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UTILIZARE: Inițial, câine de pază, de conducere și de tracțiune la fermele din cantonul Berna, astăzi este și 

un câine de familie și un câine de muncă versatil. 

CLASIFICARE FCI: Grupa 2 Pinscher și Schnauzer, 

Molossoïde, Ciobănesc elvețian. 

Secțiunea 3 Ciobănesc elvețian.  

Fără test de lucru. 



SCURT REZUMAT ISTORIC: Ciobănescul de Berna este un câine de fermă de origine străveche, care a fost 

ținut la poalele Alpilor și în unele părți ale Platoului Central din apropierea orașului Berna ca câine de pază, 

de tracțiune și de cireada. Numele său original "Dürrbächler" provine de la cătunul și hanul Dürrbach de 

lângă Riggisberg, în cantonul Berna, unde acest câine de fermă cu părul lung și tricolor era foarte răspândit. 

După ce astfel de câini fuseseră deja prezentați la expozițiile canine din 1902, 1904 și 1907, câțiva crescători 

de câini din Burgdorf și-au unit forțele în noiembrie 1907 pentru a crește rasa pură. Aceștia au fondat 

"Schweizerischer Dürrbach-Klub" (Clubul Elvețian Dürrbach) și au stabilit caracteristicile rasei. În 1910, 

107 animale au fost deja prezentate la o expoziție canină în Burgdorf, la care mulți fermieri din împrejurimi 

și-au adus câinii Dürrbächler. 

Din acel moment, rasa, numită acum "Ciobănescul de Berna", pentru a face diferențierea față de ceilalți câini 

de cireada elvețieni, a câștigat rapid interes în toată Elveția și, în curând, și în Germania vecină. Astăzi, 

datorită atractivei sale robe tricolore și adaptabilității, Ciobănescul de Berna este cunoscut și iubit în întreaga 

lume ca un câine de familie. 

  

 

ASPECT GENERAL: Păr lung, tricolor, câine de muncă de talie peste medie, puternic și agil, cu membrele 

robuste; armonios și echilibrat. 

 

PROPORȚII IMPORTANTE: 

• Raportul dintre înălțimea la greabăn și lungimea corpului, măsurată de la vârful umărului până la 

vârful feselor, este de aproximativ 9:10; mai degrabă compact decât alungit. 

• Înălțimea la greabăn în raport cu adâncimea pieptului este în mod ideal de 2:1. 

COMPORTAMENT / CARACTER (NATURĂ) : Sigur, alert, vigilent și neînfricat în situațiile de zi cu zi; 

binevoitor și afectuos cu persoanele cunoscute, încrezător și liniștit cu străinii; temperament mediu, ușor de 

stăpânit. 

CAP: Puternic; dimensiunea este armonioasă cu aspectul general, nu prea masiv. 

REGIUNEA CRANIANA: 

Craniu: văzut din profil și din față, usor bombat.  Depresiunea frontala puțin dezvoltată. 

Stop: (Distinct) Vizibil, dar nu prea pronunțat. 

REGIUNEA FACIALA: 

Trufa: Neagra. 

Bot: Puternic, de lungime medie: puntea nazala este dreapta. 

Buze: adiacente, negre. 

Maxilare/dinte: Mușcătură în foarfecă, dentitie completă și puternică (nu se ia în considerare M3).  

Muscatura in cleste este tolerata. 

OCHII: căprui închis, migdalati, cu pleoape bine aderente , nu prea adânci și nu prea proeminenti. Pleoapele 

cazute sunt considerate un defect. 

  

 

URECHILE: De mărime medie, prinse sus, triunghiulare, ușor rotunjite la varf, in repaus sunt plate si 

atarna lipite de cap;  în stare de alertă, baza urechii este ridicata în partea din spate, marginea din față 

rămânând lipită de obraji. 

GÂTUL: Puternic, musculos, de lungime medie. 

CORP: 

Linia de profil superioară: pornind de la gat coboara usor si se imbina armonios cu geabanul, apoi continua 

dreaptă și orizontală.  

Spate: Ferm, drept și orizontal. 

Zona lombară: lată și puternică; privită de sus zona renala este usor mai ingusta.  



Crupă: ușor rotunjită. 

Piept: lat și adânc, ajungând până la coate, cu prosternul pronunțat; cutia toracică cât mai lungă posibil, in 

secțiune transversală este de forma oval rotunjia. 

Linia inferioară de profil și abdomenul: Ușor ascendent de la cutia toracică până la membrele posterioare. 

COADĂ: stufoasă, ajungând cel puțin până la jaret, atârnă când este în repaus, ridicata în mișcare este 

purtată la nivelul sau puțin deasupra nivelului spatelui. 

MEMBRE 

Aspect general: Structură osoasă puternică. 

MEMBRELE ANTERIOARE. 

