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(BRAQUE DU BOURBONNAIS) 
Alkuperämaa: Ranska (Bourbonnais’n maakunta) 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.1 mannermaiset ”braque”-
tyyppiset kanakoirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Bourbonnais´nseisoja tunnettiin jo vuonna 1598 
rotuna, joka oli ”taitava viiriäisten metsästäjä” (Histoire Naturelle d’Aldovrandi, 
Bibliothèque Nationale). Entisaikojen kirjailijat kuvaavat rotua metsästäjän miellyt-
tävänä seuralaisena, joka on olemukseltaan maatiaismaisen terve ja syntyessään 
lyhythäntäinen. Sen karvapeitteen pohjaväri on valkoinen, jossa on kauttaaltaan 
pieniä vaalean- tai kellanruskeita pilkkuja tai täpliä. Kasvattajat ovat jo kauan ha-
lunneet jalostaa koiria, joiden karvapeitteessä on alkuperäinen ”haalistuneen syree-
nin” väri ja joilla on syntyessään luonnostaan lyhyt häntä. Tällaista tiukkaa toisar-
voisten ominaisuuksien valintaa ei voitu käyttää rotuun, jolla on kapea geenipohja 
ja jolta vaaditaan koetulokset. Valinnan lopputuloksena oli kasvattajien täydellinen 
tyytymättömyys: vuosina 1963 - 1973 Ranskan Kennelliitto ei rekisteröinyt yhtään 
pentuetta. Vuonna 1970 ryhmä kasvattajia otti Michel Comten innostamina tehtä-
väkseen bourbonnais´nseisojan eloonjäämisen. Järkevän ja tehokkaan valinnan 
vuoksi työ on nykyisin tuottanut tulosta; aikaisempien kokemusten ansiosta on 
mahdollista välttää ennen tehdyt virheet. 
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YLEISVAIKUTELMA:  ”Braque”-tyyppinen, lyhytkarvainen, keskikokoinen ja 
keskipitkä koira. Se on vankkarakenteinen ja lihaksikas sekä antaa vahvan ja voi-
makkaan vaikutelman, mutta on kuitenkin melko tyylikäs. Nartut eivät ole aivan 
yhtä vantteria kuin urokset ja antavat hieman jalomman vaikutelman. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Rungon pituus on sama tai hiukan suurempi 
kuin säkäkorkeus. Rintakehän syvyys on sama tai hiukan suurempi kuin puolet 
säkäkorkeudesta. Kuono-osa on yhtä pitkä tai hieman lyhyempi kuin kallo. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Kotona lempeä ja isäntäänsä kiintyvä. Met-
sällä hyvin intohimoinen, harkitseva, tasapainoinen ja yhteistyöhaluinen. Koiran on 
huomattavan helppoa sopeutua vaihteleviin maastoihin ja erilaisiin riistaeläimiin; 
tarvittaessa se kykenee jäljestämään, vaikka on tavallisesti ilmavainuinen ja liikkuu 
pää selkälinjan yläpuolella. Seisonta on kiinteä ja kohdistuu suoraan riistaan. 
PÄÄ:  Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset tai kallo on hieman takalui-
su. 
KALLO-OSA:  Joka suunnasta kaareva, sivut ovat kaarevat, otsaluut ja poskikaaret 
ovat hyvin kehittyneet. 
OTSAPENGER: Hieman erottuva. 
KIRSU:  Suuri, sivusta katsottuna se voi joskus ulottua pystysuoran huulilinjan 
etupuolelle, karvapeitteen värinen; sieraimet ovat avoimet. 
KUONO-OSA:  Tyvestään vahva ja leveä, tylpän kartion muotoinen; nartuilla 
kuono on hieman kapeampi kuin uroksilla. Kuononselkä on suora tai hieman kupe-
ra. 
HUULET:  Ylähuuli peittää alahuulen, huulet eivät saa olla liian paksut eikä huuli-
tasku liian voimakas. 
