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BRIENPAIMENKOIRA / BRIARDI 1/4
(BERGER DE BRIE)
Alkuperämaa: Ranska

KÄYTTÖTARKOITUS : Paimen- ja vahtikoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-

paimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulos vaaditaan

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tunnettu jo kauan nimellä Chiens de Berger
français de Plaine (Ranskan alankojen paimenkoira). Vuonna 1809 apotti Rozierin
teoksessa “Cours complet d’agriculture" nimi “chien de Brie” esiintyi ensimmäisen
kerran. Rotua jalostettiin sen laumanajo- ja vartiointitaipumusten perusteella. Maa-
ilmansotien aikana myös Ranskan armeija käytti sitä mm. vartio- ja pelastuskoira-
na etsimässä haavoittuneita taistelukentiltä.

YLEISVAIKUTELMA : Brienpaimenkoira on voimakas, maatiaismainen, not-
kea, lihaksikas ja hyvin sopusuhtainen; eloisa ja tarkkaavainen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Brienpaimenkoira on linjoiltaan keskipitkä.
Rungon pituus lavan kärjestä istuinluun kärkeen on hieman suurempi kuin säkä-
korkeus.
Pää on pitkä, 2/5 säkäkorkeudesta. Kallon leveys on hieman alle puolet pään pi-
tuudesta. Kallo ja kuono ovat samanpituiset.

Ryhmä: 1

FCI:n numero: 113
Hyväksytty: FCI 23.1.2009
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KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE : Tasapainoinen, ei vihainen eikä arka.
Brienpaimenkoiran tulee olla varma ja peloton.

PÄÄ : Voimakas ja pitkä. Pään karvapeite muodostaa parran, viikset ja silmiä
kevyesti verhoavat kulmakarvat. Sivulta katsottuna kallon ja kuonon linjat ovat
yhdensuuntaiset.
Kallo : Voimakas, sivulta katsottuna vain hieman pyöristynyt.
Otsapenger : Selvä; yhtä kaukana niskakyhmystä ja kirsun kärjestä.
Kirsu: Voimakas. Sieraimet hyvin avoimet. Kirsu on aina musta paitsi sinisillä
koirilla, joilla on sininen tai sinertävä kirsu.
Kuono: Kuonon kärki melko neliömäinen. Kuono voimakas, riittävän leveä, eikä
koskaan suippo.
Kuononselkä : Suora.
Huulet : Tiiviit.
Leuat/hampaat/purenta: Voimakkaat leuat, valkoiset hampaat. Leikkaava purenta.
Silmät : Soikeat. Ei vinot, avoimet, melko suuret ja tummat. Sinisillä koirilla salli-
taan vaaleammat silmät.
Korvat : Korkealle kiinnittyneet, melko lyhyet, eivätkä aivan tiiviisti pään myötäi-
set. Korvalehden pituus on puolet pään pituudesta tai hieman vähemmän. Korvat
ovat aina litteät ja pitkän karvan peittämät. Maissa, missä typistys on sallittu, typis-
tetyt korvat ovat pystyt, eivätkä kallistu sisään- eikä ulospäin.

KAULA: Lihaksikas ja ryhdikäs.

RUNKO:
Ylälinja : Selkä on suora. Lanne on lyhyt ja kiinteä.
Lantio : Vain hieman viisto, lievästi pyöristynyt.
Rintakehä: Tilava ja pitkä, kyynärpäihin ulottuva. Selvästi kaareutuneet kylkiluut.

HÄNTÄ : Luonnollinen, asennoltaan matala, ulottuu vähintään kintereeseen, ei
sivulle kääntyvä eikä kiertyvä. Hännänkärki kaartuu ylöspäin kuten J-kirjaimessa.
Liikkeessä häntä saa nousta korkeintaan selkälinjan tasolle.

RAAJAT : Hyvin lihaksikkaat, voimakasluustoiset, suora-asentoiset.
ETURAAJAT :
Lavat : Viistot, hyvin kulmautuneet, keskipitkät, tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärpäät : Tiiviit ja rungonmyötäiset.
Kyynärvarret : Suorat ja lihaksikkaat.
Välikämmenet: Hieman viistot sivulta katsottuna.
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Etukäpälät : Voimakkaat, pyöreät, suoraan eteenpäin suuntautuneet. Kynnet ovat
aina mustat (paitsi sinisillä koirilla) ja päkiät lujat. Varpaat ovat kaarevat ja tiiviisti
yhdessä.
TAKARAAJAT :
Reidet : Lihaksikkaat.
Kintereet : Eivät liian matalat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Täysin pystysuorat takaa katsottuna.
Takakäpälät: Vahvat, pyöreät. Kynnet ovat aina mustat (paitsi sinisillä koirilla) ja
päkiät lujat. Varpaat tiiviisti yhdessä.
Kannukset: Paimenet haluavat perinteisesti säilyttää kaksoiskannukset koirillaan.
Kaksoiskannukset muodostavat selvästi erilliset kynnelliset varpaat, jotka sijaitse-
vat melko alhaalla, lähellä käpälää.

LIIKKEET : Säännölliset, joustavat ja tasapainoiset mahdollistaen vaivattoman ja
väsymättömän työskentelyn. Brienpaimenkoiralla tulee olla pitkä, ulottuva ravi ja
takaraajoissa hyvä työntö.

KARVAPEITE
KARVA: Taipuisaa, pitkää ja karheaa (vuohen karvaa muistuttavaa), jonkin verran
pohjavillaa.
VÄRI : Musta, kellanpunainen eri sävyissään (fauve), voi olla myös hiilikko (kar-
vojen kärjessä enemmän tai vähemmän mustaa), johon liittyy usein maski; harmaa
tai sininen. Lämmin punainen karvapeite voi olla vaaleampaa rungon ääriosissa ja
raajoissa (punainen, jossa vaalennukset). Mustilla, harmailla ja sinisillä koirilla voi
olla vaalennuksia samoissa kohdissa. Kaikissa väreissä voi esiintyä eriasteista
harmaantumista.

KOKO:
Urokset: säkäkorkeus 62 – 68 cm
Nartut: säkäkorkeus 56 – 64 cm

VIRHEET : Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

VAKAVAT VIRHEET :
 Vakavat raajojen rakennevirheet
 Liian vaalea karvapeite
 Karvapeite: riittämätön pituus (alle 7 cm), karva pehmeä tai villava
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET :
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Täysin puuttuva otsapenger
 Kirsun väri muu kuin musta tai sininen; lihanväri (pigmentittömät alueet)
 Ylä- tai alapurenta, jossa etuhampaat eivät kosketa toisiaan. Kahden P4-

hampaan puuttuminen alaleuasta tai minkä tahansa kolmen tai useamman
hampaan puuttuminen (P1-hampaita ei huomioida).

 Liian vaaleat (keltaiset) tai herasilmät.
 Korvat: kiertyvät tai liian alas silmien tason alapuolelle kiinnittyneet, ly-

hytkarvaiset tai luonnostaan pystyt.
 Ylös selän päälle kiertyvä tai pystyasentoinen häntä.
 Yksinkertaiset tai kokonaan puutuvat takaraajojen kannukset.
 Valkoinen, ruskea tai mahonginpunainen väri; selvä kaksivärisyys; val-

koinen piirto, valkoista käpälissä, manttelikuvio punaisella tai punahiili-
kolla.

 Koon poikkeaminen rotumääritelmässä mainituista mitoista enemmän
kuin +2 cm tai -1 cm.

 Virheen korjaamiseksi tehdyt kirurgiset tai muut toimenpiteet.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä laskeutuneina
kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


