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llouvier kuuluu.i?iiiåg*iislytensii.ia kokonsa puole.stir nrhrihiu, joilla tulee olla riittiirli
lrcruskoulunrs..Jokaiuen m:kirittelec itse rnitii piteii riifiiriirui, mutta itse katsoisin niihin
kuulur.iksi ainakiu:

kulkerrrinett h ilttrir:;sa klskouratta
ras taantu leviet t koi r.ien ko lrtaanrineu riihinir irui
autosta lxlisturnittetr kutttre.s ott säatlut siiherr lutatr
luoksetrrlo käskystii tai seis - käskyn troutl:rff;unineu

Vaikka lxruvierin 1rcntu on sukrisitr ja hellS'ttiivin nallekarhu, koulutus tulee aloittaa
Hl.l1-t llennurl serar"uffuir ketiin.Jos koira ei aikuisen:r saa olla solx'irlla - sitä ei tule sallia

sille lurrururkaan jrte.

Pahin ikii lxuiereilla {)n rrunl)sikt eli n. tl kk -> 1,5 ruoteetr.Joillakin yksiliiillä se

rnenee ohi huomäauratta,.ioillakin aikuisturnineu ottaa koville.ia koiru kurittelee olctatrsa

kukkulan kunin5,as.'t znallisirrrpia oireita otr tottelelnirtt(lmuus, hiluranr-hilro.ieu

nä1'kkiurierr, temlxriletniuen lrihuasra ym.
lkruvier kuuluu pah'eluskoirarotuihirr.ftr crnaa siis oikeutlen osallishra rnihiu Ethatrsa

lxrlr"eluskoirukokeesectt tai testiin.

lkluvieriu koulutus ei ole sen vaikeanrllaa kuin yleerr.,iäkin nriukii tahausa k<lirunltlutt.
Pitiiii rain kekiä nrikä palkliaussysteeuri ornalla koimlla toinrii lurhaiten. l*ruticrit
orn;unat u.rein.ruurell rurkahalun, jotetr lxlkk;rus rnakupaloilla toirnii yletnsä hp'in.
Määråtictoisuus on m1,iis «rmiuaisuus, jota tan.itset chdottornasti. Kun olct lliiättän1,t

.it*rkirr - toteuta se.Jos olet käskeng koiratt istunraatt r:alttli, ettri se m1'tis tekee niin.
Ilouvierit omaarat suurcu nrääriiu huuurorint4iua ia or,at tlilillä ilkikurisia. Koulutulcten
fulee olla nro/errmista hauskaa. Ili*,kokeinoitr saat tururieriu, joka lakkaa tekenriilsEi,

ltitiiii sinu;r tyhnriinåi.ia kcuties muuftaa rurqruriin. : I
Jrlr olet scu J)är?ui kaveri, IX)tn() r'irilla rert;rir, s;urt lsEir'ätt, jota et utr«lhtla kttskiurn.

Kotiokrissa lxruvier on vaniin huorn;utnatort. Yleensii llerltuk(lirat juoksevat askel

a-skeleelta 1rcrissåi, rnutta;rikuisena ne nrakoilevat tarkliaillen tilanteita.ia kulkerni§'iasi.
Pentukoira leirnautuu rxnistaiaan.r:y'1rcrheeseensä r'aniin no1rc;nti. Huolchtli tiinä aikana,
ettii 1rcntu jää rnf iis 1'ksin. Ålä uru,u sen airra nrlla rnukan:uii kuin rarir. Mertc or"esta ulos
ja vie raikka urskapussi, Jxrlaa hetkerr päästii takaisin..los pentu ou alkatrut r"inkuir sillä
r'älillii, araa ovi vi*ta kuu se on hiliaall

Aikuisena lxrurieron YHfll',Ii IHMISI':§rrPl'lRHl'l1lN koira.Joillakiu l,ksiltrillli se

tarkoittaa sitii, etki se s:rllii rieruitlen ihmi.stcu silittell'11 rnutta ei rarsinaisesti lritlä siitii. §e

saatftra.ioln siirtr'ä 1x>is kärlen ukrtuvilta. Kyse ei ole arkuudesta eikä rihaisuutlesta -
niille rieraat ihrniset orat ilnra:r, L'seimmat lxruvierit ovat kuiteukiu rosiaali.sia ja il«d.tia.



.|os koira rnurisec korketeltaess;r, sitii toirlaan pitiiii rirheellisen:i luorruetlllrpinii. I\iiin on
nr1 <is lrouvier-ieu koh<lalla.

Vartioinri saathrir m1'ris olla orrrinairuus, joka pu\xhtaa piutaa.joillakin yksiltiilLi. ['"li koir:r
ramioiom;riruuLrsi;;rutoa, lastettvaunu.ia, pihaa.jne. Ota se huontioott, jos hu«rlrraat

sellairia orninaisuuk-si:r koir:rllasi. Å[i rnissiiän talxukressa kiell?i sitii!.loillakin pilran
r':rlrtimincn 1lt1'1'haukkurniseksi lxrrtin ohi kulkctia ihrnisili kohkuur....mutta hattenrrnitr
sc r)lr oruirutisuus,.iosl.a koituu ottgeltnia,

\{etsåis§'sominaisuukriakin un joillakin 1'ksiliiillii. ()millani niitii ei olc ollut eli l,ksikiiiiu ci
ole llupun 1rcr-iiss;i rrrctsliån k;ulouttut, utut*t .scllaistakin orr ioillekitr .rattuttut.

lklurier ()u l:onr,.iota olen kasrnttartut vasEt nluutailr;ru lrcrrturen, ntutta kokenrusta ott
rutxlesta ll]IXi arti,.jollt>in hankin cnsirnrruiisctr lrouricrini. l]ovcttoll Jeretnias (alfur"r

Pure) oli h1r';i ogrctnrja.ia serr vaiherikas eEirn;i sai rninut kiinrxrstunlaall xxlusta r"iel;i

cnernnuitr.
.§ittemrnin kokemusta on kersnl,t kaikkiaan 7 <lrnan lxruticrin lerrilll..lokailten ott ollut
orna yksiltins;i, mutta tie§'t rctlulle t1,1"pilliset piirlecl r;r'at lö1t1'ueet liaikista. R<xlun

historia, k;iltttkrrninaisuurle[, riruhalli.suus.ia harkitsetaisuus orat onritraisuuksia joita
arr'osta 1lalfunr. ll«rutieri.stit s;uxltiuul, cttii.\illii on iiiiritntnäiscn h1,r'ii tilanrtet4ju, useitr

lxucnrpi kuiu ihnrisellä.ja se pitåiii lxrikkans;r.

'l'iirsii ()n rl)tu,.jota ert rtrilrtaisi koskaiut ;xris. liourierirsn yhrlistp?it ne kaikki
ornirurisuurlet koirirssa an,ost:rtr kut>t:utetlutra turkilla,.ioka on kaikesta ltuolimatla
helplxrlroitoiuen ja 1ll;ittir':inkin rnielll,ttilr*i yll:ilirlen:ir':i.


