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TÕLGE: Jennifer Mulholland 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: Lambakoer ja valvekoer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 1: Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi 

alpi karjakoerad). 
Alarühm 1: Lambakoerad. 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Neid koeri tunti pikka aega prantsusekeelse nime all Chiens de 

Berger français de Plaine (Prantsuse madalike lambakoer). 
Alles 1809. aastal nimetas Abbot Rozier oma raamatus 
„Complete Agricultural Course“ seda tõugu nimega Chien de 

Brie. Tõu selektiivse aretuse eesmärgiks oli süvendada tõu 
võimekust karja ajamisel ning valvamisel. Prantsuse sõjavägi 
kasutas seda tõugu koeri mõlema maailmasõja ajal 
valvekoertena ning vigastatud sõdurite leidmiseks 
lahinguväljalt. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Briard on vastupidav, lihaseline ja heade proportsioonidega 
koer. Elava ning valvsa loomuga. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Briard on keskmise kehaehitusega koer. Kere pikkus 
(mõõdetuna õlanukist istmikunukini) peab olema pisut suurem 
kui turja kõrgus. 
Pea on pikk: 2/5 turja kõrgusest. Kolju laius on pisut vähem kui 
pool pea pikkusest. Kolju ning koon on ühepikkused. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Tasakaaluka loomuga koer, ei ole agressiivne ega arglik.  
Peab olema rahulik ja julge. 
 
PEA: 
Tugev ja pikk. Karv moodustab habeme, vuntsid ja kergelt 
silmi katvad kulmud. Külgvaates on kolju ja koonu ülemised 
piirjooned paralleelsed. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Tugev ning külgvaates kergelt ümara kujuga. 
Üleminek laubalt koonule: Rõhutatud. Asetseb nii 
kuklakühmust kui ninaotsast võrdsel kaugusel. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Tugev. Ninasõõrmed on hästi avatud. Peaaegu 
alati must, välja arvatud sinistel koertel, kelle ninapeegel võib 
olla sinine või sinaka varjundiga. 
Koon: Koonuots on üsna kandilise kujuga. Koon on tugev, 
piisavalt lai ning mitte kunagi terav. 
Koonuselg: Sirge. 
Mokad: Liibuvad. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad, valged hambad. 
Käärhambumus. 
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Silmad: Ovaalse kujuga. Horisontaalse asetusega, hästi avatud, 
üsna suured ja tumedad. Sinistel koertel on lubatud heledamad 
silmad. 
Kõrvad: Kõrge asetusega, ei liibu vastu pead. Sünnipäraselt 
üsna lühikesed. Kupeerimata kõrvade puhul peab kõrva kõhr 
olema sama pikk või pisut lühem kui pool pea pikkusest. 
Kõrvad on lamedad ning kaetud pika karvaga. Kupeeritud 
kõrvad (riikides, kus kupeerimine ei ole seadusega keelatud) 
peavad olema täiesti püstised ning ei tohi kalduda ei sisse- ega 
väljapoole. 
 
KAEL: 
Lihaseline ning on hästi õlgadega seotud. 
 
KERE: 
Ülajoon: Seljajoon on sirge. Nimmeosa on lühike ja tugev. 
Laudjas: Kergelt langeva joonega, kergelt kumer. 
Rindkere: Lai ja pikk. Madala asetusega, ulatudes 
küünarnukkideni. Hästi kaardunud roietega. 
 
SABA: 
Loomulik saba. Madala asetusega, ulatub vähemalt 
kannaliigeseni. Ei kaldu küljele, otsas on väike J-kujuline 
kõverus. Tegutsedes võib saba tõusta kõige rohkem ülajoonega 
ühele kõrgusele. 
 
JÄSEMED: 
Väga lihaselised, tugeva luustikuga ning püstised. 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Kaldega, hea nurgistusega, mõõduka pikkusega. 
Asetsevad hästi rindkere lähedal. 
Küünarnukid: Kerega ühel joonel. 
Küünarvarred: Sirged ja lihaselised. 
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Kämblad (kämblaliigesed): Küljelt vaadatuna kergelt kaldus. 
Käpad: Tugevad, ümarad ning kerega ühel joonel. Küüned on 
alati mustad (välja arvatud siniste koerte puhul) ning padjandid 
tugevad. Varbad on lähestikku asetsevad ja kaardunud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Lihaseline. 
Kannaliigesed: Mitte liiga madala asetusega, hea nurgistusega. 
Pöiad (pöialiigesed): Tagantvaates täiesti vertikaalse asetusega. 
Käpad: Tugevad ja ümarad. Küüned on alati mustad (välja 
arvatud sinistel koertel) ning padjandid tugevad. Varbad on 
lähestikku asetsevad. 
Lisavarbad: Traditsiooniliselt on topeltlisavarbad alati alles 
jäetud. Lisavarbad moodustavad eraldiseisvad, üsna käppade 
ligi asetsevad küüntega pöidlad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Ühtlane, nõtke ja harmooniline liikumine, mis võimaldab 
läbida pikki vahemaid, nõuab minimaalset pingutust ning ei 
väsita. Ulatuslik, pikkade sammudega traav, tugeva tagajalgade 
tõukega. 
 
KARVKATE 
KARV: Tekstuurilt kitsekarvale sarnanev, kuiv, pehme ja pikk 
karv. Kerge aluskarv. 
  
VÄRVUS: Must, kollakaspruun (fawn), kollakaspruun (fawn) 
musta looriga (õrn kuni keskmine), sageli halli või sinise 
maskiga. 
Soojatooniline kollakaspruun (fawn) võib olla käppadel ja kere 
kumerustel heledam (fawn liivakarva pruuniga). Mustal, hallil ja 
sinisel karvkattel võib samuti paiguti esineda heledamaid toone. 
Kõikides põhivärvustes võib esineda rohkem või vähem halli 
värvust. 
 



 

FCI Standard nr 113 –23.01.2009 
EESTI KENNELLIIT 

6 

SUURUS: 
Turja kõrgus isastel koertel:   62-68 cm. 
Turja kõrgus emastel koertel:  56-64 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. 
 
TÕSISED VEAD: 
 

• Tõsised kõrvalekalded jäsemete arengus. 
• Karvkate tervikuna on liiga hele. 
• Karvkate: mitte piisavalt pikk karv (lühem kui 7 cm), 

pehme või villataoline karv. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Märkamatu üleminek laubalt koonule. 
• Muud värvi ninapeegel kui must või sinine. Roosa 

värvuse esinemine ninapeeglil (pigmenteerumata alad). 
• Üle- või alahambumus, mille puhul ülemised ja 

alumisel lõikehambad ei puutu kokku. Kahe alumise 
PM4 hamba või kolme või enama muu hamba (v.a. 
PM1) puudumine. 

• Liiga heledad (kollased) silmad. Kõõrdsilmsus.  
• Sissepoole keerdunud kõrvad. Liiga madala asetusega 

kõrvad silmade joonest allpool. Lühikese karvaga 

kaetud kõrvad. Sünnipäraselt kikkis kõrvad.  
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• Selja kohal rõngas või vertikaalse asetusega saba. 
• Ühekordsed lisavarbad või lisavarvaste puudumine 

tagakäppadel. 
• Valge, pruun või mahagonikarva karvkate. 

Kahevärvilisus. Valge lauk. Valge karv käppadel. 
Kollakaspruun (fawn) karvkate sadulaga. 

• Suurus ei vasta standardis kehtestatud vahemikule. 
Lubatud kõikumine +2 cm või -1 cm. 

• Koera välimuse tahtlik muutmine, märgid kirurgilisest 
sekkumisest. 

 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


