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(BERNER SENNENHUND)
Alkuperämaa: Sveitsi
KÄYTTÖTARKOITUS:

Alun perin vahti-, karjanajo- ja vetokoira Bernin
kantonin maatiloilla, nykyisin myös seurakoira sekä monikäyttöinen työkoira.

FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Berninpaimenkoira on alkuperältään vanha maatilojen koira, jota pidettiin vahti-, veto- ja karjanajokoirana alppialueiden tuntumassa
ja Bernin ympäristössä osissa Keskimaata. Tätä pitkäkarvaista, kolmiväristä pihakoiraa tavattiin erityisen runsaasti Bernin kantonin Riggisbergissä, jossa sijaitsevan
Dürrbachin pikkukylän ja majatalon mukaan se sai alkuperäisen nimensä
"Dürrbächler". Tämänkaltaisia koiria esitettiin näyttelyissä jo vuosina 1902, 1904
ja 1907, joiden jälkeen marraskuussa 1907 muutamat Burgdorfista kotoisin olevat
koirankasvattajat lyöttäytyivät yhteen jalostaakseen puhdasrotuisia "Dürrbächlereitä". He perustivat "Schweitzerischen Dürrbach-Klub":in ja laativat rotukuvauksen.
Vuonna 1910 Burgdorfin näyttelyssä esitettiin jo 107 lähiseudun useiden talonpoikien tuomaa dürrbachinkoiraa.
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Siitä lähtien rotu, nyt "Berner Sennenhund", sai muiden sveitsinpaimenkoirien
ohella nopeasti harrastajia koko Sveitsistä ja pian myös naapurimaasta Saksasta.
Nykyään berninpaimenkoira on ihastuttavan kolmivärisyytensä ja sopeutuvaisuutensa vuoksi tunnettu ja rakastettu perhekoira koko maailmassa.
YLEISVAIKUTELMA: Pitkäkarvainen, kolmivärinen, keskikokoa suurempi,
voimakas ja liikkuvainen käyttökoira, joka on vahvaraajainen, sopusuhtainen ja
tasapainoinen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde olkanivelestä istuinluun
kärkeen mitattuun rungon pituuteen on noin 9 : 10; mieluummin tanakka kuin
pitkä. Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rinnan syvyyteen on 2 : 1.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Varma, tarkkaavainen, valpas ja peloton
jokapäiväisissä tilanteissa. Hyväntahtoinen ja uskollinen tuttujen ihmisten seurassa,
itsevarma ja ystävällinen vieraita kohtaan. Temperamentiltaan kohtuullinen, helppo
kouluttaa.
PÄÄ: Voimakas ja kooltaan sopusoinnussa yleisvaikutelmaan nähden, ei liian
raskas.
Kallo: Sivusta ja edestä katsottuna hieman kaareva. Otsauurre on vähäinen.
Otsapenger: Selvä, ei kuitenkaan liikaa korostunut.
Kirsu: Musta.
Kuono: Voimakas ja keskipitkä, kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit ja mustat.
Leuat / hampaat: Täysihampainen ja voimakas leikkaava purenta (M3-hampaita ei
oteta huomioon). Tasapurenta sallitaan.
Silmät: Tummanruskeat ja mantelinmuotoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä
ulkonevat. Silmäluomet ovat tiiviit, löysyys on virhe.
Korvat: Riippuvat, keskikokoiset, ylös kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet. Lepotilassa korvat riippuvat litteinä, tarkkaavaisen koiran korvien tyven takaosa kohoaa ja etureuna pysyy päänmyötäisenä.
KAULA: Voimakas, lihaksikas ja keskipitkä.
RUNKO
Ylälinja: Kaulasta säkään tasapainoisesti ja loivasti laskeva, sen jälkeen vaakasuora.
Selkä: Kiinteä ja vaakasuora.
Lanne: Leveä ja voimakas, ylhäältä katsottuna hieman rintakehää ja lantiota kapeampi.
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Lantio: Hieman pyöristyvä.
Rintakehä: Leveä ja syvä, kyynärpäihin ulottuva, mahdollisimman pitkä ja poikkileikkaukseltaan leveä soikio. Eturinta on selvästi erottuva.
Alalinja ja vatsa: Rintakehästä takaosaa kohti loivasti kohoava.
HÄNTÄ: Tuuhea ja vähintään kintereisiin ulottuva. Koiran ollessa rauhallinen
häntä riippuu, liikkeessä se on selkälinjan tasolla tai hieman sen yläpuolella.
RAAJAT: Vahvaluustoiset.
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja melko
leveäasentoiset.
Lavat: Vahvat, pitkät, viistot, kiinteät, ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen
kulmaus ei ole liian tylppä.
Olkavarret: Pitkät ja viistot.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
Kyynärvarret: Vahvat ja suorat.
Välikämmenet: Sivulta katsottuna lähes pystysuorat ja kiinteät, edestä katsottuna
kyynärvarren suora jatke.
Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreähköt, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja hyvin kaareutuneet.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät
liian lähellä toisiaan.
Reidet: Pitkät, leveät, voimakkaat ja lihaksikkaat.
Polvet: Kohtalaisesti kulmautuneet.
Sääret: Pitkät ja selvästi viistot.
Kintereet: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Lähes pystysuorat. Kannukset tulee poistaa lukuun ottamatta maita, joissa kannusten poistoleikkaus on laissa kielletty. (Huom. Suomessa typistyskielto)
Takakäpälät: Hieman vähemmän kaareutuneet kuin etukäpälät, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.
LIIKKEET: Kaikissa askellajeissa maatavoittavat ja tasapainoiset. Pitkä, vapaa
askel ja hyvä takaraajan työntö. Ravissa liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna
suoralinjaiset.
KARVAPEITE
KARVA: Pitkää ja kiiltävää, suoraa tai hieman laineikasta.
VÄRI: Syvän musta perusväri, jossa täyteläisen punaruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella, kaikissa raajoissa ja rinnassa sekä valkoiset merkit seuraavasti:
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puhtaan valkoinen symmetrinen väritys päässä: läsi leviää kuonon molemmin
puolin kirsua kohti, sen ei tulisi ulottua silmien yläpuolella oleviin merkkeihin, valkoisen kuonovärityksen ei tulisi ulottua yli suupielien
valkoinen, kohtalaisen leveä yhtenäinen värimerkki leuan alta rintaan
toivottavia ovat valkoiset käpälät ja hännänpää
sallittuja ovat pieni valkoinen niskaläiskä ja hieman valkoista peräaukon
ympärillä.

KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 64 - 70 cm, ihanne 66 - 68 cm
Nartut 58 - 66 cm, ihanne 60 - 63 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

epävarma käytös
kevyt luusto
epäsäännölliset etuhampaat, edellyttäen että purenta on oikea
muun hampaan kuin kahden P1 hampaan (1. välihampaan) puuttuminen, M 3
hampaat jätetään huomioimatta
selvästi kihartuva karva
virheet värimerkeissä ja värityksessä:
puutteellinen valkoinen väritys päässä
liian leveä läsi ja/tai valkoinen väri kuonossa ylittää selvästi suupielen
valkoinen kaulus
suuri valkoinen niskaläikkä (läpimitta yli 6 cm)
liikaa valkoista peräaukon ympärillä (läpimitta yli 6 cm)
eturaajan valkoinen väri ylittää selvästi välikämmenen keskikohdan (saapas)
häiritsevän epäsymmetriset merkit päässä ja/tai rinnassa
mustia läikkiä tai juovia rinnan valkoisessa värissä
epäpuhdas valkoinen (seassa voimakkaita pigmenttiläikkiä)
ruskea tai punainen vivahde mustassa perusvärissä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
halkinainen kirsu
•
ylä-, ala- tai ristipurenta
•
toinen tai molemmat silmät siniset (herasilmä)
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sisään tai ulos kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)
rullautunut häntä, koukkuhäntä
lyhyt tai karkea karva
puutteellinen kolmivärisyys
muu kuin musta perusväri.

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti
kehittynyttä kivestä.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

