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KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen ja monikäyttöinen metsästyskoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1 mannermaiset kanakoirat; käyttökoetulos
vaaditaan.
Rotumääritelmän tulkinta on kirjoitettu eri osioiden perään. Rotumääritelmän lopussa on eri asteiset
virheet, missä on lueteltu myös hylkäävän arvosanan virheet.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Lyhytkarvaisen saksanseisojan historia alkaa koirista, joita
käytettiin ennen kaikkea Välimeren maissa riistalintujen verkkometsästyksessä sekä apuna
haukoilla metsästettäessä. Seisovat lintukoirat tulivat Ranskan, Espanjan ja Flanderin kautta Saksan
hoveihin. Näiden koirien tärkein ominaisuus oli taipumus seistä riistalle. Ensimmäisten
kaksipiippuisten haulikoiden käyttöönoton myötä (v. 1750) seisoville lintukoirille tuli yhä enemmän
tarvetta. Riistalinnut ammuttiin lennosta koirien edestä. Tästä alkoi pelkästään seisovan koiran
jalostaminen monikäyttöiseksi metsästyskoiraksi. Vuodesta 1897 alkaen julkaistu vuosikirja
”Zuchtbuch Deutsch Kurzhaar” on ollut perusta kehitettäessä rodun jalostusta. Prinssi Albrecht zu
Solms-Braunfeld kirjasi lyhytkarvaisen saksanseisojan rotumerkit, laati rakenteen arvosteluohjeet ja
lopulta myös yksinkertaiset koesäännöt metsästyskoirille. Nykyään lyhytkarvaisilla saksanseisojilla
on tarkat jalostus- ja koesäännöt. Lyhytkarvaisen saksanseisojan tulee rotumääritelmän mukaan olla
monipuolinen metsästyskoira, joka toimii metsästystilanteissa kaikkien sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti vielä vanhanakin.
Kommentteja: Lk.:n taustalta löytyy mm. ranskanseisoja type pyrenees ja muita ei rekisteröityjä
vanhoja seisojia sekä mustaa ns. Arkwright pointteria, joista, yhdistelemällä paikallisiin
metsästyskoiriin, jalostettiin käyttöominaisuuksiltaan monipuolinen metsästyskoirarotu. Myös lk:n
jalostuksessa pitää paikkansa sanonta ”suorituksen kautta tyyppiin”.
YLEISVAIKUTELMA: Jalo ja sopusuhtainen koira, jonka rakenne ilmentää voimaa, kestävyyttä
ja nopeutta. Hyvä ryhti, sulavat ääriviivat, kuiva pää, oikea-asentoinen häntä, tiivis ja kiiltävä
karvapeite sekä maatavoittavat ja tasapainoiset liikkeet korostavat koiran jaloutta.
Kommentteja: Mannermaisissa roduissa lk:ta leimaa jalous, ryhdikkyys, jäntevyys ja lihaksikkuus.
Koira ei ole kevyt tai raskas, vaan ilmentää olemuksellaan kykenevänsä työskentelemään kaikissa
maastoissa ja millä säällä tahansa pitkiäkin metsästyspäiviä toinen toisensa perään. Jalouteen
liittyy myös luonteen jalous, mikä ilmenee rauhallisena ja oman arvonsa tuntevana
käyttäytymisenä. Sukupuolileiman tulee olla selvä myös pienikokoisissa uroksissa ja suurissa
nartuissa.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden tulee olla hieman säkäkorkeutta suurempi.
Kommentteja: Lk on hieman korkeuttaan pitempi tai neliö. Neliö siten, että se ei johdu liian
lyhyestä rintakehästä tai jyrkästä lantiosta. Korkeuttaan lyhyempi yleisvaikutelma on tyyppivirhe.
Aiemmin suosittiin paljon pitempirunkoisia koiria kuin tänä päivänä, näitä enää harvoin näkee. On
erittäin epätyypillistä, että lk on matalaraajainen, useimmin syynä on liian syvä rintakehä tai liian
pitkä runko.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vahva, tasapainoinen, luotettava ja hillitty, ei hermostunut,
arka eikä aggressiivinen.
Kommentteja: Koska lk on monipuolinen metsästyskoira, myös pikkupedoilla, tulee sen olla peloton
ja itsevarma sekä rauhallinen ja luottavainen kaikissa tilanteissa. Vinkuminen tai muu
