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KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen ja -käyttöinen metsästyskoira, joka soveltuu kaikkiin metsästystilanteen tarpeisiin ja pystyy työskentelemään niin peltoja metsämaastossa kuin myös vedessä, sekä ennen laukausta että sen jälkeen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 7 kanakoirat
alaryhmä 1.2 mannermaiset spanielityyppiset kanakoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun historiallinen kehitys on saanut alkunsa
keskiajan valkokirjavista lintu- ja haukkametsästyskoirista, joista kehittyneet
ylösajavat ja viiriäiskoirat ovat 1800-luvun seisojien esi-isiä. Pienenmünsterinseisojan ja pitkäkarvaisen saksanseisojan tavoin isomünsterinseisojat kuuluvat
pitkäkarvaisiin saksalaisiin seisojiin, joiden suunnitelmallinen jalostus aloitettiin
1800-luvun lopulla. Kun Saksa vuonna 1909 lopullisesti poisti mustan värin pitkäkarvaisen saksanseisojan rotumääritelmästä, vuonna 1919 perustettu uusi seura otti
hoitaakseen pitkäkarvaisten mustavalkoisten münsteriläisten koirien jalostuksen.
Rodun kantakirjaan merkittiin ensin kaikki jäljellä olleet alkuperäisen kannan yksilöt, joita löytyi etenkin läntiseltä Münsterin alueelta ja Ala-Saksista. Näillä 83
koiralla aloitettiin isomünsterinseisojan suunnitelmallinen jalostus vuonna 1922.
Kantakirjaan merkittyjen koirien välisistä astutuksista syntyneet pentueet rekisteröitiin isomünsterinseisojiksi. Rodun saksalainen rotujärjestö on Verband Grosse
Munsterländer, jonka alaisuuteen kuuluu kahdeksan alueellista yhdistystä. Rotujärjestö on Saksan Kennelliiton (VDH:n) jäsen ja Saksan metsästyskoirajärjestön
(JGHV) jäsen.
YLEISVAIKUTELMA: Rungoltaan voimakas ja lihaksikas, kokonaisuutena
kuitenkin kuivan jäntevä. Älykäs, jalo ilme. Selkeät ääriviivat.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Mahdollisimman neliömäinen, rungon
pituuden tulee olla mahdollisimman tarkoin sama kuin säkäkorkeus. Rungon pituus
voi ylittää säkäkorkeuden 2 cm:llä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tärkeimmät luonteenominaisuudet ovat
ohjattavuus, hyvä koulutettavuus ja luotettava metsästystyöskentely varsinkin
laukauksen jälkeen. Luonne on eloisa olematta hermostunut.
PÄÄ: Jalo ja pitkänomainen, ilmeeltään älykäs. Vahvat leukalihakset.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Väriltään täysin musta.
Kuono: Vahva, pitkä ja käyttötarkoitukseen soveltuva. Kuononselkä on suora.
Huulet: Ei riippuvat.
Leuat / hampaat: Voimakas, täysihampainen, moitteeton leikkaava purenta (42
hammasta). Hyvin kehittyneet kulmahampaat.
Silmät: Mahdollisimman tummat. Tiiviit silmäluomet.
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Korvat: Leveät, melko korkealle kiinnittyneet, pyöreäkärkiset ja tiiviisti pään
myötäisesti riippuvat.
KAULA: Vahva ja lihaksikas, tyylikkäästi kaartuva.
RUNKO
Säkä: Keskikorkea, pitkä ja lihaksikas.
Selkä: Lyhyt, kiinteä ja vaakasuora.
Lanne: Vahva ja jäntevän lihaksikas.
Lantio: Pitkä, leveä ja lihaksikas, vain hieman laskeva.
Rintakehä: Edestä katsottuna leveä ja sivulta katsottuna syvä. Eturinta on selvästi
erottuva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. Vatsa on kiinteä ja solakka. Kupeet ovat lyhyet.
HÄNTÄ: Sivusta katsottuna jatkaa sulavasti ylälinjaa. Asennoltaan vaakasuora tai
hieman vaakatason yläpuolella.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat kohtuullisesti kulmautuneet.
Lavat: Tiiviisti rintakehän myötäiset.
Olkavarret: Vahvat ja lihaksikkaat.
Kyynärvarret: Suorat, vahvat ja lihaksikkaat.
