
Brasilianterrieri
Terrier Brasileiro

Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry

Brasilianterrieri (Terrier Brasileiro) kuuluu keskikokoisten
terrierien ryhmään (FCI:n ryhmä 3). Rodun kotimaassa sitä
kutsutaan yleensä nimellä Fox Paulistinha eli pieni
saopaulolainen. 

Brasilianterrieri tai Fox Paulistinha (=pieni Sao Paololainen), kuten
brasilialaiset sitä kutsuvat, on keskikokoinen terrierirotu. 1800-luvun
loppupuolella ja 1900-luvun alussa useat nuoret brasilialaiset opiskelivat
Euroopassa, etenkin Ranskassa ja Englannissa. Usein nämä nuoret
palasivat kotiin tuliaisinaan aviopuoliso, hevonen ja koira. Nämä
ranskalaiset ja englantilaiset terrierit risteytyivät sitten paikallisten
pienten pihakoirien (myös pinseri ja chihuahua) kanssa. 

Tärkeä esi-isä brasilianterrierille on Parsonrusselinterrieri, ja näiden
kahden rodun välillä onkin vielä paljon yhdennäköisyyttä. Tärkeitä
henkilöitä Brasiliassa rodun jalostuksessa ja hyväksyttämisessä FCI:in ovat
olleet Dona Marina Camargo de Oliveira (Kennel Marilu) ja Marina Vicari
Lerario (Kennel Taboao). Brasilianterrieri on ollut FCI:n hyväksymä rotu
vuodesta 1995 (FCI standardi 341). Rotu sai CACIB oikeudet vuonna
2007.

Lyhyt historia

Brasilianterrierin alkuperäinen käyttötarkoitus
on olla vahti- ja seurakoira. 

Rotu rakastaa omaa perhettään, eika halua
viettää pitkiä aikoja yksin.

Aktiivinen rotu tarvitsee päivittäin liikuntaa
ja aivoille töitä.

Sileän ja yksikerroksisen turkin vuoksi
brasilianterrieri täytyy pukea Suomen
talviolosuhteissa.

Sopivan kasvattajan löytyminen voi ottaa aikaa,
mutta se kannattaa. Kasvattajan ja
koiranomistajan suhde voi kestää koko koiran iän. 

Innokas saalistaja. Jos perheessä on muita eläimiä,
ota tämä huomioon.
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#suomenbrassit
brasilianterrierit.weebly.com



Brasilianterrieri on edelleen, kuten se on aina
ollut, ihmisen seuralainen. Kotimaassaan
brasilianterrierit ovat usein lemmikkejä, mutta
niitä arvostetaan myös metsästys- ja
vahtikoirina (ei pureva vaan hälyttävä). Niitä
käytetään mm. vyötiäisten, viiriäisten ja
marsujen metsästykseen, jossa se toimii riistaa
ylös ajavana. Ne ovat myös taitavia
rotanmetsästäjiä ja paimenia. Suomessa
brasilianterrieriä käytetään lähinnä seura-,
harrastus- ja näyttelykoirana. Brasilianterrieri
sopii kokonsa ja ketteryytensä puolesta moneen
harrastukseen kuten mm. rallytokoon,
koiratanssiin ja flyballiin.

Muutamia on myös käytetty verijäljelle. Rodun
säkäkorkeus on uroksilla 35–40 cm ja naarailla
33–38 cm. Paino ei saa ylittää kymmentä kiloa.

Rodun rekisteröinnistä saakka pienen
koon, miellyttävän ulkomuodon ja
aktiivisen luonteen omaava
brasilianterrieri on saavuttanut
suosiota Suomessa niin monipuolisena
harrastuskoirana kuin näyttely- ja
lemmikkikoiranakin. Luontaisen
uteliaisuutensa sekä energisyytensä
vuoksi brasilianterrieri vaatii
omistajaltaan aktiivisuutta, jotta koira
saa kunnollisen peruskasvatuksen ja
riittävästi sosiaalistamista sekä
liikuntaa. Tällöin siitä tulee
yhteiskuntakelpoinen ja miellyttävä
seuralainen 

Koirat ovat poikkeuksellisen
oppivaisia ja ketteriä. Sopivat
erinomaisesti mm. agilityyn (Brasilian
MM-joukkue). Myös
tottelevaisuuskoe sopii
brasilianterrierille. Rotu sopii myös
raunioille. Palveluskoirakokeisiin koira
ei tosin voi osallistua, koska rodulla ei
ole PK-oikeuksia. Kotimaassaan
Brasiliassa rotua ei kouluteta, vaan se
toimii luonnostaan omalla reviirillään. 

Luonne ja käyttöominaisuudet Nykyinen käyttötarkoitus
Ei pidä unohtaa, että brasilianterrieri
on työterrieri, jolla on valmiudet
erilaisiin työ- ja harrastusmuotoihin.
Koira nauttii saadessaan oppia uusia
asioita mutta tulee ottaa huomioon,
että se on poisvetäytyvä vieraita
ihmisiä kohtaan ja toimii näiden
sisäsyntyisten vaistojensa mukaisesti,
jonka johdosta koira vaatii selkeän
johtajan. Se ei onnistu tiukan
auktoriteetin varassa, vaan vaatii
kouluttajalta tasavertaista toveruutta
koiraan. Brasilianterrierin
hallitseminen edellyttää kuitenkin
määrätietoisuutta ja jämäkkyyttä.
Pienen ulkomuodon takana toimii
herkkäaistinen ja kekseliäs koira, joka
helposti tunnistaa heikompansa ja
saattaa pyrkiä omassa laumassaan
vallanpitäjäksi. 

Brasilianterrierin rotumääritelmän
mukaan rodun tulee olla väsymätön,
tarkkaavainen, toimelias ja innokas;
ystävällinen ja hyväntahtoinen tuttuja
kohtaan. Koira on eloisa ja vilkas.
Tämä helppohoitoinen ja sitkeä koira
omaa myös taistelutahdon. Kodin ja
kotipiirin väsymätön vartija pysäyttää
suurenkin tunkeilijan pelkäämättä.
Kovalla haukunnallaan se pyrkii
pysäyttämään uhan – tai saa tämän
ainakin hämmennyksiin.

BRASSISTA ON
MONEKSI

 
+ Tarkkaavainen

+ Ystävällinen tuttuja
kohtaan

+ Innokas
+ Älykäs
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