metelöiminen on epätyypillistä, samoin käsittelyn pelkääminen. Ennemminkin lk on ystävällinen ja
kontaktihaluinen. Osa koirista on kokemattomia näyttelykäsittelyyn, mutta aikuisena koiran tulee
olla riittävän itsevarma.
PÄÄ: Kuiva, selväpiirteinen, ei liian kevyt eikä liian raskas. Pään voimakkuus ja pituus ovat
sopusoinnussa runkoon ja sukupuoleen.
Kommentteja: Rodun jalous näkyy myös pään yleisvaikutelmassa. Pää on kooltaan suhteessa
runkoon, sukupuolileima on selvä ja kaikki linjat sulavia.
KALLO-OSA: Riittävän leveä ja loivasti kaartuva; niskakyhmy on hieman havaittavissa; otsauurre
ei ole liian syvä; kulmakaaret ovat selväpiirteiset.
Kommentteja: Kallo ei ole raskas koiran kokoon nähden, ei pyöreä vaan kevyesti kaareva.
OTSAPENGER: Vain hieman erottuva.
Kommentteja: Kulmakaaret muodostavat osansa otsapengervaikutelmaan, korostaen sen jaloutta.
Otsapenger nousee vain hieman. Jyrkkä otsapenger, tai liian niukat kulmakaaret ja puutteellinen
otsapenger antavat epätyypillisen vaikutelman.
KIRSU: Hieman ulkoneva. Sieraimet ovat riittävän suuret, leveät ja liikkuvat. Kirsun perusväri on
ruskea, mustilla ja mustapäistäriköillä kuitenkin musta; lihanvärinen tai täplikäs kirsu sallitaan
ainoastaan pohjaväriltään valkoisilla koirilla.
KUONO-OSA: Pitkä, leveä, syvä ja voimakas, jotta koira kykenee kantamaan riistaa oikein.
Sivulta katsottuna kuononselkä on hieman kupera vaihdellen jalosta kyömystä vain loivasti
kaartuvaan. Kyömy on uroksilla voimakkaampi. Täysin suora kuononselkä ei ole niin näyttävä,
mutta kuitenkin hyväksyttävä. Painunut (kovera) kuononselkä on vakava virhe.
Kommentteja: Kuono on yhtä pitkä kuin kallo, kapea kuono on virhe. Kyömy tekee kuonosta
jalomman. Suippokuonoisuus on virhe, jota vielä harvoin tavataan. Kevyet alaleuat ovat tänä
päivänä tyypillisiä virheitä, joista tulisi ainakin mainita arvostelussa
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HUULET: Tiiviit, eivät liian riippuvat, hyvin pigmentoituneet. Huulilinja on kirsusta alaspäin lähes
pystysuora jatkuen loivana kaarena kohtuullisen selvään suupieleen.
Kommentteja: Liian runsaat ja riippuvat huulet sekä löysät suupielet pilaavat jalouden
vaikutelmaa. Huulet ovat tiiviit.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen ja
täysihampainen leikkaava purenta, jolloin yläetuhampaiden tulee tiiviisti koskettaa alaetuhampaiden
etupintaa ja hampaat ovat leukoihin nähden lähes kohtisuorassa. Hammaskaavion mukaisesti 42
tervettä hammasta.
Kommentteja: Muiden kuin kahden P1, M3 hampaan, tai jonkin muun yksittäisenkin hampaan
puutos on hylkäävä virhe. Tyypillisin muun hampaan puutos on P4 vasemmalla puolella
alaleuassa. Lisäksi lk:ll esiintyy ylimääräisiä rautahampaita yleensä etuhampaiden takana
kitalaessa, mutta myös alaleuassa. Nämäkin ovat hylkäävä virhe ja ongelma Keski-Euroopassa.
Myös ristipurenta sekä ala- ja yläpurenta ovat hylkäävä virhe. Metsästysonnettomuuksista johtuvia
etuhammaspuutoksia esiintyy silloin tällöin, niistä on yleensä todistus.
POSKET: Vahvat ja lihaksikkaat.
Kommentteja: Posket eivät kuitenkaan ole pullottavat ja liian voimakkaat.
SILMÄT: Keskikokoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat. Ihanneväri on tummanruskea.
Silmäluomet ovat tiiviit.
Kommentteja: Varsinkin nuorilla ruskeapäistäriköillä on melko vaaleat silmät. Jos iiriksen
ulkokehä on tummunut, silmistä tulee yleensä oikean väriset. Silmät tummuvat koko iän. Väriltään
mustapohjaisilla koirilla silmät ovat tummanruskeat jo nuorena. Luomivirheitä, entropium,
ektropium, esiintyy harvoin, ne ovat hylkääviä virheitä.

