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(Grosser Münsterländer Vorstehhund)

TRANSLATION: Peggy Davis. KontrollinuD VDH ja Renée
Sporre-Willes / Originaalversioon: (DE).
PÄRITOLUMAA: Saksamaa.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 13.10.2010.
KASUTUS: Mitmekülgne ja tõhus saagi kättetooja.
tugevuseks on töö pärast jahisaagi tabamist.

Tema

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Alarühm 1.2:

Seisukoerad.
Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp.
Töökatsetega.
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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Selle tõu kaugeteks eellasteks olid keskajal levinud
valged/mitmevärvilised linnu- ja pistrikukoerad, hilisemad
stöberhundid ning wachtelhundid ning 19. sajandi inglise
pointerid. Nii suur kui väike münsterlandi linnukoer nagu ka
saksa pikakarvaline linnukoer (Deutsch-Langhaar) kuuluvad
saksa pikakarvaliste seisukoerte perekonda, mille aretusega
hakati tegelema 19. sajandi lõpus. Pärast seda kui "Saksa
pikakarvaliste linnukoerte ühing" 1909. aastal musta värvuse
aretusest lõplikult välja jättis, hakkas mustade ja valgete
pikakarvaliste koerte aretamisega tegelema 1919. aastal
asutatud „Pikakarvalise must-valge münsterlandi linnukoerte
aretamise ühing“.
Põhiliselt Münsterlandi lääneosas ja Alam-Saksimaal säilinud
pikakarvalised koerad võeti ühingus arvele ning 1922. aastal
alustati suure münsterlandi linnukoera plaanipärase
aretustööga.
Algsesse nimekirja kuulus 83 koera. Nende koerte järeltulijad
kanti suure münsterlandi linnukoerte tõuraamatusse.
Tõuraamatut pidav organisatsioon on „Suurte münsterlandi
linnukoerte liit“ (Verband Grosse Münsterländer e.V.), mis
koosneb kaheksast piirkondlikust grupist. See organisatsioon
on ka Saksamaa Künoloogilise Liidu (VDH - Verband für das
Deutsche Hundewesen) ja Jahikoerte Liidu liige.
ÜLDMULJE:
Tugev ja lihaseline, piisavalt jõuline kere. Arukas ja väärikas
ilme. Selgepiiriline kere.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus ja turja kõrgus peavad olema võimalikult võrdsed.
Kere pikkus võib olla 2 cm suurem kui turja kõrgus.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Tema on puhul peetakse oluliseks seda, et ta oleks kergesti
juhitav ning koolitatav ning töötaks hästi saaki kättetoova
koerana peale jahisaagi tabamist. Elava loomuga, ent mitte
närviline.
PEA
Väärikas ja piklik, aruka ilmega. Kindlapiiriline ning väga
lihaseline lõug.
KOLJUPIIRKOND:
Üleminek laubalt koonule: Tagasihoidlik.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Rõhutatud, musta värvi.
Koon: Tugev, sügav ja hästi arenenud. Koonuselg on sirge.
Mokad: Mitte rippuvad.
Lõuad/hambad: Tugevad hambad, täishambumus (42
hammast). Hästi arenenud kihvad ning täielik käärhambumus.
Silmad: Mida tumedamad seda parem. Silmalaud on liibuvad.
Kõrvad: Laiad, üsna kõrge asetusega. Otsast ümarad ja
liibuvad.
KAEL:
Tugev, väga lihaseline ja väärika kumerusega.
KERE:
Turi: Keskmise kõrgusega, pikk ja väga lihaseline.
Selg: Lühike, tugev ja sirge.
Nimme: Rõhutatud ning pingul lihastega nimmeosa.
Laudjas: Pikk, lai, vaid pisut langeva joonega, väga lihaseline.
Rindkere: Eestvaates lai, külgvaates sügav ning selgelt
väljendunud eesrinnaga.
Alajoon ja kõht: Kergelt üles tõmmatud, pingul ja sale. Küljed
on lühikesed ja kõrge asetusega.
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SABA:
Kantakse horisontaalselt või pisut kõrgemal. Külgvaates
moodustab ülajoone loomuliku jätku, ilma järsu üleminekuta.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Korrektsete nurkadega.
Õlad: Abaluud asetsevad roiete lähedal.
Küünarvarred: Sirged, tugevad ja väga lihaselised.
Kämblad (kämblaliigesed): Vetruvad.
Esikäpad: Mõõduka pikkusega ja ümarusega. Lähestikku
asetsevate varvastega. Lisavarbad.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad ja pingul lihastega. Vertikaalse asetusega.
Põlveliigesed (põlved): Korrektsete nurkadega.
Kannaliigesed: Korrektsete nurkadega.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. Ilma lisavarvasteta.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vetruv samm ja traav. Maadhaarav pikk samm. Vetruv, piisava
tõukejõuga ja pika sammuga galopp.
NAHK:
Pingul.

