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KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen, helposti ohjattava seisoja.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 1.1 mannermaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Harjaskarvainen saksanseisoja on vanhin
saksalainen karkeakarvainen seisojarotu. Vuonna 1888 kynologi Hans von Kadisch
onnistui todistamaan, että rotu on saksalaisen peltopyykoiran (Hühnerhund)
karkeakarvainen muunnos, ei vain yksi lyhytkarvaisen seisojan tyypeistä. Toisin
sanoen rotu ei ole äskeittäin kehitetty vaan se on jalostettu uudelleen Saksasta yhä
löytyneistä hyvin harvalukuisista yksilöistä. Vuonna 1892 perustettiin rotuyhdistys
”Club Stichelhaar”, joka v. 1976 sai uudeksi nimekseen ”Verein Deutsch
Stichelhaar”. Alusta alkaen yhdistys omistautui puhdasrotuiselle jalostukselle ja
torjui kaikenlaiset risteytykset englantilaisten seisojarotujen kanssa.

YLEISVAIKUTELMA: Vankka, keskikokoinen tai kookas seisoja, jolla on kova,
jäykkä karvapeite ja kohtuullinen parta. Korostuneet kulmakarvat antavat koiralle
tuiman ilmeen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on mahdollisimman sama kuin
säkäkorkeus tai hieman pitempi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, rauhallinen, kestävä, rohkea
mutta hillitty, ei arka eikä aggressiivinen. Rauhallinen ja tyyni.

PÄÄ: Kooltaan sopusuhtainen runkoon ja sukupuoleen nähden.
Kallo: Hieman kaartuva, leveä, sivulta katsottuna kallon korkein kohta on sen
puolivälissä. Vähäinen niskakyhmy.
Otsapenger: Vain hieman erottuva, vähitellen kohoava.
Kirsu: Vaaleanruskeasta tummanruskeaan, ei lihanvärinen.
Kuono: Pitkä, voimakas, keskileveä, ei suippo. Kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviisti laskeutuvat, suupielessä hieman huulitaskua.
Leuat / hampaat: Voimakkaat leuat, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava
purenta hammaskaavion mukaisesti.
Silmät: Hieman soikeat, keskikokoiset ja kirkkaat, ei syvällä sijaitsevat eikä
ulkonevat. Kauttaaltaan tiiviit silmäluomet. Väriltään ruskeat, vaaleammilla
koirilla vaaleammat mutta ei keltaiset.
Korvat: Keskipitkät, tyvestään ei liian leveät, kärjestään pyöristyvät. Kiinnittyneet
korkealle tasaisesti koko leveydeltään. Riippuvat sileinä tiiviisti poskenmyötäisesti,
eivät kiertyneet.
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KAULA: Keskipitkä ja voimakas, niskalinja hieman kaartuva, levenee vähitellen
lapoja kohti. Ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO;
Ylälinja: Suora ja vain hieman taaksepäin laskeva.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Suora, voimakas, lihaksikas ja kiinteä.
Lanne: Lihaksikas.
Lantio: Ei liian lyhyt, vain hieman viisto.
Rintakehä: Syvä ja edestä katsoen hyvin kehittynyt. Hyvin kaareutuneet kylkiluut,
rintakehä ei koskaan litteä.
Alalinja ja vatsa: Hieman kohoava, tiivis erityisesti kupeiden kohdalta.