Kuva arkisto, Liian

vaaleat silmät mustalla koiralla.

Kuva Maria Appelberg, Oikea

silmien väri

KORVAT: Kohtalaisen pitkät, ylös ja leveästi kiinnittyneet, tylppäkärkiset, sileät ja tiiviisti
päänmyötäiset, eivät kiertyneet. Korvalehdet eivät ole liian paksut eivätkä liian ohuet ja ne ulottuvat
eteen vedettyinä suunnilleen suupieleen.
KAULA: Pituudeltaan suhteessa koiran kokonaisuuteen, tasaisesti säkää kohti levenevä. Niska on
hyvin lihaksikas ja hieman kaareva. Tiivis kaulanahka.
RUNKO
YLÄLINJA: Suora ja hieman laskeva.
Kommentteja: Liian laskeva ylälinja on epätyypillinen, johtuu usein pystyistä lavoista ja liian
korkeasta sää’ästä sekä ylikulmautuneista takaraajoista.
SÄKÄ: Selvästi erottuva.
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SELKÄ: Kiinteä ja lihaksikas. Okahaarakkeiden tulee olla lihasten peitossa.
Kommentteja: Joillakin yksilöillä on ns. antikliinipainauma, mikä tulee usein esille
metsästyskuntoisilla koirilla, ei sinällään ole virhe. Lisäksi esiintyy virheellisiä köyryjä ja notkoja
selkiä.
LANNE: Lyhyt, leveä, lihaksikas ja suora tai hieman kaareva. Selkä liittyy lanteeseen sulavasti ja
kiinteästi.
LANTIO: Leveä, riittävän pitkä ja lihaksikas, ei jyrkästi laskeva vaan hännän tyveä kohti vain
loivasti viettävä.
Kommentteja: Luisulantio on tänä päivänä hyvin tyypillinen virhe. Sen lisäksi esiintyy jyrkkiä
lantioita, mihin liittyy myös kapea reisi. Molemmat ovat virheellisiä asentoja, josta tulisi,
vakavuusasteesta riippuen mainita/rankaista. Lantion lyhyys on myös ongelma, mihin tulee
arvostelussa kiinnittää huomiota.
RINTAKEHÄ: Leveyttään syvempi, eturinta on selvästi erottuva ja rintalasta mahdollisimman
pitkälle taakse ulottuva. Rintakehä ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat selvästi
kaareutuneet, rintakehä ei ole litteä eikä tynnyrimäinen. Takimmaiset kylkiluut ulottuvat pitkälle
taakse.
Kommentteja: Liian syviä rintakehiä, mitkä ulottuvat kyynärpään alapuolelle tavataan yhtälailla
kuin liian matalia. Lk:n rintakehä on kyynärpäiden tasolla, tai lähes, jo junioriluokassa, minkä
jälkeen vain lihasmassan kehitys lisää syvyyttä. Kaarevuutta tulee yleensä lisää iän myötä, mutta jo
juniorilla on rintakehän malli olemassa. Kölirinta, missä rintakehän alaosa on selvästi kovin
kapea; esiintyy melko yleisesti. Siitä tulee mainita arvostelussa.
ALALINJA JA VATSA: Kuiva ja hieman kohoava kaartuen tyylikkäästi kohti takaosaa.
HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, tyvestä vahva ja kärkeä kohti oheneva, keskipitkä; koiran
metsästyskäyttöä varten typistetty noin puoleen pituuteen. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Häntä
on levossa riippuva, liikkeessä vaakasuora, ei liian korkealle selkälinjan yläpuolelle kohoava eikä
voimakkaasti kaareutunut. (Maissa, joissa laki kieltää häntien typistämisen, häntä jätetään
luonnollisen pituiseksi. Typistämättömän hännän tulee ulottua kintereisiin ja olla joko suora tai
hieman sapelimaisesti kaartunut.)
Kommentteja: Pystyt hännät ja liian korkeat hännät ovat kovin yleisiä. Virhe on lantion ja
ristiluiden asennossa, tähän tulee kiinnittää arvostelussa huomiota. Täysin pystyt hännät ovat
laatuarvosanaa alentavia.
Koirilla esiintyy erilaisia häntävaurioita, varsinkin kärkiosassa, koska metsästyskäyttäytymisessä
hännän liike on sitä rajumpaa, mitä enemmän hajuja on metsästysmaastoissa. Koiralla hännän
kärki saattaa olla kosketusarka, iho paksuuntunutta ja karva kulunutta. Kuten muillakin
mannermaisilla, myös lk:lla eläinlääkärin todistus häntävaurioista/amputaatiosta tulee ottaa
vakavasti, koska koirien vaistotoimintoja metsästyksen aikana ei voi hännän osalta kontrolloida.
Häntä on tyvestään selvästi tukeva ja kapenee kohti kärkeä. Kauttaaltaan ohut häntä liittyy kevyeen
luustoon ja on tyyppivirhe.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta
katsottuna selvästi rungon alla.
LAVAT: Lapaluut ovat viistot, taakse sijoittuneet ja tiiviisti rungonmyötäiset. Lihakset ovat vahvat
ja kuivat. Hyvä lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus.
OLKAVARRET: Mahdollisimman pitkät; lihaksikkaat ja kuivat.
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KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, eivät kuitenkaan liian tiiviit; kauas taakse sijoittuneet, eivät
sisä- eivätkä ulkokierteiset. Hyvä olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus.
Kommentteja: Tyypillisiä rakennevikoja ovat pystyt lavat ja/tai olkavarret, mitkä voivat olla vielä
lyhyetkin. tällaiset rakenteet häivyttävät eturinnan raajojen väliin ja lyhentävät kaulan
pituusvaikutelmaa.
KYYNÄRVARRET: Suorat ja riittävän lihaksikkaat. Luusto on vankka, ei liian järeä.
RANTEET: Voimakkaat.
VÄLIKÄMMENET: Eivät pystyasentoiset, välikämmenen ja kyynärvarren välinen kulmaus on
erittäin pieni.
Kommentteja: Välikämmen-rannerakenteen tulee suojata muita niveliä ja lihaksia tärähdyksiltä ja
siksi pieni kulmaus on tarpeellinen. Pystyt välikämmenet on ei-toivottu rakenne.
KÄPÄLÄT: Muoto vaihtelee pyöreästä soikeaan; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja riittävän kaarevat
ja niissä on vahvat kynnet. Päkiät ovat lujat ja kestävät. Käpälät ovat yhdensuuntaiset, eivät sisään
eivätkä ulos kiertyneet seistessä eikä liikkeessä.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Hyvät
kulmaukset ja voimakas luusto.
Kommentteja: Tavallisia virheitä ovat liian niukat takakulmaukset joko polvessa tai/ja kintereessä,
mutta on myös ylikulmautuneita koiria on. Toivotuin on keskivahvat takakulmaukset, mitkä ovat
tasapainossa etukulmauksien kanssa.
REIDET: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat. Hyvä lantion ja reisiluun välinen kulmaus.
POLVET: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja jänteikkäät. Säären ja välijalan välinen kulmaus on hyvä.
KINTEREET: Voimakkaat.
VÄLIJALAT: Pystysuorat ja voimakkaat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Maatavoittavat; voimakas takaraajan työntö ja sitä vastaava etuaskel. Raajat liikkuvat
suoraan ja yhdensuuntaisesti. Koiran asento on ryhdikäs. Peitsaus ei ole toivottavaa.
Kommentteja: Hyvät sivuliikkeet ovat sujuvat ja maatavoittavat, ei ristiinastuntaa vatsan alla.
Kaikkia virheellisiä liikuntamalleja on lk:llakin.

