen uros ja narttu.
Hento raajaluusto. Litteä runko

Liian raskas ja
järeäluustoinen
< uros ja narttu

Virheelliset mittasuhteet ja puutteelliset kulmaukset ovat tavallisia virheitä. Niukat polvi- ja kinnerkulmat
tekevät koirasta usein myös etumatalan. Ylikulmautuneita takaosia näkee harvemmin, mutta liian niukasti
kulmautunut etuosa on yleinen virhe.

Liian pitkärunkoinen

Lyhyt ja korkearaajainen

Polvi- ja kinnerkulma puuttuvat.
Litteät tassut

Neliömäinen

Pitkärunkoinen/matalaraajainen

Kulmaukset eivät ole tasapainoiset

LIIKKEET: Maatavoittavat, hyvä takaraajojen työntö ja sitä vastaava etuaskel; liikkeet ovat suorat,
yhdensuuntaiset ja ryhdikkäät. Peitsaus ei ole toivottavaa. Ylälinja säilyy liikkeessä suorana ja pään
asento on selkälinjan tasolla tai hieman sen yläpuolella.

Hyväksyttävä hännän
asento. Ei saa kiertyä selän
päälle

Etuosa putoaa liikkeessä

Selkä painuu notkolle
liikkeessä

Koiran rakenteen tulee soveltua työskentelyyn nopeasti laukaten koko metsästyspäivän ajan

KARVAPEITE
Tiheää, keskipitkää, sileää tai hieman laineikasta, tiiviisti rungonmyötäistä ja vettä hylkivää.
Oikealaatuinen karvapeite suojaa koiraa tiheiköissä ja risukoissa sekä pitää lämpimänä viimassa tai
syyskylmässä vedessä.
Karvapeite on liioittelematon, ei liian runsas. Rungon ääriviivat eivät saa peittyä liian pitkä karvan alle.
Rungon karvapeite on 3-5 cm pitkää, vatsan alla pidempää.
Eturaajoissa on hapsut, takaraajoissa kintereisiin ulottuvat housut ja hännässä pitkäkarvainen viiri, hännän
kärjen on oltava valkoinen.
Lyhyt- ja sileäkarvaiset korvat ovat virhe. Tuuhea karvoitus rinnassa ei ole toivottavaa.
Pienimünsterinseisoja ei ole trimmattava rotu. Ainoastaan tassut voidaan siistiä.

VÄRI: Ruskea-valkoinen ja ruskeapäistärikkö, joissa ruskeita läiskiä, ruskea mantteli ja ruskeita pilkkuja.
Läsi sallitaan. Parkinruskeat merkit kuonossa, silmien lähellä ja peräaukon ympärillä sallitaan (Jungklausin
merkit). Yksivärisyys on hylkäävä virhe.
VIRHEITÄ:


liian lyhyt tai liian pitkä
ja runsas karvapeite



avoin, säikeinen,
pehmeä tai silkkinen
karvanlaatu



villava, pörröinen,
kihara tai voimakkaasti
laineikas karvapeite



puutteelliset raajojen
hapsut tai puuttuva
hännän viiri



puutteellinen karvoitus
vatsan alla tai raajojen
takaosassa

Liiankin runsas karvapeite

Kaunis karvapeite.
Tassujen pitkät karvat voisi siistiä.

Liian lyhyt karva rungossa
ja niukat hapsut

Pehmeä ja avoin karvapeite.

Parkinruskeat merkit (Jungklausin merkit) sallitaan.

Liian kihara. Huomaa liian lyhyt häntä.

Yksivärisyys on hylkäävä virhe.

ROTUMÄÄRITELMÄ
PIENIMÜNSTERINSEISOJA
(KLEINER MÜNSTERLÄNDER)
Alkuperämaa: Saksa
KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen ja monikäyttöinen metsästyskoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.2 mannermaiset pitkäkarvaiset spanielityyppiset kanakoirat;
käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Münsterin seudulla tiedettiin vuoden 1870 tienoilla olleen pitkäkarvaisia viiriäiskoiria, jotka
seisoivat kiinteästi, jäljestivät erinomaisen varmasti ja kykenivät myös noutamaan. Vuonna 1906 "nummirunoilija"
Hermann Löns etsi yhdessä veljiensä kanssa niin kutsutun "Rote Hannoversche Heide-bracken" kannan jäljellä olevia
yksilöitä. He nimesivät löytämänsä koirat "Heide-wachteleiksi" (nummiviiriäiskoiriksi). Samaan aikaan alkoivat paroni
von Bever-förde-Loburg ja koulunjohtaja Heitmann Burgsteinfurtista menestyä omalla linjasii-toksellaan. Sittemmin
löydettiin Westfalenista niin kutsuttu dorstenilainen kanta. Maaliskuun 17. päivänä 1912 perustettiin rotuyhdistys
“Verband für Kleine Müns-terländer Vorstehhunde”. Järjestö muotoili tuohon aikaan tavoitteensa seuraavasti:
“Yhdistyksen tarkoitus on edistää Münsterin seudulla vuosikymmenten ajan kasva-tetun pitkäkarvaisen pienen seisojan
puhdasrotuisuutta ja jalostusta.” Rotukuvauk-sen puuttuminen haittasi noina aikoina jalostusta ja järjestön toimintaa.
Vuodesta 1921 lähtien noudatettiin Dr Friedrich Jungklausin laatimaa ensimmäistä rotumääritelmää.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja vahva, sopusuhtainen ruumiinrakenne, erittäin jalo ja tyylikäs, tasapainoiset
mittasuhteet. Jalo pää. Hyvä ryhti, sulavat ääriviivat, matala-asentoinen häntä. Eturaajoissa on selvä hapsutus,

