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SZÁRMAZÁSI HELY: Svájc
AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD PUBLIKÁLÁSÁNAK DÁTUMA: 2003. 03. 25.
ALKALMAZÁS: Eredetileg õrzõ- terelõ- és vontató kutya Bern Kantonban a parasztgazdaságokban,
ma már családi- és sokoldalú munkakutya is.
FCI BESOROLÁS:

II. Fajtacsoport
Pinscher és Schnauzer, Molossoidok, Svájci Havasi Kutyák, és egyéb fajták.
3. Szekció Svájci Havasi Kutyák
Munkavizsgára nem kötelezett.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A Berner Sennenhund egy õsi származású parasztkutya, amelyet
Bern környékén az Alpok lábainál és a Mittelland egyes részein mint õrzõ- vontató- és terelõ kutyát
tartottak. Bern kantonban, a Riggisbergnél található „Dürrbach” Vendéglõ neve után – ahol ez a hosszúszõrû,
háromszínû kutya különösen nagy számban volt található – kapta az eredeti, „Dürrbächler” nevet. Miután
az 1902-es, 1904-es és 1907-es években a kutyakiállításokon már bemutattak ilyen kutyákat, 1907.
novemberében néhány Burgdorf környéki tenyésztõ összefogott azzal a céllal, hogy ezt a fajtát tisztán
tenyéssze. Megalapították a „Schweizerische Dürrbach – Klubot”, és összeállították a fajta ismertetõ
jegyeit. Az 1910-ben Burgdorfban rendezett kutyakiállításon, ahová sok környékbeli paraszt elhozta a
„Dürrbächler” kutyáját, már 107 ilyen kutyát mutattak be.
Ettõl kezdve a fajta, amelyet a többi svájci havasi kutyához kapcsolódóan már „Berner Sennenhundnak”
neveztek, gyorsan barátokat szerzett Svájc egész területén, majd rövidesen a szomszédos Németországban
is. Ma már a Berner Sennenhund attraktív háromszínûségének, és alkalmazkodóképességének
köszönhetõen az egész világon mint családi kutya ismert és szeretett.
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:
Hosszúszõrû, háromszínû, közepesnél nagyobb, erõteljes és mozgékony használati kutya, vaskos
végtagokkal; harmonikus és kiegyensúlyozott.
FONTOS MÉRETARÁNYOK:
* A marmagasság és a szügytõl a farcsontig mért törzshossz aránya kb. 9:10; inkább zömök, mint hosszú.
* A marmagasság viszonya a mellkas mélységhez ideális esetben 2:1.
VISELKEDÉS / KARAKTER (WESEN): Biztos, figyelmes, éber és félelem nélküli a mindennapi
szituációkban, jóindulatú és ragaszkodó ismerõs személyekkel való érintkezésben, magabiztos és békés
idegenekkel szemben; közepes temperamentum, jó vezethetõség.
FEJ: Erõteljes; a nagysága harmonikus az általános megjelenéshez, nem túl nehéz.
FEJTETÕ:
Koponya: Profilból és elölrõl nézve kevéssé boltozott. Kevéssé kialakult közép-barázda.
Stop: Határozott, de nem túl erõs.
ARCKOPONYA:
Orrtükör: Fekete
Fang:
Erõteljes, középhosszú, az orrhát egyenes.
Ajkak:
Feszes, fekete.
Állkapocs / Fogak:
Komplett, erõteljes ollós fogazat
(az M3-asokat figyelmen kívül kell hagyni) Harapófogó záródás tolerált.
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Szemek: Sötétbarna, mandulavágású, jól záródó szemhéjakkal, nem túl mélyen ülõek, és nem túl
kiállóak. Laza szemhéj hiba.
Fülek: Középnagy, magasan tûzött, háromszögletû, enyhén lekerekített, nyugalmi állapotban laposan
felfekvõ; figyelemnél a fültõ hátul felemelve, mialatt a fül elülsõ széle a fejhez simulva marad.
NYAK: Erõteljes, jól izmolt, középhosszú.
TEST:
Felsõ vonal: A nyaktól lefelé harmonikus átmenettel a marhoz, majd egyenes, és vízszintesen futó.
Hát: Feszes, egyenes és vízszintes.
Ágyékrész: Széles és erõteljes, felülrõl nézve enyhén behúzva.
Far: Enyhén lekerekítve.
Mellkas: Széles és mély, a könyökmagasságig ér, erõteljes szügy; bordázat lehetõleg hosszú, szélesovális keresztmetszettel.
Alsó vonal és has: A mellkastól a hátsó láb felé enyhén emelkedõ.
FAROK: Bozontos, legalább a csánkig ér, nyugalmi állapotban lelógó, mozgásban enyhén lengetve,
hátmagasságig, vagy kicsivel a fölé emelve.