Kuvat Maria Appelberg
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NAHKA: Tiiviisti rungonmyötäinen ja poimuton.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja tiheää, karhean ja kovan tuntuista. Päässä ja korvissa karva on ohuempaa ja
lyhyempää, hännän alapuolella se ei ole merkittävästi pitempää. Karvapeitteen tulee peittää iho
kauttaaltaan.
Kommentteja: Metsästyskäytön kannalta peittävä ja suojaava karvapeite on tärkeä ominaisuus.
Pehmeä karva ei suojaa riittävän hyvin kastumiselta ja ihovaurioilta. Vatsan ja rintakehän alaosan
tulee olla hyvin karvoittunut.
VÄRI:
− Yksivärinen ruskea.
− Ruskea, jossa vähäisiä valkoisia tai pilkullisia merkkejä rinnassa ja raajoissa.
− Tumma ruskeapäistärikkö, jossa ruskea pää ja ruskeita laikkuja tai pilkkuja. Tällaisen koiran
pohjaväri ei ole ruskea valkoisin karvoin eikä valkoinen ruskein karvoin, vaan karvapeite
koostuu ruskeiden ja valkoisten karvojen lämpimästä sekoituksesta. Käytännön
metsästyksessä tämä maaston väri on arvokas ominaisuus. Takaraajojen sisäpinnan ja
hännän kärjen karvapeite on usein vaaleampaa.
− Vaalea ruskeapäistärikkö (kimo), jossa ruskea pää ja ruskeita laikkuja tai pilkkuja; laikut
voivat myös puuttua. Valkoisia karvoja on enemmän kuin ruskeita.