FCI Standard nr 118 / 06.12.2012
EESTI KENNELLIIT

5

KARVKATE
KARV: Pikk ja tihe, ent siiski sile. Karv ei ole lokkis ega
turris, kuna see takistaks tema liikumist jahil. Tüüpiliselt
pikakarvaline.
Karv peab nii emastel kui isastel olema eriti pikk ja tihe
jäsemete tagakülgedel (korralik ehiskarv). Pikk peab olema
karv ka sabal. Kõige rikkalikum ehiskarv on saba keskosas.
Karv kõrvadel peab olema pikk (korralik narmastus) ning
ulatuma selgelt ja ühtlaselt üle kõrvaotste (nahksed kõrvaotsad
ei ole soovitavad). Karvkate peas on lühike ja pehme.
VÄRVUS: Esineb kolme erinevat värvikombinatsiooni:
Valge mustade laikude ja täppidega, sinise-valgekirju või üleni
must. Pea on alati must, lubatud on valge märgis või lauk.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus (keskmine):
Isased koerad: 60-65 cm.
Emased koerad: 58-63 cm.
Lubatud kõikumine on +2 cm.
Kaal:
Umbes 30 kg.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.

FCI Standard nr 118 / 06.12.2012
EESTI KENNELLIIT

6

• Liiga lai kolju. Liiga rõhutatud üleminek laubalt koonule.
• Rooma nina, kausikujuline koon. Täielik või osaline
pigmendi puudumine.
• Lõdvad või rippuvad mokad.
• Hammaste ja hambumuse kerged vead. Tanghambumus.
Topelt PM1 hambad. 1-2 eespurihamba (PM1) puudumine
või kolmandate purihammaste puudumine (M3).
• Liiga heledad silmad. Nähtav punane pilkkile.
• Madala asetusega kõrvad, peast eemalehoidvad kõrvad.
• Liiga lühike, liiga pikk, liiga jäme või liiga peenike kael.
Kaelavolt.
• Liiga madal või liiga lühike turi.
• Liiga pikk selg, kumer või nõgus selg.
• Nõrkade lihastega nimmeosa. Üleminek laudjale ei ole
harmooniline, liiga selgelt väljendunud.
• Lühike, kitsas või längus laudjas.
• Tünnikujuline, kitsas või mitte piisavalt sügav rinnakorv.
Puudulikult väljendunud eesrind.
• Liiga üles tõmmatud või liiga madala asetusega kõht.
• Külje peal kantud saba, ülespoole keerdus saba, kõver saba
või rõngas saba.
• Esijalad: Liiga järskude nurkadega. Esiletungivad või
kõverad küünarnukid. Nõrgad kämblaliigesed. Liiga kitsas
või liiga lai esiosa.
• Tagajalad: Liiga järskude nurkadega. Kooskandsus või
vibukujulised jalad. Tagantvaates liiga laia või kitsa
asetusega jalad.
• Ümarad kassikäpad, pikad jänesekäpad. Harali varvastega
käpad.
Sissepoole
pööratud
varvastega
käpad,
viiulikujuline esiosa.
• Lühike, jäik või hakkiv samm või traav. Galopp: Lühike ja
jäik, liiga vähese tagajalgade tõukega.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
• Kahvatu ninapeegel.
• Entroopium, ektroopium.
• Üle- või alahambumus. Malehambumus. Puuduvad
lõikehambad või kihvad. Puuduvad purihambad ja
eespurihambad (välja arvatud 2 PM1 ja M3 hammast).
• Standardile mittevastav värvus.
• Igasugune hirm lasu ees. Hirm elusa uluki ees, hirmu tõttu
hammustamine, kartlikkus võõraste suhtes.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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