AUVERGNENSEISOJA
(BRAQUE D’AUVERGNE)
Alkuperämaa: Ranska
Kuva: Craig Koshyk

Laatinut: Raimo Louhio, Saksanseisojakerho ry. 2013
Aineisto: Suomen Kennelliiton rotumääritelmä / FCI 2.4.2004, SKL-FKK 20.2.2008
Craig Koshyk: Pointing Dogs, Volume One: The Continentals. 2011
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat Alaryhmä 1.1 mannermaiset lyhytkarvaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Auvergnenseisoja on erittäin vanha rotu, jota tavattiin Cantalin alueella jo yli kaksi sataa
vuotta sitten. Se polveutuu lyhytkarvaisten seisojien yhteisistä esi-isistä, ja on tulosta valinnoista, joihin maltalaisritarit
ovat saattaneet olla osallisina. Rotu on metsästäjien itselleen kehittämä, ja sillä on vahva metsästyskoiran omaleimaisuus, jota karvapeitteen väri korostaa.
YLEISVAIKUTELMA: Suoralinjainen ja normaalirakenteinen koira. Vahvarakenteinen ja vankkaluustoinen, ei
raskas. Se edustaa tyypillistä ranskalaista lyhytkarvaista seisojaa, jolle on ominaista liikkeiden keveys ja tyylikäs

olemus, jota karvapeitteen kauneus ja harmoniset mittasuhteet korostavat. Koira soveltuu rakenteeltaan liikkumaan
pitkiä matkoja joustavasti ja työskentelemään koko päivän hyvinkin vaikeissa maastoissa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA
RUNKO: Rungon pituus (olkanivelestä istuinluun kärkeen) on suunnilleen sama kuin säkäkorkeus. Rintakehän syvyys
on puolet säkäkorkeudesta
PÄÄ: Kuono on hieman lyhyempi tai yhtä pitkä kuin kallo.
Kuvat: R Louhio

Kommentti: Kuvien perusteella ERI –koiria, tyyppi, mittasuhteet ja rakenne toivottuja.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Lempeä, omistajaansa hyvin kiintyvä, älykäs ja kuuliainen. Koulutus on ennen
kaikkea luontaisten ominaisuuksien kehittämistä. Hajuaisti on voimakas. Soveltuu hyvin elämään perheessä.
PÄÄ: Kallon ja kuonon linjat eriävät hieman etuosaa kohti (lyhytkarvaisen mannermaisen seisojan ominaispiirre). Pää
on pitkä ja suhteessa koiran kokoon, nartuilla pää on hieman kevyempi kuin uroksilla. Ylhäältä katsottuna kallon muoto
on lähes soikea. Niskakyhmy on vain hieman erottuva. Kallon leveys poskikaarien kohdalla on sama kuin sen pituus.
Kulmakaaret ovat selväpiirteiset.
OTSAPENGER: Kohtuullisen erottuva.
KIRSU: Aina musta, melko suuri ja kiiltävä, sivulta katsottuna kuononselän jatkeena. Sieraimet ovat avoimet.
KUONO-OSA: Suora ja lähes kallon mittainen.
HUULET: Täyteläiset, ylähuuli peittää alahuulen. Suupieli on kuiva, ei taitetta sisäänpäin. Edestä katsottuna huulet
korostavat kuonon neliömäisyyttä.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat vahvat ja keskenään yhtä pitkät. Hampaat ovat vahvat. Leikkaava tai
tasapurenta.
SILMÄT: Melko suuret, soikeat, tumman pähkinänruskeat ja hyvin silmäkuoppiin sijoittuneet. Katse on ilmeikäs,
avoin ja lempeä. Silmäluomet ovat hyvin pigmentoituneet, sidekalvoa ei ole näkyvissä.
KORVAT: Melko taakse kiinnittyneet. Koiran ollessa rauhallinen korvat ovat kiinnittyneet kirsusta silmään vedetyn
linjan alapuolelle. Kiinnostuneen koiran korvat saattavat nousta tälle tasolle saakka. Korvalehdet ovat hieman
sisäänpäin kääntyneet, eivät kiertyneet eivätkä litteät. Nahka on joustavaa ja hieman silkkistä. Korvien kärki on
kohtalaisen pyöristynyt. Eteenpäin vedettyinä korvalehtien tulee ulottua kirsuun, ei sen ohi.
KAULA: Melko pitkä ja hieman kaareutunut; sulavasti lapoihin liittyvä. Vähäinen kaulanaluspussi. Kaulan ja pään
pituus on suunnilleen sama.
Kuvat: R Louhio