Membrele anterioare văzute din față sunt drepte , paralele si departate. 

Umăr: Omoplat puternic, lung, înclinat, formând un unghi nu prea obtuz cu brațul, bine lipit de corp și 

musculos. 

Brațul lung, înclinat. 

Coatele: stranse de corp, nu se întorc nici înăuntru, nici in afară. 

Antebraț: Puternic, drept. 

Metacarpul: văzut din lateral, aproape vertical, ferm; văzut din față, în prelungirea dreaptă a antebrațului.  

 

Labele din față: Scurte, rotunjite, cu degetele de la membre bine unite, bine arcuite, care nu se întorc nici 

înăuntru, nici în afară. 

MEMBRELE POSTERIOARE: 

Generalități: Poziția văzută din spate trebuie să fie dreaptă și paralelă, nu prea ingustă. 

Coapsă: Lungă, lată, puternică și musculoasă. 

Articulația genunchiului: bine angulată. 

Gambă: Lungă, bine înclinată. 

Jaretul: Puternic, bine angulat. 

Metatarsus: Aproape vertical. Pintenii trebuie să fie îndepărtati (cu excepția țărilor în care îndepărtarea 

chirurgicala a lor este interzisă prin lege). 

Labele posterioare: Ușor mai puțin arcuite decât cele anterioare; nu sunt întoarse nici înăuntru, nici în afară. 

MISCARE: În toate alurile, mișcarea este expansiva, uniformă; pasul liber avansand in fata și o bună  

propulsie a membrelor posterioare. La trap membrele drepte văzute din față și din spate au o miscare 

paralela. 

ROBA 

Blana: lungă și strălucitoare, dreapta sau ușor ondulata. 

Culoare: Culoare de bază negru închis, cu o pata de maroniu roscat intens pe obraji, deasupra ochilor, pe 

toate cele patru membre și pe piept; prezintă următoarele marcaje albe; 

• Semne albe, curate și simetrice pe cap: Dungă colorată care se lărgește spre nas pe ambele părți 

până la semnele albe de pe bot. Culoarea nu trebuie să ajungă până la petele de deasupra ochilor, iar 

marcajele albe nu trebuie să depășească colțurile buzelor. 

• Alb, moderat de larg, cu marcaje continue pe gât și pe piept. 

• De dorit: labe albe, vârful cozii alb. 

• Tolerat: mică urmă albă pe gât, mica pată anala albă.   

•  

MĂRIMEA: 

Înălțimea la greabăn:  

Pentru masculi: 64-70 cm    Dimensiunea ideală: 66-68 cm 

Pentru cățele: 58-66 cm        Dimensiunea ideală: 60-63 cm 



DEFECTE: Orice abatere de la punctele de mai sus ar trebui să fie considerată un defect, iar gravitatea 

acesteia ar trebui să fie considerată exact proporțional cu gradul său și cu efectul său asupra sănătății și 

bunăstării câinelui. 

• Comportament nesigur. 

• Structură osoasă fină. 

• Poziția neregulată a incisivilor, cu condiția ca ocluzia să fie menținută. 

• Absența altor dinți decât cel mult doi PM1 (premolari 1);  M3 nu se iau în considerare. 

• Blana de păr: 

o Blana crețată in exces. 

o Defecte de marcaje și de culoare: 

• Lipsa semnelor albe de pe cap. 

• Dungă colorată prea larga și/sau marcaje albe pe bot care se extind mult dincolo de colțurile 

buzelor. 

• Guler alb. 

• Pată albă mare pe gât (cel mai mare diametru de peste 6 cm). 

• Pata alba pe partea inferioara  a cozii (diametru mai mare de 6 cm) 

• Alb pe membrele anterioare, care se extinde până la mijlocul metatarsului (cizmă). 

• Marcaje pregnant asimetrice pe cap și/sau pe piept. 

• Pete și dungi negre în partea albă a pieptului.  

• Alb impur (pete puternice de pigment). 

• Culoare maro sau roșie a culorii de bază negre. 

 

DEFECTE DESCALIFICATOARE: 

• Câini agresivi sau excesiv de temători 

• Câini care prezintă anomalii fizice evidente sau probleme de comportament. 

• Trufa despicata. 

• Prognatism superior sau inferior, mușcătură  deviata. 

• Unul sau doi ochi albaștri . 

• Entropion, ectropion. 

• Coadă franta, coadă  incovrigata. 

• Părul scurt sau subparul dens. 

• Lipsa celor trei culori. 

• Culoarea de bază alta decat negru. 

N.B. 

• Masculii trebuie să aibă două testicule normale, aflate complet în scrot. 

• Numai câinii sănătoși din punct de vedere funcțional și clinic, tipici rasei, sunt utilizați pentru 

reproducere  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradus: Gabriela Manu 

Supervizat : Petru Muntean  
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