PINSER I

R OT U M Ä Ä R I T E L M Ä N T U L K I N TAO H J E

PINSERI
Alkuperämaa: Saksa
Pinseri kuuluu FCI:n roturyhmään 2:
Pinseri- ja snautserityyppiset,
molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Käyttötarkoitus: Seura- ja vahtikoira
PINSERIN ROTUMÄÄRITELMÄ

KUVAUS ULKOMUODOSTA

Hyväksytty: FCI 11.8.2000 SKL-FKK 15.8.2001
Muutos FCI Standard Nro 184 / 29.3.2006 GB
Muutos FCI Standard Nro 184/18.4.2007/GB hyv. SKL
27.11.2008 Häntä: Luonnollinen; tavoitteena on sapelin
tai sirpinmuotoinen häntä.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

inseri on vahva ja elegantti, aktiivisen perheen seura- ja harrastuskoira. Sillä on samat esi-isät kuin
snautserilla, jota kutsuttiin myös karkeakarvaiseksi pinseriksi. Alusta lähtien sileäkarvainen pinseri erosi karkeakarvaisesta värinsä ja lyhyen karvapeitteensä vuoksi. Pinserin värit ovat yksivärinen ruskea eri sävyissään ja musta ruskein merkein. Karva on lyhyt ja kiiltävä.
Koko on 45-50 cm.

HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ
inseri on saksalainen rotu, joka polveutuu vanhoista
eurooppalaisista suokoirista kuten snautserikin. Sillä on samat esi-isät kuin snautserilla, jota kutsuttiin
myös karkea-karvaiseksi pinseriksi. Alun perin pinsereitä pidettiin Saksassa rotta- ja tallikoirina.
Vuonna 1881 Saksan Koirarotujen Yhdistys julkaisi rotumääritelmän pinseristä.
Toisen maailmansodan aikana rotu oli vähällä kuolla
sukupuuttoon. Onneksi kuitenkin rotu saatiin pelastettua
muutaman sodan yli eläneen yksilön ja risteytysten avulla kuntoon.
Pinseri on kautta aikojen ollut varsin harvinainen rotu
niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.
Suomeen rotu on tullut jo 1910-luvulla, mutta varsinainen kasvatus on alkanut vasta 1960-luvulla. Suomessa pinsereitä rekisteröidään keskimäärin noin 80 pentua vuodessa. Luku perustuu vuosien 2004 - 2009 rekisteröintimääriin. Rodun kasvattajamäärä on kautta aikojen ollut pieni,
noin 5-7 aktiivista kasvattajaa. Onneksi kuitenkin uusien ja
nuorien kasvattajien määrä on nousussa.

Pinseri on ylväsryhtinen koira, jolla on sulavat linjat
ja tyylikäs, neliömäinen rakenne. Sileän karvapeitteen ansioista hyvin kehittyneet lihakset näkyvät selvästi, etenkin
koiran liikkuessa.
Pinseri on tyypiltään ravaaja ja sen liikkeet ovat tasapainoiset, voimakkaat ja vapaat pitkällä askelpituudella.
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Reisi- ja sääriluu ovat yhtä pitkät ja hyvin kulmautuneet. Kinnerkulma on kohtuullinen ja välijalka on kohtisuorassa maahan nähden. Tärkeintä on, että koira on tasapainoisesti rakentunut. Toisin sanoen eturaajojen ja takaraajojen kulmausten tulisi olla suhteessa toisiinsa.

RAKENNE JA MITTASUHTEET
akenteeltaan ja mittasuhteiltaan pinserin tulisi olla kuten keskikokoinen snautseri. Voiman ja jalouden tulee olla tasapainossa.
Rakenne on mahdollisimman neliömäinen, ts. korkeus
on sama kuin rungon pituus.
Pään koko pituus (kirsun kärjestä niskakyhmyyn) on
puolet selän pituudesta (säästä hännäntyveen).
Säkäkorkeus (okahaarakkeiden korkein kohta, joka
yleensä sijaitsee lavan yläkärjen kohdalla) on yhtä suuri kuin
koiran pituus mitattuna rintalastan uloimmasta kohdasta istuinluun kärkeen. Nartut ovat luonnollisista syistä rungoltaan aavistuksen verran pidempiä kuin urokset.
Rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta. Rintakehä ulottuu kyynärpäihin ja se on pitkälle taakse suuntautunut. Myös takimmaiset kylkiluut ovat pitkät ja rintalastaan hyvin kiinnittyneet.