Kuva Maria Appelberg
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− Valkoinen, jossa ruskea pää ja ruskeita laikkuja
tai pilkkuja.
− Musta väri voi esiintyä ruskean tilalla samoina
vivahteina tai päistärikkönä.
− Keltaiset kulomerkit sallitaan. Kommentteja:
kulomerkkien paikkaa ei ole määritetty.
− Läsi, otsapiirto ja täplikkäät huulet sallitaan.

Kuva arkisto
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KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 62 - 66 cm, nartut 58 - 63 cm.
Kommentteja: lk. on keskikokoinen metsästyskoira, joka ei ole liian korkea tai raskas. Rodun
kotimaassa suositaan vain annettuihin säkäkorkeuksiin sopivia koiria, aiempaa kahden cm
liukumaa ei enää suosita. Kuitenkin on muistettava, että 62 cm. korkea uros on pienemmästä
päästä ja 61 cm narttu ei ole suuri. Korkeus mitataan sää’ästä, ei lapojen päältä.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen.
-

ryhdittömyys ja puutteellinen sukupuolileima

-

liian lyhyt kuono-osa

-

liian raskaat tai liian niukat huulet

-

yhteensä kahden hampaan puuttuminen neljästä P1 ja kahdesta M3 hampaasta

-

liian vaaleat tai keltaiset petolinnun silmät

-

liian pitkät, liian lyhyet tai liian raskaat korvat; liian kapeasti kiinnittyneet tai kiertyneet

− korvat
-

löysä kaulanalusnahka

-

lievästi köyry selkä

-

liian lyhyt lantio

-

liian syvä rintakehä

-

asennoltaan liian korkealla selkälinjan yläpuolella oleva tai voimakkaasti kiertynyt

− häntä
-

sisään- tai ulospäin kiertyneet kyynärpäät tai käpälät

-

ahtaat tai leveäasentoiset eturaajat

-

jäykät takaraajat

-

lievä länkisäärisyys, lievä pihtikinttuisuus

-

lievästi ahdas takaosa.

VAKAVAT VIRHEET:
-

kömpelö, lymfaattinen tai raskasluinen rakenne

-

voimakas otsapenger

-

lihanvärinen tai täplikäs kirsu (paitsi valkopohjaisilla koirilla)

-

suippo kuono tai kovera kuononselkä

-

tasapurenta tai osittainen tasapurenta (tasapurenta sallitaan yli nelivuotiailla yksilöillä,
mikäli se johtuu ikääntymisestä ja purenta on aiemmin näyttelyssä todettu oikeanlaiseksi)

-

selvä köyryselkä tai lievä notkoselkä

-

huomattava puutos rinnansyvyydessä; heikosti kehittynyt eturinta; liian litteä tai
tynnyrimäinen rintakehä

-

voimakkaasti sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät

-

pehmeät tai liikaa periksi antavat ranteet
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-

pystyt välikämmenet

-

voimakas pihtikinttuisuus tai voimakas länkisäärisyys sekä seistessä että liikkeessä

-

takakorkeus

-

hajavarpaisuus, litteät käpälät

-

kömpelöt liikkeet

-

yli 2 cm:n poikkeamat säkäkorkeudesta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
-

selvästi virheellinen sukupuolileima

-

useamman kuin yhteensä kahden hampaan puutos neljästä P1 ja kahdesta M3 hampaasta;
yhden tai useamman muun hampaan puutos; näkymättömissä olevat hampaat luetaan
puuttuviksi mikäli niitä ei ole todettu aiemmissa näyttelyissä tai kokeissa

-

ylä-, ala- tai ristipurenta kaikkine välimuotoineen

-

ylimääräiset hampaat, jotka eivät sijaitse hammasrivissä

-

kitalaki- ja huulihalkio

-

hyvin löysät silmäluomet, ulko- tai sisäkierteiset silmäluomet (ektropium tai entropium),
kaksinkertaiset silmäripset (distichiasis)

-

voimakkaasti notko selkä tai selkärangan epämuodostumat

-

epämuodostunut rintakehä (esim. erittäin lyhyt ja voimakkaasti kuroutunut)

-

takaraajojen kannukset

-

kaikki luonneviat.

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin

Kuvat Maria Appelberg Kaunis

nuori narttu
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Kuva Ingmar Stöckell

Kuva Maria Appelberg

Erinomaisia uroksia

Kuva Lennart Gullberg

Kuva Rudie van Zelst

Vankka uros, hieman syvä rintakehä

Narttumainen uros

Kuvat Rudie van Zelst

Liian raskas narttu

Liian kevyt narttu, kapea reisi90
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