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(ARIEGEOIS)
Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS: Koira, jota käytetään ajamaan riistaa ammuttavaksi tai
ajuemetsästyksessä. Keskikokoisena ja kevytrakenteisena se on oivallinen apuri
metsästäjälle, ajaa se sitten itsenäisesti tai ajueessa. Se kykenee vaivatta liikkumaan vaikeassakin maastossa. Se ajaa mieluiten jänistä, mutta sitä käytetään myös
metsäkauriin tai villisian jäljestykseen.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat, alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat; käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Ariégesta peräisin oleva ariegenajokoira on kehitetty paikallisesta jäniskoirasta ja jäljestyskoirasta, joka oli mahdollisesti bleu de
gascogne tai gascon saintongeois. Rodussa ovat säilyneet jäljestävälle koiralle
ominaiset piirteet, kuitenkin vähemmän tyypillisinä; koko on pienempi ja rakenne
kevyempi.
YLEISVAIKUTELMA: Kevytrakenteinen, keskikokoinen, tyylikäs ja hienostunut.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Alkuperältään sekä uuttera työkoira että
erittäin hyvä fasaanin ylösajaja, jolla on runsaasti aloitekykyä ja yritteliäisyyttä.
Haukku on kuuluvaa ja ajo nopeaa.
Iloinen ja sosiaalinen; helposti koulutettava.
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PÄÄ
KALLO-OSA: Edestä katsottuna hieman kaareva, ei liian leveä; niskakyhmy on
vähäinen. Ylhäältä katsottuna kallon takaosa on vain hieman korostuneesti suippokärkinen. Otsa on täyteläinen, kulmakaaret vähäiset.
OTSAPENGER: Vähäinen.
KIRSU: Musta ja kookas; sieraimet ovat avoimet.
KUONO-OSA: Suora tai hieman kyömy, yhtä pitkä kuin kallo.
HUULET: Tiiviit ja mieluiten ohuet. Ylähuulen tulee juuri ja juuri peittää alaleuka, kuono-osan sivukuva ei kuitenkaan saa olla suippo.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta. Etuhampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
POSKET: Kuivat.
SILMÄT: Avoimet ja ruskeat. Silmäluomet ovat tiiviit, ilme valpas.
KORVAT: Ohuet, taipuisat ja kiertyneet, ulottuvat kirsuun asti kuitenkaan ohittamatta sen kärkeä. Korvan kiinnityskohta on kapea ja sijaitsee juuri silmälinjan
alapuolella.
KAULA: Kevyt, melko ohut, pitkä ja hieman kaareutunut.
RUNKO
SELKÄ: Lihaksikas ja kiinteä.
LANNE: Kiinteä ja hieman kaareva.
LANTIO: Lähes vaakasuora.
RINTAKEHÄ: Pitkä, keskileveä ja kyynärpäiden tasolle ulottuva. Kylkiluut ovat
pitkät ja kohtalaisen kaarevat.
ALALINJA JA VATSA: Kupeet ovat litteät ja hieman kohoavat.
HÄNTÄ: Kauniisti kiinnittynyt, ohutkärkinen ja kintereisiin ulottuva; sapelinmuotoinen ja melko korkea-asentoinen.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat jäntevät.
LAVAT: Kohtalaisen viistot; lihaksikkaat, eivät raskaat.
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset.
KÄPÄLÄT: Pitkänomaisen soikeat, ns. jäniksenkäpälät; varpaat ovat kuivat ja
tiiviisti yhdessä. Päkiät ja kynnet ovat mustat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat sopusuhtaiset.
REIDET: Melko pitkät; lihaksikkaat, eivät liioitellusti.
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KINTEREET: Rungon keskiviivan suuntaiset ja matalat. Ei kannuksia.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Joustavat ja vaivattomat.
NAHKA: Ohut ja joustava, ei kovin tiivistä rungossa muodostamatta kuitenkaan
kaulapussia, poimuja tai ryppyjä. Limakalvot (karvattomat alueet) ovat mustat.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, hienolaatuista ja tiheää.
VÄRI: Valkoinen, jossa selvärajaisia pikimustia läiskiä; joskus pilkullinen. Poskissa ja silmien yläpuolella on melko vaaleaa kellanruskeaa väriä.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 52 – 58 cm, nartut 50 – 56 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
Pää:
 tasainen tai liian voimakkaasti holvautunut kallo
 liian kulmikas kuonon kärki
 ryppyinen pään nahka tai kaulapussit
 pyöreät silmät, näkyvä sidekalvo
 liian litteät, paksut, väärin kiinnittyneet, liian pitkät tai liian lyhyet korvat
Runko:
 liioiteltu tilavuus
 pehmeä selkä
 jyrkkä lantio
 kiertynyt häntä
Raajat:
 riittämätön luusto
 takaa katsottuna pihdissä olevat kintereet
 litteät käpälät.
Käyttäytyminen:
 pelokkuus
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

vihaisuus tai liiallinen arkuus

selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

rotutyypin puuttuminen

ala- tai yläpurenta

vaaleat silmät

muu kuin rotumääritelmän kuvaama karvapeite

vakavat rakenteelliset epämuodostumat

näkyvät vammauttavat viat
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