TYYPPI
otumääritelmää aikanaan laadittaessa pinserit olivat kevyempiä. Vuosikymmenien jalostustyön tuloksena pinseristä on saatu rakenteeltaan vahvempia, edelleen säilyttäen niille kuuluvan jalouden.
Siitä huolimatta silloin tällöin näkyy liian kevyitä koiria,
toisaalta myös liian raskaita yksilöitä.
Pinseri on alkuperältään vahti- ja rottakoira, joten sen
tulee olla jalo, jäntevä ja ketterä, mutta myös tarpeeksi vahva. Pinseristä tekee pinserin juuri sen liioittelematon, käytännöllinen, mutta toisaalta myös näyttävä peruskoiran olemus.

Eturinta näkyy lapakulmauksen edessä, mutta on kuitenkin liioittelematon.
Lanne on lyhyt. Lantio on riittävän pitkä, asennoltaan
noin 35 astetta vaakatasoon nähden. Istuinluu on taaksepäin esiin tuleva, katso rakennekaavio (kuva alla).
Pää on pitkänomainen, puolet sä’än ja hännän tyven
välisestä etäisyydestä. Kallo ja kuono ovat yhtä pitkät. Kallo ei saa olla pituuttaan leveämpi ja poskiluut eivät saa olla ulkonevat.
Lapa on viistoasentoinen ja taakse sijoittunut, yhtä pitkä hyvin kulmautuneen olkavarren kanssa. Kyynärpään tulisi sijaita sivusta katsottuna rintakehän syvimmällä kohdalla.
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Kuva 1: Oikean tyyppinen, neliömäinen, vahva,
mutta jalo uros, joka myös sopivasti kulmautunut.
Kuva 2: Pitkärunkoinen uros, jolla hieman köyry lanneosa.
Kuva 3: Turhan raskas ja lihava uros. Kaula on tyylitön ja
lyhyt. Liikaa huulia.
Kuva 4: Kevyt, ylijalo kokonaisuus, jolla pysty kaula, liian
avoimet kulmaukset ja jyrkkä lantio.
Kuva 5: Uros joka antaa ilmavan vaikutelman. Kokoonsa nähden kevyt luusto, kevyt alaleuka ja puutteelliset
kulmaukset.
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LUONNE

KARVAPEITE JA VÄRIT

inseri on luonteeltaan tarkkaavainen, eloisa ja ystävällinen koira, jolla on jonkin verran vahtimis- ja
riistaviettiä.
On tärkeätä muistaa alkuperäinen snautseri-pinserirotujen käyttötarkoitus eli toimiminen koti- ja pihapiirien vartijana sekä rottien ja muiden pienten jyrsijöiden tappajana.
Tällaisen koiran aistien tulee olla valppaat, sen tulee olla itsevarma ja nopeasti reagoiva,ei kuitenkaan aggressiivinen.
Itsevarma pinseri hyväksyy vieraan henkilön.
Pinseri on perheen uskollinen seuralainen. Viime vuosina luonteet ovat selvästi pehmenneet. Joskus kehissä tapaa lähes flegmaattisia yksilöitä. Myös arkuutta esiintyy silloin tällöin. Nämä luonneominaisuudet eivät ole pinserille suotavia.

KOKO
otumääritelmän mukaan pinserin korkeus on
45-50 cm ja paino 14-20kg. Vuosien mittaan koko on selvästi kasvanut.
Pinserissä, kuten useimmissa muissakin roduissa,
urokset ovat keskimäärin narttuja suurempia, jotkut urokset jo selvästi liian suuria. Arvostellessa tulisi suosia narttuja,
jotka ovat kooltaan selvästi alle ylärajan ja uroksia, jotka eivät ylitä ylärajaa. Koon äärirajoilla olevat koirat tulisi mitata.