HÄNTÄ: Keskipitkä, tyvestä voimakas, ei liian matalalle kiinnittynyt.
Kohtuullinen typistys sallittu (Huom. Suomessa typistyskielto). Maissa missä
typistys on kielletty, häntä jätetään luonnolliseksi. Hännän tulee ulottua
kinnerniveleen ja asento on liikkeessä suora tai vain hieman ylöspäin kaartuva.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset, sivusta katsoen
kunnolla rungon alle asettuneet. Etäisyys kyynärpäästä maahan on hieman
suurempi kuin etäisyys kyynärpäästä säkään.
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat.
Olkavarret: Eivät liian pitkät, lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvat.
Ranteet: Voimakkaasti kehittyneet.
Välikämmenet: Suorat ja vahvat.
Etukäpälät: Käpälät pyöreät ja tiiviit. Päkiät paksut ja lujat, kynnet hyvin kaartuvat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, vahvaluiset ja hyvin
lihaksikkaat. Hyvät polvi- ja kinnerkulmaukset.
Reidet: Lihaksikkaat ja leveät. Hyvä reiden ja lantion välinen kulmaus.
Polvet: Vahvat ja hyvin kulmautuneet.
Sääret: Pitkät, lihaksikkaat ja jäntevät.
Kintereet: Vahvat.
Välijalat: Lähes pystysuorat.
Takakäpälät: Etukäpäliä soikeammat, tiiviit. Päkiät paksut ja lujat, kynnet hyvin
kaartuvat. Yhdensuuntaiset, eivät sisä- tai ulkokierteiset koiran seistessä tai
liikkuessa.
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LIIKKEET: Maatavoittavat, pitkä etuaskel ja voimakas takaraajojen työntö.
Edestä ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset, ryhdikkäät.

NAHKA: Tiivis ja poimuton.

KARVAPEITE
KARVA: Rungossa karva on jäykkää, karkeaa ja harjasmaista, noin 4 cm pitkää ja
löyhästi rungonmyötäistä. Kaikki karvat rungon samassa osassa kasvavat samaan
suuntaan. Lavoissa ja kohti rungon alaosaa karva on hieman pitempää ja siinä on
hieman suoraa hapsutusta, joka alkaa kurkusta ja jatkuu rintakehän ja vatsan
keskiviivaa pitkin. Koko rungossa on melko usein vähäinen aluskarva.
Kuonossa karva muodostaa kohtuullisen parran. Kuononselässä se on lyhyttä ja
karkeaa, ei pitkää eikä pehmeää tai laskeutuvaa. Kallossa karva on tiivistä, lyhyttä
ja karkeaa. Korvissa karva on hieman pitempää kuin lyhytkarvaisella
saksanseisojalla eikä yhtä karkeaa kuin päälaella. Päässä ei saisi olla lainkaan
pehmeää, villavaa tai silkkistä karvaa. Kulmakarvat ovat tuuheat ja voimakkaat,
karvat sojottavat pystyssä muodostaen viiston kaaren.
Eturaajojen etupuolella lyhyt, karkea karva on ihonmyötäistä, niiden takana on
hieman pitempää hapsutusta kyynärpäistä ranteisiin. Takaraajojen takaosassa on
vähäinen hapsutus lähes kintereeseen asti.
Varpaiden välissä karva on lyhyttä ja pehmeämpää, mutta ei esiintyöntyvää.
Hännän karvoitus on tiheää ja hyvin peittävää, karva ihonmyötäistä kasvun
suuntaisesti. Hännän alapuolella karva on hieman pitempää mutta ei muodosta
hapsutusta.
VÄRI: Ruskea, jossa voi olla valkoinen rintalaikku. Ruskea- tai vaaleapäistärikkö,
jossa voi olla ruskeita laikkuja.

SÄKÄKORKEUS: Urokset 60–70 cm
Nartut 58–68 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.

VAKAVAT VIRHEET:

• Kömpelö, raskas yleisvaikutelma.

• Liian suuri pää.

• Kartiomainen kallo, liian voimakas niskakyhmy.

• Lihanvärinen tai musta kirsu.

• Liian pitkät, kiertyvät tai paksut korvat.

• Notkoselkä, takakorkeus.
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• Käyrät eturaajat.

• Selvästi sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät.

• Litteät tai löysät käpälät, ulkokierteiset käpälät, jäniksenkäpälät.

• Karvapeite, joka on selässä jakauksella.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus.

• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

• Heikko luonne, laukaus- tai riista-arkuus.

• Ylä- tai alapurenta, vino purenta, hammaspuutokset (paitsi 2 x P1)

• Sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium, ektropium).

• Pehmeä tai puolipehmeä karva lukuun ottamatta partaa ja kulmakarvoja.

• Musta väri, keltaiset tai punaruskeat merkit päässä ja raajoissa.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


