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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 24.01.1996. 
 
KASUTUS: Seisukoerad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad, linnukoera tüüp 

(braque). 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Ariège'i linnukoer pärineb vanadest prantsuse linnukoertest, keda 19. 
sajandil ristati valge-oranži karvkattega meridionaalsete 
(lõunapoolsete) koertega, et lisada tõule kergust ning aktiivsust. 
Mõned Ariège'i jahimehed kasutasid neid edasi ning seetõttu ei surnud 
tõug täielikult välja. 1990. aastal otsustas rühm aretajaid hakata 
tegelema selle tõu säilitamisega. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Spanjelitüüpi koer (braccoïd). Jõulise kehaehitusega, ent mitte liiga 
raskepärane. Robustse ja tugeva välimusega. Eelistatud on saledate 
jalgadega, tugevate lihastega ning selgelt väljajoonistunud kerekujuga 
koerad. Elegantse ning suursuguse välimusega koer, kellel on valge, 
eelistatult kahvatuoranžide laikudega või mõnikord ka pruunide 
täppidega karvkate. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Keskmiste proportsioonidega. Kere pikkus on pisut suurem kui turja 
kõrgus. Kolju on pisut pikem kui koon. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Sobib hästi kõikide jahiliikide jaoks. Ta on vastupidav, sõnakuulelik 
ning kergesti koolitatav. 
 
PEA: 
 
Pea peab olema pikk, kandiline ning sarnakaarte juurest kitsas. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna ümara kujuga, frontaalvagu on vaid kergelt rõhutatud. 
Kolju ja koonu ülemised piirjooned on suunaga ettepoole kergelt 
erisuunalised. Kulmukaared on mõõdukalt väljendunud. Kuklakühm 
on üsna rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Vaid kergelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Vastavalt karvkatte värvusele roosa, punakas (toore liha 
värvi), heledam või tumedam kahvatupruun. Mitte kunagi must. 
Ninasõõrmed hästi avatud. 
Koon: Pikk ja sirge, mõnikord pisut kumer. Eestvaates on koonu 
külgjooned pisut koonduvad. 
Mokad: Üsna peenikesed, hästi madala asetusega. Suunurgad on üsna 
voldilised, ent mitte rippuvad. 
Lõuad/hambad: Hambakaared on hästi kohandunud. Käärhambumus. 
Tanghambumus (lõikehambad sulguvad otse üksteise vastu) on 
lubatud. 
Silmad: Leebe ilmega. Silmad on hästi avatud, pisut ovaalse kujuga, 
avala ning aruka ilmega. Asetsevad hästi silmakoopas. Iirise värv on 
tume merevaigutoon või pruun, sõltuvalt karvkatte värvist. 
Kõrvad: Üsna õhukesed, pikad ning sissepoole keerdunud. Asetsevad 
silmadega ühel joonel või pisut madalamal. Ei kanta kolju vastu 
liibuvalt. Pikkuselt ulatuvad venitamata ninani. 
 
KAEL: 
 
Mitte väga pikk, üsna tugev ning väikese kaelavoldiga. 
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KERE: 
Ülajoon: Esimene pool ülajoonest, mis ulatub turjast kuni 
üheteistkümnenda selgroolülini, on sirge joonena kergelt langev. 
Tagumine pool moodustab laudja juures kerge kumeruse. 
Turi: Hästi märgatav, ent mitte liiga väljendunud. 
Selg: Üsna pikk, lihaseline, hästi toetatud (tugev) ning sirge. 
Nimme: Kerge kumerusega. 
Laudjas: Ülajoone suhtes kergelt kaldus. 
Rind: Lai, sügav ja hästi madala asetusega, ulatudes kuni 
küünarnukkideni. Roided on ümarad, ilma liialdusteta. 
Alajoon: Väikese kaldega, kõhuosas pisut tõusev. 
 
SABA: 
Moodustab laudja loomuliku jätku. Sabatüvi on tugev, otsa suunas 
läheb saba peenemaks. Reeglina kupeeritud 4/10 võrra. Pikk saba on 
lubatud. Saba ei tohi kanda seljajoonest kõrgemal. 
 
JÄSEMED  
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on sirged, tugeva luustikuga, laiad ning lihaselised. 
Õlad: Robustsed, lihaselised ja mõõduka kaldega. 
Õlavarred: Tugevad, väga lihaselised ning asetsevad kere lähedal. 
Küünarnukid: Rinnakuga ühel kõrgusel. 
Küünarvarred: Tugevad, vertikaalsed ja sirged. 
Kämblad: Külgvaates pisut kaldus. 
Esikäpad: Lähestikku asetsevate ning hästi kaardunud varvastega, mis 
loovad kompaktse üldmulje. Peaaegu ümmargused. Küüned on 
tugevad ja padjandid on pehmed. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Vertikaalsed ja paralleelsed. 
Reied: Väga lihaselised ja hästi madala asetusega. 
Põlveliigesed: Kere kesktelje suhtes paralleelsed. 
Sääred: Tugevad. 
Kannaliigesed: Heade nurkadega. 
Kannad: Üsna lühikesed, peaaegu vertikaalsed. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Pikendatud ning energiline traav, vaheldub galopiga. Kerge ja nõtke 
liikumine. 
 
NAHK: 
 
Mõõduka paksusega, peanahk on õhem. Üsna pehme. Välimised 
limaskestad peavad värvuselt olema karvkatte värvusega kooskõlas. 
Mustad laigud ei ole lubatud. 
 
KARVKATE  
 
KARV: Liibuv, läikiv ja lühike. Peas ja kõrvadel lühem ning peenem. 
 
VÄRVUS: Kahvatuoranž kollakaspruun (fawn) või mõnikord pruun, 
valgete laikudega, milles on kollakaspruunid (fawn) või pruunid 
tähnid. On ka üleni valgeid koeri, kollakaspruunide (fawn) või 
pruunide tähnidega. 
 
SUURUS: 
 
Isased:  60-67 cm. 
Emased: 56-65 cm. 
 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
Arvestades, et seda tõugu koeri ei ole väga palju, ei olda vigade 
hindamisel väga karm, vaid eesmärgiks on mitte kasutada aretamiseks 
isendeid, kes ei vasta tõu tüübile ning kellel esineb tõsiseid vigu. 
• Agressiivsed, hammustavad või väga arad koerad. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• „Topeltnina“ (ninasõõrmed on eraldatud sügava voldiga). 
• Standardile mittevastav värvus. 
• Must nina. 
• Üle- või alahambumus. 
• Liiga heledad silmad. Kõõrdsilmsus. 
• Entroopion, ektroopion. Nähtavad märgid nende vigade 

kirurgilisest korrigeerimisest.  
• Silmalaugude liigne depigmentatsioon. 
• Mustad küüned. 
• Lisavarbad. 
• Tagajäsemete takistatud liikumine. 
• Standardile mittevastav värvus. 
• Suurus ei vasta standardis kehtestatud vahemikule. Lubatud 

kõikumine mõlemas suunas 1 cm. 
• Tõsine morfoloogiline väärareng. 
• Diskvalifitseerivad vead. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