inserin värit ovat musta ruskein merkein (black &
tan) ja punaruskean eri sävyt. Eri väristen koirien
yhdistäminen on ollut välttämätöntä pienen geenipoolin takia. Tämän vuoksi punaisella koiralla saattaa esiintyä hieman mustaa sekakarvaa. Määrällisesti näin
pienen rodun ollessa kyseessä, pienet värivirheet voidaan
kuitenkin hyväksyä. Ihanteena on puhtaan värinen pinseri.
Merkkivärisillä värimerkkien tulee olla selvärajaiset.
NAHKA: Kauttaaltaan tiivis.
KARVA: Lyhyttä ja tiheää, sileää ja pinnanmyötäistä,
kiiltävää, ilman karvattomia kohtia.
VÄRI: yksivärinen: saksanhirvenpunainen; punaruskeasta
tummaan punaruskeaan. Musta ruskein merkein: pikimusta punaisin tai ruskein värimerkein.
Ihanteelliset merkit ovat mahdollisimman tummat,
syvät ja selvärajaiset. Värimerkit sijaitsevat silmien yläpuolella, kurkun alapuolella, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen sisäsivuilla ja peräpeilissä.
Eturinnassa on kaksi symmetristä ja toisistaan selvästi
erillään olevaa kolmiota.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut 45 - 50 cm.
Paino: Urokset ja nartut 14 - 20 kg.
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KORVAT:
Korvat ovat poskenmyötäisesti taittuneet. Ne eivät saa
olla liian isot tai raskaat, eivät myöskään liian kevyet. Jäykät,
propellimaiset korvat eivät ole myöskään pinserille eduksi.
Korvien taitekohta ei ole kallolinjaa korkeammalla.
PURENTA:
Pinserillä on normaali, leikkaava purenta. Rodussa esiintyy jonkin verran purentavirheitä (tasa-, ala- ja yläpurenta) sekä hammaspuutoksia, joista tulee arvostelun yhteydessä mainita.

PÄÄ
inserin pää on pitkänomainen. tylpän kiilan muotoinen ja pituudeltaan noin puolet selän pituudestä (sä´stä hännän kiinnityskohtaan).
Kallo ja kuono ovat yhtä pitkät ja pään ylälinjat yhdensuuntaiset. Päälaki on tasainen, ei kupera, eikä myöskään
taaksepäin laskeutuva. Purulihasten tulisi olla voimakkaat,
mutta poskiluut eivät saa olla liian ulkonevat.
Pinserillä on tummat, ovaalinmuotoiset silmät. Virheitä
ovat liian lyhyet ja/tai kapeat alaleuat. Myös liian lyhyet ja/
tai kapeat kuono-osat.
KALLO-OSA:
Kallo: Voimakas ja pitkänomainen; niskakyhmy ei ole korostunut. Kallo on tasainen ja yhdensuuntainen kuonon ylälinjan kanssa.
Otsapenger: Loiva, mutta kuitenkin selvästi erottuva.

Leuat/hampaat/purenta: Ylä- ja alaleuka ovat vahvat.
Purenta täydellinen, voimakas ja tiivisti sulkeutuva leikkaava purenta.
Hampaat ovat puhtaanvalkoiset (hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta).
Poskilihakset ovat voimakkaat, mutta poskipäät eivät saa olla ulkonevat.
KAULA:
Kaula on jalosti kaareutuva, ei liian lyhyt. Kaulanahka on tiivis ja poimuton. Kaulan tulee sulavasti liittyä selkälinjaan.

YLÄLINJA
inserin kaunis ylälinja tarkoittaa sitä,
että niska kaartuu jalosti ja riittävän pitkä kaula liittyy sulavasti taakse sijoittuneisiin, viistoihin lapoihin, säkä on korostunut ja selkä viettää hieman taaksepäin liittyen huomaamattomasti lyhyeen lanneosaan ja hieman pyöristyneeseen lantioon.

KUONO-OSA:
Kirsu: Täyteläinen ja aina musta.
Kuono-osa:Tylppäkärkisen
kiilan
muotoinen;
kuononselkä on suora.
Huulet: Mustat, tiiviit ja kiinteästi leukojen myötäiset. Suupielet ovat tiiviit.

Hieman taaksepäin viistosti ylöspäin lähtevä häntä viimeistelee kokonaisuuden. Monella koiralla on vielä seistessään ”rakennettuna” varsin siisti ylälinja, mutta tyylikäs kokonaisuus katoaa koiran liikkuessa. Ylälinja kannattaa ehdottomasti tarkistaa myös liikkeessä. Ylälinjan saattaa pilata liian korkealle tai matalalle kiinnittynyt häntä. Monille pinsereille yhteinen virhe on köyristyvä lanne, mikä näkyy etenkin liikkuessa.

SILMÄT:

Ylälinja: Säästä lähtien loivasti taaksepäin laskeva.

Silmien tulee olla keskikokoiset, tumman ruskeat, ovaalin muotoiset, eteenpäin suunnatut. Silmäluomien pigmentti on musta. Ilmeen tulee olla valpas, älykäs ja eloisa.
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Säkä: Ylälinjan korkein kohta.
Selkä: Vahva, lyhyt ja tiivis.
Lanne: Lyhyt, vahva ja syvä. Etäisyys viimeisestä kylkiluusta lantioon on lyhyt, minkä ansiosta koira vaikuttaa tiiviiltä.
Lantio: Hieman pyöristynyt ja liittyy sulavasti hännän kiinnityskohtaan.
Rintakehä: Kohtalaisen leveä ja poikkileikkaukseltaan soikea, kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on rintalastan kärjen
johdosta selvästi erottuva.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva ei ole liioitellun ylösvetäytynyt, vaan muodostaa rintakehän alaosasta lähtien kauniisti kaartuvan linjan.

