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EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS 
 
SAINT-GERMAININSEISOJA                 1/3 
(BRAQUE SAINT-GERMAIN) 
Alkuperämaa: Ranska 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira pääasiassa lintujen, 
mutta myös turkisriistan metsästykseen. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.1 mannermai-
set kanakoirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Saint-germaininseisoja polveutuu 
pointterin ja mannermaisten kanakoirien risteytyksen tuloksena syn-
tyneistä koirista. Rotu kehitettiin noin 1830-luvulla Compiègnen ku-
ninkaallisissa kenneleissä ja myöhemmin Saint Germain en Layessa. 
Rotu oli erittäin suosittu 1900-luvun alussa ja oli yleisin kanakoiraro-
tu ensimmäisissä koiranäyttelyissä, etenkin ensimmäisessä ranskalai-
sessa näyttelyssä Pariisissa vuonna 1863. Rotuyhdistys perustettiin 
maaliskuussa 1913. 
YLEISVAIKUTELMA: Mittasuhteiltaan sopusuhtainen. Kallon ja 
kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset tai vain hieman eriävät (kallo 
on hieman taaksepäin laskeva), otsapenger on hieman korostunut. 
Luusto on melko vahva, ja lihakset soveltuvat kestävyyttä vaativaan 

työskentelyyn. Karvapeite on kellanruskea ja valkoinen, mustaa väriä 
ei esiinny. Koiran työskennellessä haku on laajaa, laukka tasaista ja 
joustavaa. 

Ryhmä: 7 
 

FCI:n numero: 115 
Hyväksytty: FCI 5.5.2003 

SKL-FKK  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ennen kaikkea metsästyskoira, 
hyvin sosiaalinen, tasapainoinen ja kiintyvä, ei kestä kovaa käsittelyä 
koulutuksen aikana. Kaiken kaikkiaan helppo kouluttaa. Metsästää 
kaikenlaisessa maastossa intohimoisesti fasaaneja, peltopyitä ja leh-
tokurppia sekä noutaa ne pehmeäsuisesti. Hyvin kiintynyt isäntäänsä, 
viihtyy perheen parissa. 
PÄÄ 
KALLO-OSA: Hieman kaareva, takaosastaan suippo; niskakyhmy 
on korostunut. Poskikaaret ovat vain hieman korostuneet. 
OTSAPENGER: Ei liian korostunut. 
KIRSU: Leveä ja tumman ruusunpunainen; sieraimet ovat avoimet. 
KUONO-OSA: Suora tai hieman kyömy; yhtä pitkä kuin kallo. 
HUULET: Täysin alaleuan peittävät ja melko ohuet. Kitalaki ja huu-
let ovat täysin ilman mustia pilkkuja. 
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat vahvat ja keske-
nään yhtä pitkät. Hampaat ovat vahvat ja tasaisessa rivissä. Leikkaa-
va purenta. 
SILMÄT: Avoimet, melko suuret, kullankeltaiset ja hyvin silmä-
kuoppiin sijoittuneet. Ilme on avoin ja lempeä. 
KORVAT: Silmien tasolle kiinnittyneet ja hieman päästä erillään, 
eivät liian pitkät. Korvalehdessä on pitkittäinen laskos ja kärki on 
pyöristynyt. 
KAULA: Lihaksikas, melko pitkä ja hieman kaareutunut. Vähäinen 
kaulanaluspussi sallitaan. 
RUNKO
SELKÄ: Vaakasuora. 
LANNE: Melko lyhyt, leveä ja voimakas. 
LANTIO: Hieman laskeva. 



RINTAKEHÄ: Pitkä, syvä ja leveä, rintalastan kärki on hieman ko-
rostunut. Kylkiluut ovat pitkät ja kaarevat. 
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman kohoava sekä sula-
vasti ja tasaisesti rintakehään liittyvä. Rintakehä on pitkä, kuve lyhyt. 
HÄNTÄ: Melko alas kiinnittynyt ja korkeintaan kintereisiin ulottu-
va; tyvestään vahva ja kärjestään terävä. Koiran toimiessa hännän 
asento on vaakasuora. 
RAAJAT: Vahvaluustoiset; koiran ollessa levossa, lihakset erottuvat 
nahan alla. 
ETURAAJAT 
LAVAT: Pitkät ja viistot, lihakset ovat laukkaajalle sopivat. 
OLKAVARRET: Hieman viistot. 
KYYNÄRVARRET: Vahvat, lihaksikkaat ja pystysuorat. 
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja sivulta katsottuna vain hieman viis-
tot. 
KÄPÄLÄT: Pitkänomaiset; varpaat ovat tiiviisti yhdessä, kynnet 
hyvin vaaleat jopa valkoiset, päkiät lujat. 
TAKARAAJAT: Takaa katsottuna pystysuorat maahan nähden. 
REIDET: Pitkät ja hyvin lihaksikkaat. 
SÄÄRET: Hyvin lihaksikkaat. 
KINTEREET: Leveät ja rungon keskiviivan suuntaiset. 
VÄLIJALAT: Lyhyet, pystysuorat ja kuivat. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET: Tavallisin liikuntamuoto on laukka, jonka tulee olla 
joustavaa, tasapainoista ja tarpeen tullen kestävää; keskisuuri ulottu-
vuus. Kaikissa liikuntamuodoissa pään asento on hieman selkälinjan 
yläpuolella, ei koskaan sen alapuolella. Saint-germaininseisojan 
kaikki liikuntamuodot ovat pitkäaskelisia. 
NAHKA: Melko ohut. 
KARVAPEITE 
KARVA: Lyhyttä, ei liian hienolaatuista. 
VÄRI: Kiilloton valkoinen, jossa oransseja (kellanruskeita) merkke-
jä; oransseissa läiskissä voi olla valkoisia karvoja, se ei kuitenkaan 
ole toivottua. Korvat ovat kellanruskeat; hyvin vähäinen valkoisen 
värin esiintyminen on sallittua, ei kuitenkaan toivottua. 
KOKO JA PAINO

SÄKÄKORKEUS: Urokset 56 - 62 cm, nartut 54 - 59 cm; erinomai-
silla yksilöillä sallitaan 2 cm:n poikkeama. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan 
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
Kallo: liian leveä. 
Silmät: pienet, vauhkoilmeiset tai sitruunanväriset. 
Korvat: ajokoiramaisesti kiertyneet. 
Lantio: liian laskeva. 
Käpälät: hajavarpaiset; takaraajojen kannukset. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; ar-
kuus ja aggressiivisuus; rotutyypin puuttuminen (yksilöstä puuttuu 
kauttaaltaan rodulle tyypilliset piirteet); mustan värin esiintyminen 
erityisesti kirsussa, huulissa, kitalaessa, silmissä (joissa myös ruskea 
väri on hylkäävä virhe) ja kynsissä; useamman kuin yhden hampaan 
puuttuminen lukuun ottamatta P1-hampaita, virheasentoiset hampaat; 
annetuista mitoista poikkeava säkäkorkeus. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä 
täysin laskeutuneina kivespussiin. 
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