takaraajoissa housut ja hännässä selvä viiri. Kiiltävän karvan tulisi olla sileää tai hieman laineikasta, tiheää, ei liian
pitkää. Liikkeet ovat tasapainoiset ja maatavoittavat.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kyhmyyn saa ylittää
säkäkorkeuden korkeintaan 5 cm:llä. Kallon pituus niskakyhmystä otsapenkereeseen on sama kuin kuonon pituus
otsapenkereestä kirsuun.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Pienimünsterinseisoja on älykäs ja oppivainen, temperamenttinen ja vakaa sekä
luonteeltaan tasapainoinen. Sen perussuhtautuminen ihmisiin on tarkkaavainen ja ystävällinen (sisäkoiraksi soveltuva),
se on sosiaalinen ja helposti ohjattava (yhteistyökykyinen). Sillä on voimakas ja kestävä saalistusvietti, monipuoliset
metsästysominaisuudet sekä hyvät hermot ja riistavietti.
PÄÄ: Pää ja ilme ovat tälle rodulle leimaa antavia.
KALLO-OSA: Jalo, kuiva ja tasainen tai loivasti kaareutuva.
OTSAPENGER: Vain hieman korostunut, kuitenkin selvästi havaittava.
KIRSU: Yksivärinen ruskea.
KUONO-OSA: Voimakas ja pitkä, suora kuononselkä.
HUULET: Lyhyet, tiiviit ja hyvin pigmentoituneet, yksivärisen ruskeat.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Suuret valkeat hampaat. Voimakkaat leuat, säännöllinen, täysihampainen leikkaava
purenta, jossa yläetuhampaat painautuvat tiiviisti alaetuhampaiden eteen ja jossa hampaat ovat leukoihin nähden
kohtisuoras-sa. 42 hammasta hammaskaavion mukaisesti. Lukumäärä saa ylittyä tai alittua kahdella P1-hampaalla.
POSKET Voimakkaat ja lihaksikkaat.
SILMÄT: Keskikokoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat, mahdollisimman tummanruskeat. Silmäluomet ovat
tiiviisti silmämunaa myötäilevät ja sidekalvon peittävät.
KORVAT: Riippuvat, leveät, ylöskiinnittyneet, tiiviisti päänmyötäiset, kärkeä kohti kapenevat; eivät ohi suupielen
ulottuvat.
KAULA: Pituudeltaan tasapainossa yleisvaikutelman kanssa, tasaisesti runkoa kohti levenevä. Niska on erittäin lihaksikas
ja loivasti kaartuva. Kaulanahka on tiiviisti pinnanmyötäinen.
RUNKO
YLÄLINJA: Suora, loivasti laskeva.
SÄKÄ: Selvästi erottuva.
SELKÄ: Kiinteä ja lihaksikas. Lihasten tulee peittää okahaarakkeet.
LANNE: Lyhyt, leveä ja lihaksikas.
LANTIO: Pitkä ja leveä, ei lyhyt, häntää kohti vain hieman viisto, lihaksikas ja leveä.
RINTAKEHÄ: Leveyttään syvempi; rintalasta on mahdollisimman taakse ulottuva. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
ALALINJA JA VATSA: Alalinja kaartuu tyylikkäästi ja loivasti taaksepäin, vatsa on kuiva.
HÄNTÄ: Ylöskiinnittynyt pitkäkarvainen viirihäntä, tyvestään vahva, sen jälkeen kapeneva, keskipitkä. Levossa riippuva,
koiran liikkuessa vaakatasossa loivasti kaartuva, ei liiaksi selkälinjan yläpuolella. Viimeinen kolmannes saa kiertyä loivasti ylöspäin.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja mahdollisimman yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna
selvästi rungon alla. Etäisyyden maasta kyynärpäihin tulisi olla suurin piirtein sama kuin kyynärpäistä säkään.
LAVAT: Tiiviisti rungonmyötäinen lapaluu, vahvat lihakset. Lapaluun ja olkavarren välillä tulisi olla selvä, noin 90°:n
kulma.
OLKAVARRET: Mahdollisimman pitkät, lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Olka- ja kyynärvarsi muodostavat selvän kulman.
KYYNÄRVARRET: Vahvaluustoiset ja pystysuorat.
RANTEET: Vahvat.
VÄLIKÄMMENET: Hieman eteenpäin viistot.
KÄPÄLÄT: Pyöreät ja kaarevat, varpaat ovat tiiviisti yhdessä, päkiät tarpeeksi paksut, lujat ja kestävät. Ei liian tuuheaa
karvoitusta. Käpälät ovat yhdensuuntaiset, eivät ulos- eivätkä sisäänpäin suuntautuneet seistessä eivätkä liikkeessä.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Sopusuhtaiset kulmaukset, vahva
luusto.
REIDET: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat, lantio ja reisiluu muodostavat selvän kulman.
POLVET: Vahvat, reisiluu ja sääriluu muodostavat selvän kulman.
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja jäntevät.
KINTEREET: Voimakkaat.
VÄLIJALAT: Lyhyet ja pystysuorat.