Kommentti: Päissä oikeat linjat, suhteet ja muodot

RUNKO
YLÄLINJA: Vakaa ja suora.
SÄKÄ: Erottuva.
SELKÄ: Kapea, tasainen ja lyhyt. Okahaarakkeet eivät ole
ulkonevat.
LANNE: Kiinteä, leveä (etenkin nartuilla) ja vain hieman
kaareva.
LANTIO:Viisto (35 asteen kulmassa selkälinjaan nähden);
sarvennaiset ovat erottuvat.
RINTAKEHÄ: Pitkä, syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva,
poikkileikkaukseltaan soikea ja alaosaan asti tasaisesti
kaareutunut.
ALALINJA JA VATSA: Alalinja nousee loivasti, ei
kuroutuneesti, vatsaa kohti. Kupeet ovat leveät, vain hieman
sisäänpäin painuneet ja sulavasti lonkkiin liittyvät.
HÄNTÄ: Melko ylös kiinnittynyt, asennoltaan vaakasuora,
sylinterimäinen, ei liian ohut. Typistetään 15 - 20 cm:n
pituiseksi. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Typistämätön
häntä ulottuu kintereisiin, ei alemmaksi.
RAAJAT: Rungon kanssa yhdensuuntaiset.
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat pystysuorat.
LAVAT: Vahvat, lihaksikkaat ja vapaasti liikkuvat; viistous on
45 astetta vaakatasoon nähden.
KYYNÄRPÄÄT: Rungon suuntaiset.
KYYNÄRVARRET: Vahvat ja pitkät, lihaksikkaat ja suorat.
RANTEET: Vahvat, eivät kyhmyiset.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet, sivulta katsottuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Hieman nk. kissankäpäliä pitemmät, hieman
jäniksenkäpäliä lyhyemmät, eivät sisään- eivätkä ulospäin
kiertyneet. Kynnet ovat vahvat ja lyhyet, päkiät lujat ja kestävät.
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat hyvin kulmautuneet
ja yhdensuuntaisesti liikkuvat.
REIDET:Lihaksikkaat.
KINTEREET: Kuivat ja selväpiirteiset.
VÄLIJALAT: Lyhyet, eivät koskaan hennot.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Keskipitkä askel, mutta tasainen askelrytmi takaa
kestävyyden, josta koira on tunnettu. Rodunomainen
metsästyslaukka on keskipitkää, säännöllistä ja hieman
keinuvaa.
NAHKA: Melko ohut ja hieman, ei kuitenkaan liioitellun löysä.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja kiiltävää, ei liian hienolaatuista eikä
koskaan karkeaa.
VÄRI: Musta, jossa vaihtelevasti valkoista väriä. Valkoisten
merkkien koon perusteella tunnetaan kaksi muunnosta:
päistärikkö ja harmahtava. Tätä eroavaisuutta ei voi käyttää
ratkaisemaan kahden samanlaatuisen yksilön paremmuutta. Pää
on musta, jossa mieluiten valkoinen kalloon asti jatkuva läsi.
Valkoinen väri voi jatkua kuonon sivuille. Pilkuttunut korva tai
pään sivu ei ole virhe.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Kummallekin sukupuolelle sallitaan
poikkeama + 2 cm ja – 1 cm.
urokset 57 - 63 cm, ihanne 60 cm
nartut 53 - 59 cm, ihanne 56 cm.

Kuva: Craig Koshyk

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
• yhdensuuntaiset kuonon ja kallon ylälinjat
• pää liian täyteläinen silmien alta
• näkyvä sidekalvo.
VAKAVAT VIRHEET:
• leikkaavat kuonon ja kallon ylälinjat
• kovera tai kyömy kuono
• liian ylös kiinnittyneet, liian lyhyet, litteät tai liian korkkiruuvimaiset korvat
• riippuvat ja löysät, liian lyhyet huulet; kärkeä kohti kapeneva kuono
• liian kapea eturinta.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET
Luonne:
• aggressiivisuus tai arkuus.
Pää:
• lyhytkarvaisen seisojatyypin puuttuminen
• ylä- tai alapurenta, jossa ylä- ja alaetuhampaiden väliin jäävä rako on yli 1 mm
• kahden välihampaan (P2 ja P3) tai minkä tahansa muun hampaan puuttuminen, mukaan lukien P4-hampaat, P1hampaiden puuttuminen sallitaan
• sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium) tai jäljet niiden korjauksesta
Raajat:
• takakannukset tai jäljet niiden poistosta
Karvapeite:
• täysin musta tai täysin valkoinen väri
• pilkutuksen puuttuminen
• punaruskeat tai "paahtuneen leivän" (fauve) väriset merkit
• lihanvärinen kirsu
• pigmentittömät silmäluomet
• keltaiset ns. petolinnun silmät; keskenään eriväriset silmät
Koko:
• rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava säkäkorkeus (sallittu poikkeama + 2 cm ja - 1 cm).
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin
Kuvat R Louhio

Kommentti: Virheellinen hännän asento.

Kuva: Craig Koshyg.

Kovera tai kyömy kuono on vakava virhe.

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