VÉGTAGOK - Erõteljes csontozat.
Mellsõ lábak: Elölrõl nézve egyenesek és párhuzamosak, állásuk inkább széles.
Váll: Lapocka erõteljes, hosszú, ferdevonalú, a felkarral nem túl tompaszöget zár be; feszes és jól
izmolt.
Felsõkar: Hosszú, ferde vonalú.
Könyök: Jól felfekvõ, sem kifelé – sem befelé forduló.
Alsókar: Erõteljes, egyenes.
Mellsõ lábközép: Oldalról nézve majdnem függõleges állású, erõs; elölrõl nézve az alsókar egyenes
vonalú meghosszabbítása.
Elülsõ mancsok: Rövid, kerek; szorosan záródó, jól boltozott ujjakkal; sem befelé-sem kifelé
forduló.
Hátsó lábak: Az állásuk hátulról nézve egyenes és párhuzamos.
Felsõ comb: Hosszú, széles, erõteljes és jól izmolt.
Térdizület: Határozottan szögellt.
Ugróizület / csánk: Erõteljes, jól szögellt.
Hátsó lábközép: Majdnem függõleges állású. A farkaskörmöket el kell távolítani. (Kivéve azokat
az országokat, ahol a farkaskörmök mûtéti eltávolítását törvény tiltja)
Hátsó mancsok: Valamivel kevésbé boltozottak, mint az elülsõ mancsok; sem befelé – sem kifelé
fordulóak.
MOZGÁS - Minden mozgásformában térölelõ, egyenletes mozgási folyamat; erõteljes, szabad kilépés,
és jó tolás a hátsó lábakkal. Ügetésben elölrõl és hátulról nézve egyenes vonalú végtagvezetés.
SZÕRZET: Hosszú és fényes, egyenes szálú vagy enyhén hullámos.
SZÍN: Mélyfekete alapszín, telt, vörösbarna jegyekkel az arcon, a szemek fölött, mind a négy lábon és a
mellen; fehér jegyek a következõk szerint:
* Tiszta, szimmetrikus, fehér fejrajzolat; homlokcsík (Blesse) amelyik az orron lefelé haladva mindkét
oldalon fehér fang rajzolattá szélesedik. A homlokcsík ne érintse a szem feletti foltokat, és a fehér fang
rajzolat legfeljebb a szájszögletig érjen.
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* Fehér, közepes szélességû folyamatos torok-és mellrajzolat.
* Kívánatos: Fehér mancsok, fehér farokvég.
* Nem kívánatos, de tolerálható:
- kis fehér nyakfolt
- kis fehér folt a végbélnyílás körül.
NAGYSÁG
Marmagasság: Kanoknál: 64-70 cm, ideális méret: 66-68 cm
Szukáknál: 58-66 cm, ideális méret: 60-63 cm
HIBÁK: Minden eltérés a fentiekben ismertetett pontoktól hibának tekintendõ, melyek értékelése az
eltérés mértékétõl függ.
* Bizonytalan viselkedés.
* Finom csontozat.
* Egyenlõtlenül álló metszõfogak, ha a harapás nem változik.
* Több, mint legfeljebb két PM1 hiánya; az M3 fogakat nem kell figyelembe venni.
* Szõrzet: – Kifejezetten göndör szõr
– Rajzolati- és színhibák:
- hiányzó fehér fejrajzolat
- túl széles homlokcsík és/vagy fehér fangrajzolat, amely nagymértékben a szájszöglet mögé ér
- fehér gallér
- nagy fehér nyakfolt (max. átmérõ 6 cm)
- végbélnyílás körüli fehér folt (max. átmérõ 6 cm)
- fehér az elülsõ lábakon, amely nagymértékben a mellsõ lábközép közepe fölé nyúlik („csizma”)
- zavaróan aszimmetrikus rajzolat a fejen és/vagy a mellen.
- fekete foltok és csíkok a fehér mellszõrben
- nem tiszta fehér színek /erõs pigment foltok/
- barna- vagy vörös elszínezõdése a fekete alapszínnek
ÉRTÉKELÉSBÕL KIZÁRÓ HIBÁK:
* Agresszivitás, félõsség, kifejezett ijedõsség
* Osztott orr
* Elõreharapás, hátraharapás, keresztharapás
* Egy vagy mindkét kék szem
* Entropium, ektropium
* Tört farok, csavarodott farok
* Rövid – vagy szálkás szõr
* Hiányzó háromszínûség
* Feketétõl eltérõ alapszín
Azokat a kutyákat, amelyek egyértelmû pszichikai abnormalitást, vagy magatartási zavarokat
mutatnak, diszkvalifikálni kell.
Megjegyzés: A kanoknak két egyértelmûen normálisan fejlett, megfelelõen elhelyezkedõ herével
kell rendelkezniük.
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