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KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Ariègenseisoja on kehitetty vanhoista ranskalaisista seisojista, joita
risteytettiin 1800-luvulla eteläranskalaisten oranssivalkoisten seisojien kanssa, kevyemmän ja
toimeliaamman tyypin luomiseksi. Muutamat ariègeoislaiset metsästäjät jatkoivat niiden metsästyskäyttöä, mikä esti rodun täydellisen katoamisen. Vuonna 1990 joukko kasvattajia omistautui rodun
elvyttämiselle.
YLEISVAIKUTELMA: Lyhytkalloinen tyyppi. Rakenteeltaan vahva olematta liioitellun raskas,
vankka- ja voimakkaan oloinen. Kuivaraajaisia yksilöitä, joilla on selvästi erottuvat lihakset ja
selväpiirteiset ääriviivat pidetään toivotuimpina. Valkoisessa karvapeitteessä on mieluiten vaalean
oransseja täpliä ja joskus ruskeita pilkkuja. Karvapeite ja koko tekevät koirasta tyylikkään ja
hienostuneen näköisen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman suurempi kuin säkäkorkeus. Kallo on
hieman kuonoa pitempi.

Kuva:R.Louhio

Kommentti: Juniori narttu, oikeat mittasuhteet, hyvä pää. Tyylikkään ja hienostuneen näköinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Kaikenlaiseen metsästykseen soveltuva, kestävä, mukautuvainen
ja helppo kouluttaa.
PÄÄ: Pitkä, kulmikas ja poskikaarten kohdalta kapea.
KALLO-OSA: Hieman kaareva, otsauurre on vain hieman havaittava. Kallon ja kuonon ylälinjat
erkanevat hieman etuosaa kohti. Kulmakaaret ovat kohtalaisen erottuvat, niskakyhmy melko korostunut.
OTSAPENGER: Vain hieman korostunut.
KIRSU: Vaaleanpunainen, punertava (lihanvärinen) tai eri asteisen vaaleanruskea karvapeitteen väristä
riippuen, ei koskaan musta. Sieraimet ovat avonaiset.
KUONO-OSA: Pitkä ja suora, joskus hyvin vähän kyömy. Edestä katsottuna kuonon sivut lähestyvät
hieman toisiaan kuonon etuosaa kohti.
HUULET: Melko ohuet, selvästi riippuvat, suupieli on melko laskostunut, ei riippuva.
HAMPAAT / PURENTA: Hammaskaaret ovat toisiinsa hyvin sopivat. Leikkaava purenta, tasapurenta
(etuhampaat vastakkain) hyväksytään.
SILMÄT: Lempeä ilme. Silmät ovat avonaiset, hieman soikeat, suorakatseiset ja älykkäät, kunnolla
silmäkuoppaan asettuneet. Iiris on tumman meripihkan värinen tai ruskea karvapeitteen väristä riippuen.
KORVAT: Riippuvat, melko ohuet, pitkät, kiertyneet, joko silmän tasolle tai sen alapuolelle
kiinnittyneet, eivät pään myötäiset. Korvat ulottuvat venyttämättä kirsun tyveen.

Kuvat: Craig Koshyg

Kommentti: Kallo lievästi taakseviettävä, poskikaarien kohdalta kapea, kaulanahkaakin sallitaan,
riippuvat huulet, pää muuten melko kuiva.
KAULA: Ei kovin pitkä, melko vahva; hieman löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO
YLÄLINJA: Alkuosa laskeutuu lähes suoraviivaisesti säästä yhdenteentoista selkänikamaan, loppuosa
liittyy hieman kaareutuen lantioon.
SÄKÄ: Selvästi havaittava, ei ulkoneva.
SELKÄ: Pitkähkö, lihaksikas, kiinteä ja suora.
LANNE: Hieman kaareva.
LANTIO: Hieman viisto ylälinjaan verrattuna.
RINTAKEHÄ: Leveä, syvä ja selvästi kyynärpäiden tasolle ulottuva. Kylkiluut ovat pyöristyneet, eivät
liioitellusti.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman viisto, hieman vatsaa kohti nouseva.
HÄNTÄ: Lantiolinjan jatkeeksi kiinnittynyt, tyvestään vahva ja kärkeä kohti kapeneva. Typistetään
yleensä 4/10:aan pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Pitkä häntä hyväksytään, se ei saa
nousta selkälinjan yläpuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, vahvaluustoiset ja lihaksikkaat.
LAVAT: Vahvat, lihaksikkaat ja kohtalaisen viistot.
OLKAVARRET: Vahvat, voimakaslihaksiset ja tiiviisti rintakehän myötäiset.
KYYNÄRPÄÄT: Rintalastan tasolla.
KYYNÄRVARRET: Vahvat ja täysin pystysuorat.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna vain hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Tiiviisti ja selvästi kaareutuneet antaen tiiviin kokonaisuuden, lähes pyöreät. Kynnet ovat
vahvat ja päkiät täyteläiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat pystyt.
REIDET: Lihaksikkaat ja pitkät.
POLVET: Yhdensuuntaiset rungon keskiviivan kanssa.
SÄÄRET: Vahvat.
KINTEREET: Hyvin kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Melko lyhyet, lähes pystyt.

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Ravi on kestävää, tehokasta, erittäin joustavaa ja keveää, ajoittain laukan keskeyttämää.
Kuva: R Louhio

Kommentti: Tämä on junioriluokan narttu, aikuinen on täyteläisempi. Ravissa on pitkä askel.
NAHKA: Kohtalaisen paksu, ohuempi päässä; melko joustava. Näkyvien limakalvojen väri vastaa
karvapeitteen väritystä; ei koskaan mustia läiskiä.
KARVAPEITE
KARVA: Pinnanmyötäistä, kiiltävää ja lyhyttä, hienompilaatuista ja lyhyempää päässä ja
korvalehdissä.
VÄRI: Vaalean oranssinkeltainen tai joskus ruskea, voimakkaat kellanruskeat tai ruskeat pilkut val
koisella pohjalla; jotkut yksilöt ovat yksivärisiä valkoisia, jossa kellanruskeita tai ruskeita pieniä
pilkkuja.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 60 – 67 cm, nartut 56 – 65 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet.
Tulee ottaa huomioon, että rodun kanta on hyvin pieni ja tarkoitus ei ole olla liian ankara, vaan karsia
epätyypilliset yksilöt ja ne, joilla on vakavia virheitä.
- täydellinen rotutyypin puuttuminen.
- halkinainen kirsu (kirsu, jossa sierainten välissä on syvä uurre); muu kuin rotumääritelmän antama
kirsun väri, musta kirsu.
- ala- tai yläpurenta
- liioitellun vaaleat silmät, herasilmä
- sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium) tai merkit em. vikojen kirurgisesta
korjauksesta
- liiallinen silmäluomien pigmentittömyys
- mustat kynnet, takaraajojen kannukset

- selvästi ahdas takaosa
- muu kuin rotumääritelmän antama väri
- rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava säkäkorkeus, yhden cm:n ylitys tai alitus hyväksytään
- vakavat rakenteelliset epämuodostumat, vammauttavat viat
- aggressiivisuus, pureminen tai voimakas arkuus.
HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Villeroy & Boch, sarjasta La Chasse (Metsästys) ”Taivaanvuohen metsästystä”, Henri Mouzin noin
v. 1832