Ranteet: Joustavat.
Etukäpälät: Kohtuullisen pitkät ja pyöreät, tiiviit. Ei kannuksia. (Huom. Suomessa
typistyskielto.)
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat ja lihaksikkaat, takaa katsottuna pystysuorat.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Takakäpälät: Kohtuullisen pitkät ja pyöreät, tiiviit. Ei kannuksia. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
LIIKKEET: Käynnissä ja ravissa joustavat, maatavoittavat ja pitkäaskeliset.
Laukka on joustavaa ja eloisaa, sopivan tehokasta ja loikat pitkiä.
NAHKA: Tiiviisti pinnanmyötäinen.
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KARVAPEITE
Karva: Pitkää ja tiheää mutta sileää, tyypillinen pitkäkarvaisen koiran karva; ei
kiharaa eikä pörröistä koska tämä haittaisi metsästystyöskentelyä. Sekä uroksilla
että nartuilla karvan tulee olla erityisen pitkää raajojen takaosassa, missä se muodostaa tiheät hapsut. Myös hännässä karvan tulee olla erityisen pitkää, pisimmät
hapsut ovat hännän puolivälissä.
Korvien hapsujen tulee olla pitkät ja korvan alareunan selvästi ylittävät (lyhytkarvaiset korvan kärjet ovat virhe). Pään karvoitus on lyhyttä ja pinnanmyötäistä.
Väri: Kolme värimuunnosta: valkoinen mustin läiskin ja pilkuin, mustapäistärikkö
tai kokomusta. Pää on aina musta, jossa mahdollisesti valkoinen viiru tai piirto.
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 60–65 cm, nartut 58–63 cm, 2 cm ylitys sallitaan.
Paino: Noin 30 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
• Liian leveä kallo, liian voimakas otsapenger, liian lyhyt kuono.
• Kyömy tai kovera kuononselkä; täydellinen tai osittainen pigmentin puutos
kirsussa.
• Löysät tai riippuvat huulet.
• Vähäiset hammas- tai purentavirheet: tasapurenta; ylimääräinen P1-hammas;
yhden tai kahden P1- tai M3-hampaan puuttuminen (yhteensä enintään 2
hammasta).
• Liian vaaleat silmät, näkyvä punainen sidekalvo, löysät silmäluomet.
• Matalalle kiinnittyneet, liian lyhyet, ulkonevat tai liian ilmavat korvat.
• Liian lyhyt, pitkä, paksu tai ohut kaula; löysää kaulanalusnahkaa.
• Matala tai liian lyhyt säkä.
• Liian pitkä, notko tai köyry selkä.
• Heikkolihaksinen lanneosa; lanneosa joka ei liity sulavasti lantioon;
takakorkeus.
• Lyhyt, kapea tai jyrkästi laskeva lantio.
• Tynnyrimäinen, kapea tai matala rintakehä; puutteellinen eturinta.
• Liian jyrkästi ylösvetäytyvä tai roikkuva vatsaviiva.
• Sivulle kääntyvä tai selälle kiertyvä häntä, koukku- tai kippurahäntä.
• Eturaajat: liian niukasti kulmautuneet; ulkonevat tai kiertyvät kyynärpäät;
pehmeät ranteet; liian kapea- tai leveäasentoiset eturaajat.
• Takaraajat: liian niukasti kulmautuneet, pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys,
asennoltaan kapea- tai leveäasentoiset.
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• Pyöreät kissankäpälät tai pitkät jäniksenkäpälät; hajavarpaisuus; sisä- tai
ulkokierteiset käpälät.
• Lyhytaskelinen, jäykkä tai sipsuttava käynti tai ravi. Lyhyt, töksähtävä tai
tehoton laukka.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
• Vaalea kirsu
• Sisä- tai ulkomirteiset silmäluomet (entropium, ektropium)
• Ylä- tai alapurenta, vino purenta; minkä tahansa muiden hampaiden paitsi
kahden P1- tai yhden M3-hampaan puuttuminen
• Muut kuin rotumääritelmän sallimat värit
• Rotumääritelmän salliman säkäkorkeuden ylitys tai alitus
• Vähäinenkin paukkuarkuus; arkuus elävää riistaa kohtaan; pelkopureminen;
arkuus vieraita ihmisiä kohtaan.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