LEUAT / HAMPAAT:  Vahvat leuat; täydellinen hampaisto ja leikkaava purenta, 
tasapurenta sallitaan. 
SILMÄT:  Suuret, karvapeitteen värin mukaisesti hasselpähkinän tai tumman meri-
pihkan väriset. Katse on älykäs, lempeä ja ilmeikäs. 
KORVAT:  Silmien tasolle tai hieman ylemmäksi kiinnittyneet, voivat lepoasen-
nossa ulottua kurkun alapuolelle, vain hieman kiertyneet, luonnollisesti posken-
myötäisesti riippuvat. 
KAULA:  Ei liian pitkä, kuitenkin pitkähkö, silti lihaksikas, tasapainoisesti lapoihin 
liittyvä. Hieman löysää kaulanahkaa sallitaan. 
RUNKO  
YLÄLINJA:  Hyvin kiinteä. 
SÄKÄ:  Lihaksikas ja selvästi erottuva. 
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SELKÄ:  Lähes vaakasuora, lyhyt, kiinteä, leveä ja lihaksikas. 
LANNE:  Hieman kaareva, lyhyt, kiinteä, leveä ja lihaksikas, hyvin tiivis; nartuilla 
hieman pitempi kuin uroksilla. 
LANTIO:  Pyöristynyt ja kohtalaisen viisto, lihasten tulee olla voimakkaat. 
RINTAKEHÄ:  Leveä, pitkä ja syvä, kyynärpäiden tasolle tai hieman niiden ala-
puolelle ulottuva. Kylkiluut ovat selvästi erottuvat ja hyvin kaarevat. 
ALALINJA JA VATSA:  Vatsaviiva on hieman taaksepäin kohoava, kupeet ovat 
litteät ja hieman kohoavat. 
HÄNTÄ:  Melko alas kiinnittynyt. Bourbonnais´nseisojan hännän tulisi olla luon-
nostaan lyhyt. Koiran tuleekin siis olla joko hännätön tai häntä on enintään 15 cm 
pitkä. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat suorat, vankkarakenteiset, lihaksikkaat ja 
täysin pystyasentoiset. 
LAVAT:  Viistot, vahvat ja pitkät, lihakset ovat vahvat ja erottuvat. 
OLKAVARRET:  Melko pitkät ja rungon pystylinjan kanssa yhdensuuntaiset. 
KYYNÄRPÄÄT:  Eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. 
KYYNÄRVARRET:  Pystyasentoiset, kiinteät ja lihaksikkaat. 
VÄLIKÄMMENET:  Sivusta katsottuna vain hieman viistot, joustavat. 
KÄPÄLÄT:  Päkiät ovat lujat, varpaat tiiviisti yhdessä ja kaarevat, kynnet ovat 
vahvat. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat hyväluustoiset, lihakset ovat selvästi 
erottuvat. Takaa katsottuna takaraajat ovat pystysuorat. Koiran seistessä istuinluun 
kärjestä vedetty pystysuora viiva kulkee kintereen kärjen edestä. 
REIDET:  Pitkät, alas ulottuvat ja lihaksikkaat. 
POLVET:  Hyvin kulmautuneet. 
SÄÄRET:  Lihaksikkaat, lähes reiden pituiset, rungon keskilinjaan nähden hyvin 
asettuneet. 
KINTEREET:  Hyväasentoiset ja kuivat, sivusta katsottuna leveät. 
VÄLIJALAT:  Lähes pystysuorat. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Keskipitkä askel. Metsällä laukka on kestävää, tasapainoista ja jous-
tavaa. 
NAHKA:  Ei liian ohut. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Ohutta, lyhyttä ja tiheää, selässä hieman karkeampaa ja joskus pitempää. 
VÄRI:  Kastanjanruskea, kirjava, jossa voimakas tai kohtalainen pilkutus, kimo. 
Väri on sävyltään kuin ”viinin sakka” tai ”lakastunut syreeni”. 
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Kellanruskea, kirjava, jossa voimakas tai kohtalainen pilkutus, kimo. Väri on sävyl-
tään kuin ”persikankukka”. 