RUNKO
inseri on neliömäinen koira. Se tarkoittaa sitä,
että säkäkorkeus on sama kuin rungon pituus. Säkäkorkeus mitataan okahaarakkeiden korkeimmasta kohdasta ja oikein sijoittuneiden lapojen kärjistä maahan. Rungon pituus mitataan rintalastan kärjestä
eli eturinnan uloimmasta osasta istuinluun takimmaiseen
osaan. Monet saattavat vaikuttaa pitkärunkoisilta. Tämä
saattaa johtua mm. seuraavista syistä:
• Mittasuhteiltaan koira on todella liian pitkä ja/tai raa
jat ovat liian lyhyet.
• Eturinta on kehittymätön.
• Lanneosa on liian pitkä ja/tai rintakehä on liian lyhyt.
• Koira on ryhditön.
Rungon tulee olla kohtuullisen leveä, poikkileikkaukseltaan soikea ja kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on selvä, lanne lyhyt ja lantio ylälinjaltaan kevyesti pyöristynyt.
Pinseri ei saa vaikuttaa korkearaajaiselta, mutta ei myöskään matalaraajaiselta. Oikeat korkeuden mittasuhteet ovat
1:1 eli rintakehä ulottuu kyynärpäihin ja etäisyys kyynärpäistä maahan on sama kuin rintakehän syvyys. Kulmausten tulisi olla keskenään tasapainoiset. Se tarkoittaa sitä, että sekä etu- että takaraajojen tulisi olla riittävän hyvin kulmautuneet.
Yleisimmät raajojen virheet koirillamme ovat etuasentoiset lavat ja eturaajojen niukat kulmaukset (sekä lapa että olkavarsi) ja hyvin tyypillisenä liian lyhyt olkavarsi. Liian pystyjen ja usein myös etuasentoisten lapojen takia kaula ei nouse selkälinjasta oikeassa viistossa asennossa (ihanne n. 50-60 astetta vaakatasoon nähden), vaan kaula ja selkä yhtyvät toisiinsa liian jyrkässä kulmassa. Toisaalta taas lyhyen ja/tai pystyn lantion takia monella koiralla on kapeat
reidet. Etenkin liikkeessä virhe voidaan havaita, sillä takaliike jää töpöttävän lyhyeksi. Joskus esiintyy myös virheellisiä, korkeita kintereitä.
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Kuva1: Voimakkaat etukulmaukset, pitkä olkavarsi ja
hyvä eturinta.
Kuva2: Hyvät etukulmaukset, hieman lyhyt olkavarsi,
hyvä eturinta.
Kuva3: Riittävä etukulmaus, rintalastan kärki on selvä,
mutta rinnan syvyys puutteellinen.
Kuva4: Pystyasentoinen olkavarsi.
Kuva5: Jyrkkä lapa, pystyasentoinen olkavarsi, rintakehän
syvyys puutteellinen.

KÄPÄLÄT
äpälät ovat tiiviit ja korkeat, pyöreät nk. kissankäpälät ovat toivotut. Takakäpälät ovat aavistuken pidemmät kuin etukäpälät. Sekä etu- että takakäpälien tulee osoittaa suoraan eteenpäin. Pitkät ja litteät
käpälät ovat virheelliset.
Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet (ns. kissankäpälät); päkiät ovat kestävät,
kynnet lyhyet, mustat ja vahvat.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät. Varpaat ovat
tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet, kynnet lyhyet ja mustat.

HÄNTÄ
ännän lähtöasennon tulee olla ”5-10 minuuttia
yli”, ei täysin pysty. Liian pystyhäntäisillä koirilla
on yleensä liian lyhyt tai/ja pysty lantio. Sirppi- tai
sapelihäntä on pinserille luonteva. Jonkin verran
esiintyy selän päälle kiertyviä häntiä, joka vie yksilöstä jaloutta. Hännän asento tarkistetaan koiran liikkuessa. Häntämutkat tulee mainita arvostelussa.
HÄNTÄ: Luonnollinen: tavoitteena on sapelin- tai sirpinmuotoinen häntä.