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Maatavoittavat, hyvä takaraajojen työntö ja sitä vastaava etuaskel; liikkeet ovat suorat, yhdensuuntaiset ja
ryhdikkäät. Peitsaus ei ole toivottavaa.
NAHKA: Tiiviisti rungonmyötäinen, poimuton.
KARVA: Tiheää, keskipitkää, sileää tai hieman laineikasta, tiiviisti rungonmyötäistä ja vettä hylkivää. Rungon ääriviivat
eivät saa peittyä liian pitkä karvan alle. Tiheän karvan tulisi antaa mahdollisimman hyvä suoja sää- ja maastoolosuhteita sekä loukkaantumisia vastaan. Lyhyt- ja sileäkarvaiset korvat ovat virhe. Eturaajoissa on hapsut,
takaraajoissa kintereisiin ulottuvat housut, hännässä on pitkäkarvainen viiri ja valkoinen kärki. Tuuhea karvoitus
rinnassa ei ole toivottavaa.
VÄRI: Ruskea-valkoinen ja ruskeapäistärikkö, joissa ruskeita läiskiä, ruskea mantteli ja ruskeita pilkkuja. Läsi sallitaan.
Parkinruskeat merkit kuonossa, silmien lähellä ja peräaukon ympärillä sallitaan (Jungklausin merkit).
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 54 cm ja nartut 52 cm, sallittu poikkeama ± 2 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
VAKAVAT VIRHEET:
Raskas, karkealuustoinen rakenne;
huomattavat poikkeamat rungon, kaulan ja säkäkorkeuden keskinäisissä mittasuhteissa;
yli puolet kirsusta lihanvärinen tai pilkullinen;
suippo kuono, painunut (kovera) kuononselkä;
liian vaaleat silmät, vaaleankeltaiset haukansilmät;
selvästi puutteellinen rinnansyvyys tai liian litteä tai tynnyrimäinen rintakehä;
voimakkaasti ulko- tai sisäkierteiset kyynärpäät;
pystyt välikämmenet;
voimakas pihtikinttuisuus tai voimakas länkisäärisyys niin seistessä kuin liikkeessäkin;
hajavarpaiset eli avoimet käpälät, litteät (läpiastuvat) käpälät;
kömpelöt liikkeet;
sileät, karvattomat korvat, liian pitkät ja kiharat korvahapsut;
liian kihara karva;
yli ± 2 cm:n, mutta alle ± 4 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
Arkuus, aggressiivisuus, riistanpelko ja/tai paukkuarkuus;
karkeat puutteet sukupuolileimassa, sukuelinten epämuodostumat;
täysin pigmentitön kirsu;
kaikki poikkeamat virheettömästä leikkaavasta purennasta, lukuunottamatta kahden P1-hampaan puuttumista tai
ylimäärää;
kitalaki- tai huulihalkio; mulkosilmä;
ulos- tai sisään kiertyneet silmäluomet (ektropium, entropium), kaksinkertaiset silmäripset (distichiasis);
runsas kaulanalusnahka;
selvä karpinselkä, voimakkaasti notko tai köyry selkä;
epämuodostunut rintakehä, esimerkiksi sisään painunut rinta;
koukkuhäntä, kippurahäntä, muut häntäviat, kuten liian lyhyt tai liian pitkä häntä;
yksivärisyys;
yli ± 4 cm:n poikkeamat ilmoitetusta säkäkorkeudesta.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