Päässä olevat symmetriset tai epäsymmetriset väriläiskät sallitaan, mikäli ne eivät 
hallitse pään väritystä eikä sama läiskä ulotu kummankin silmän ympärille. 
KOKO JA PAINO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 51 - 57 cm, nartut 48 - 55 cm. Yhden senttimetrin 
poikkeama sallitaan, jos koira on muuten tyypiltään hyvä. 
PAINO:  Urokset 18 - 25 kg, nartut 16 - 22 kg. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Yleisvaikutelma: Liian suuri tai liian pieni koko; liian kevyt tai raskas kokonaisuus; 
matalaraajaisuus tai korkeuttaan lyhyempi koira; liika karkeus tai jalous. 
Pää: Liian pieni tai liian raskas, pitkä tai kapea; litteät kallon sivut, hieman yhtene-
vät kallon ja kuonon ylälinjat; liian voimakas otsapenger; musta kirsu, osittainen 
pigmentin puutos kirsussa, liian pienet sieraimet; suippo ja kapea kuono-osa, kuo-
non puutteellinen täyteläisyys; liian lyhyt tai liian pitkä, kaareva tai kupera kuonon-
selkä; liian riippuvat huulet, liian suuri huulitasku; lievä ylä- tai alapurenta; use-
amman kuin kahden välihampaan puuttuminen tai useamman kuin yhden poski-
hampaan puuttuminen kummallakin puolella; liian pienet, vaaleat, ulkonevat tai 
liian syvällä sijaitsevat silmät, näkyvä vilkkuluomi; ilkeä, pelokas tai vauhko ilme; 
lihanväriä silmäluomissa; liian pitkät, liian alas kiinnittyneet, liian kiertyneet kor-
vat. 
Kaula: Ohut, pitkä, liikaa löysää kaulanahkaa. 
Runko: Takakorkeus; notkoselkä; suora lantio; liian matala tai kapea rintakehä; 
litteät kyljet; kuopalla olevat kupeet tai voimakkaasti nouseva alalinja. 
Häntä: Yli 15 cm pitkä. 
Raajat: Hoikat ja ohutluiset, ulko- tai sisäkierteiset; liian tiiviit tai löysät kyynär-
päät; heikkolihaksiset tai liian litteät reidet, joiden johdosta takaosa on kapea; suo-
rat, ahdasasentoiset tai ulkokierteiset kintereet: hajavarpaiset, litteät tai pitkät käpä-
lät. 
Liikkeet: Virheelliset liikkeet, liian lyhyt askel; liian keinuva, jäykkä, veltto tai 
tehoton laukka. 
Karvapeite: Pitkä, liian karkea, epätyypillinen tai housut muodostava karva; musta 
väri, musta mantteli tai kämmentä suuremmat mustat merkit rungossa. 
Koko ja paino: Liian pieni tai liian suuri koko tai paino. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Tulee ottaa huomioon tämän rodun kaventunut gee-
nipohja; ei ole tarkoitus olla liian ankara, vaan sulkea jalostuksesta epätyypilliset 
yksilöt sekä ne yksilöt, joilla on vakavia perinnöllisiä vikoja. 
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Täydellinen rotutyypin puuttuminen; selvästi yhtenevät kallon ja kuonon ylälinjat; 
huomattava pigmentin puute kirsussa, halkinainen kirsu; selvästi kyömy kuonon 
selkä; yli kahden senttimetrin ylä- tai alapurenta; sisään- tai ulospäin kiertyneet  
silmäluomet (entropium tai ektropium); liian vaaleat silmät, huomattava pigmentin 
puutos silmäluomissa, keskenään eriväriset silmät; takaraajojen kannukset tai nii-
den poistoarvet; mustat värimerkit, kastanjanruskeat tai kellanruskeat mantteli tai 
suuret läiskät rungossa, albinismi; rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava 
koko; arkuus tai pelokkuus, voimakas hermostuneisuus tai tasapainoton luonne. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