Kuva 1: sapelihäntä. Kuva 2: sirppi. Kuva 3: oikea lähtöasento. Kuva 4: hieman pystyasentoinen häntä.
Kuva 5: selälle kiertynyt häntä. Kuva 6: jäniksenhäntä.
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LIIKKEET
inseri on rakennetyypiltään ravaaja. Se tarkoittaa
sitä, että pinserin liikunta on ravaajalle tyypillistä, pitkäaskelista ja maatavoittavaa. Sekä etu- että takaraajan liike ulottuu pitkälle rungon eteen ja
taakse. Liikkeet ovat yhdensuuntaiset edestä ja takaa katsottuna. On muistettava, että vauhdin kasvaessa kaikkien
koirien etu- ja takakäpälät pyrkivät yhdelle uralle. Pinseriä
ei tule liikuttaa liian kireällä taluttimella ja koiran liikkuessa pää ei saa olla liian pystyasentoinen.
Liikkeet ovat oikean rakenteen mittari. Usein pinserin
saa esitettyä sen seistessä asettelemalla siististi, mutta viimeistään liikkeet paljastavat rakenteen virheet. Koiria tulisi
liikuttaa kehässä enemmän ja arvostella sen mukaan. Usein
selkälinja pettää liikkeessä. Etuosa vajoaa ja lanne köyristyy.
Silloin tällöin nähdään puutteellisista kulmauksista johtuvia
maahan sidottu, lyhyt liike.
LIIKKEET:
Pinseri on ravaaja. Selkä pysyy liikkeessä kiinteänä ja suhteellisen vakaana. Liikkeet ovat tasapainoiset, varmat, voimakkaat ja vapaat; hyvä askelpituus.

Kuva 2, ylhäällä:
Kuvan 2 koiralla on suora ylälinja.
Kuvat 3-4 alhaalla:
Takakorkeana liikkuvat koirat, joiden säkä painuu
ja lanne köyristyy. Liike jää rungon alle ja askel lyhyeksi.
Kuvan 4 koiralla puutteelliset kulmaukset, joiden vuoksi
liikkeet jäävät lyhyiksi.

Raville on tyypillistä maatavoittava, sulava ja sujuva liike, jossa on vahva takaraajojen työntö ja vapaa etuaskel.

Kuva 1:
Oikeanlainen liike. Koiralla on toivottu laskeva ylälinja.
Kuvien 1-2 koirilla on maatatavoittava , jäntevä liike ja hyvä takatyöntö.

Yleisimmin pinsereiden liikkeissä nähdään seuraavia virheitä: Lyhyet ja/tai liian korkeat etuliikkeet,
leveät ja epävakaat liikkeet tai liian ahtaat takaliikkeet.
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VIRHEET
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raskas tai kevyt rakenne, matala- tai korkearaajaisuus
raskas tai pyöreä kallo
otsarypyt
lyhyt, suippo tai kapea kuono
tasapurenta
vaaleat, liian pienet tai liian suuret silmät
alas kiinnittyneet tai hyvin pitkät, asennoltaan
epäsymmetriset korvat
voimakkaat poskiluut
löysä kaulanahka
liian pitkä, pehmeä tai köyry selkä
takakorkeus
luisu lantio
pitkät käpälät
peitsaaminen
korkea askel
ohut karvapeite
selkäjuova, tumma mantteli ja haalistunut tai
vaalentunut karvapeite
säkäkorkeuden ylitys tai alitus 1 cm:n asti.

Kuva ylhäällä: Tukeva narttu

VAKAVAT VIRHEET
• puutteellinen sukupuolileima (esim. urosmainen narttu)
• ilmava yleisvaikutelma
• omenanmuotoinen pää
• erisuuntaiset pään linjat
• ulkokierteiset kyynärpäät
• niukasti kulmautuneet tai länkisääriset takaraajat
• sisäänpäin kiertyneet kintereet
• yli 1 cm:n ja alle 3 cm:n poikkeamat annetusta
säkäkorkeudesta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET
• arkuus, aggressiivisuus, vihaisuus, liika epäluuloisuus
tai hermostuneisuus
• kaikenlaiset epämuodostumat
• erittäin puutteellinen sukupuolileima
• purentavirheet kuten ala-, ylä- ja ristipurenta
• karkeat virheet yksittäisissä kohdissa, kuten rakennevirheet, karva- ja värivirheet
• yli 3 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat
hylkääviä virheitä.

Kuva ylhäällä: Liian ylösmenevä vatsalinja

Kuva alhaalla: Runkoltaan pitkä uros

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä
kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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ERINOMAISIA VALIOLUOKAN KOIRIA
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Yhteystiedot:
Hallitus: hallitus@pinserit.fi
Jalostustoimikunta: jalostus@pinserit.fi
www.pinserit.fi

