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Hyrdehund med opgave at drive og beskytte hjorden.

FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kveghunde undtagen Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprove.

Denne gamle race til bevogtning af fArehjorden er blevet udbredt over hele den
italienske alpe-region. Antallet af disse hunde var sarlig stort i Bergamasco-dalene,
hvor opdrattet at tAr var hojt udviklet.

Cane da Pastore Bergamasco er en middelstor hund, der virker robust og hArdfor,
med en rigelig pels, der dekker hele kroppen. Den er kraftigt bygget, men
velproportioneret. Dens kropsbygning er kvadratisk, med middel proportioner. Den er
harmonisk med hensyn til forholdet mellem dens stsrrelse og de forskellige kropsdele,
ligesom omridset af hoved og krop svarer til hinanden.

Kropslangden malt fra skulderspids t i l  sedeben er den samme som skulderhojden
(kvadratisk bygning). En l i l le tolerance, som dog aldrig ma overst ige 1-2 cm, er t i l ladt,
men ikke onskelig. Hovedets lengde mAler 4110 af skulderhojden. Brystdybden bor
male 50Y" af skulderhojden.

Racens funktion er at drive og beskytte hjorden - en opgave, som den er fremragende
egnet til, takket vere sin vagtsomhed, koncentration og mentale balance. Dens
larenemhed og beslutsomhed kombineret med selvbeherskelse og tAlmodighed gar
den til en fremragende vagt- og ledsagehund, som er egnet til mange forskellige
formal. Den knytter sig t@t t i l  mennesker.

Neseparti og skalle er af samme langde. Hovedet har nesten kasseform, hvad der
far det til at virke stort. Hovedhuden mA ikke vare tyk, men slutter t@t til det
underl iggende bindevev uden at danne rynker el ler folder.

Skallen er bred og let konveks mellem arerne; den er ligeledes bred og afrundet fortil
ved panden. Skallens og nesepartiets lengdeakser er parallelle. Skallen har samme
lengde som n@separtiet, og den mA ikke v@re bredere end det halve af hovedets
samlede lengde. Pandebenet er veludviklet bade i langde og bredde, og
ojenbrynsbuerne er godt markerede. Pandens midterfure er markeret, og
nakkeknuden tydelig og fremtredende.

Stoppet er ikke overdrevent, men fremheves pA grund af den markerede udvikling af
knoglestrukturen i pande, n@separti og ojenbrynsbuer.

Aftager gradvis i dybden udefter, og dets sider nermer sig hinanden let, sAledes at
nasepartiet ikke er spidst, men afskaret og med en nasten flad front. Det har samme
lengde som skallen. Bredden milt pa midten er ca 50% af lengden. Dybden mi ikke
v@re under halvdelen af lengden. Nesepartiets overlinie, dannet af neseryggen, har
l ige profi l .  Underl inien dannes ikke af laberne, men af underkaben. Pi grund af
denne bygning er mundvigen ikke los, men t i lbagetrukken t i l  en lodret l inie fra yderste
ojenkrog. Nesepartiets underlinie er nesten lige.
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Overlaberne er tynde og ikke serlig betydelige. De skilles under n@sen, hvor de
danner en meget aben bue af form som 1/3 cirkel og sAledes lige netop dekker
underkebens tender. Leberandene er vel pigmenterede.

Bade over- og underkabe er veludviklede og brede.

Hvide tender; komplet og veludviklet tandset med fortanderne placeret
regelmassigt pA rakke. Saksebid.

lkke fremtredende.

Store, med en mere eller mindre mark, kastaniebrun ojenfarve svarende til pelsfarven.
De er placeret nesten i plan med panden. Deres udtryk er blidt, fredeligt og
opmerksomt. AjenAbningen er let oval og skrdtstil let i en vinkel pi ca 15" mod
vandret. @enrandene slutter tat til ajet og er godt pigmenterede med sort.
Aienvipperne er serlig lange for at kunne lofte pelshArene, der fra panden henger
ned over ojnene.

Hojt ansatte. De er halvt hengende, dvs at kun de yderste 213 mod den afrundede
spids er hengende. Nar hunden er opm@rksom, loftes srerne let ved basis. Formen
er trekantet. @relengden er mellem 11 og 13 cm, bredden 6.5 til 8 cm. @rernes basis
er bred og bagtil forlanget dertil, hvor hovedet msder halsen, mens de fortil nAr til
midten af skallen. For enden er de let afrundede. Pelsen pi arerne er let bolget og
blsd; den danner lette frynser ved spidserne.

Overlinien er let konveks. Halsen er noget kortere end hovedet, sAledes at den helt
udstrakt ikke maler over 80o/" af hovedets lengde. Halsens omkreds, malt pA midten,
bar vere mindst det dobbelte af langden. Huden pa halsen er aldrig slap, og der er
derfor ingen los halshud. Halsen er bekledt med tet og fyldig pels.

Manken trader tydeligt frem over den lige ryglinie. Lendepartiet er svagt hvalvet, og
krydset let skratstil let.

Hoj og lang. Halsen er harmonisk forbundet med kroppen.

Lige, meget muskulos og med god bredde; ryglengden er ca 30o/" af skulderhojden.
Lendepartiet er harmonisk forbundet med ryglinien og krydset og miler i langden ca
20o/" af skulderhojden; det er sAledes tydeligt kortere end selve ryggen. Bredden af
landepartiet er nesten den samme som lengden. Hele partiet har en veludviklet
muskulatur.

Bredt, kraftigt, godt muskulost og skratstil let med en heldning pa 30' mod vandret.
Bredden mellem de to hofteben bar vare 117 at skulderhsjden.

Rummelig brystkasse, der nar ned til albuerne og er godt hvalvet. Brystomfanget mAlt
lige bag albuerne er mere end 25o/" stsrre end skulderhojden. Brystkassens bredde
bar v@re 30o/" af skulderhojden, og dens langde og dybde bsr v@re 50% at
skulderhojden.

Fra brystbenet stiger underlinien ganske let mod bugen, som saledes kun er let
optrukken. Lengden af flankerne svarer til lendepartiet, som er kort. Flankerne er
min imal t  indt rukne.

Ansat i krydsets bageste trediedel, tyk og solid ved roden, gradvis tyndere mod
spidsen. Den er dakket af et harlag, der minder om gedehAr og er let bolget. Halen
maler 60-65% af skulderhojden, og den kan sAledes let na til haseleddet, nAr hunden
star normalt, men det foretrekkes, at den er kortere. Nar hunden er i ro, beres halen i
sabelform, dvs at den beres hangende pa de forste 213 og har en let bue opefter pA
den sidste trediedel. Nar hunden er akt iv, loftes halen og slAr fra side t i l  side.
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Lemmer:

Forpart: Generelt: Set forfra og fra siden velstillede og lodrette forben. Albuens hojde svarer til
50% af skulderhojden. Forparten er proportioneret efter hundens stsrrelse.

Skuldre: Skulderbladene er velbyggede og massive. Langden er lidt over 1/4 af skulderhajden
og udgar 15 - 17 cm. Skulderbladet er skratstillet i en vinkel pA 45 - 55" mod vandret.
Muskulaturen skal altid vere veludviklet.

Overarm: Godt muskulas og med robust knoglebygning. L@ngden udgor 30o/" af skulderhojden.
Dens heldning mod vandret ligger mellem 60 og 70'. Vinklen skulderblad/overarm
svinger mellem 105 og 125'.

Albuer: Albuerne bsr vare placeret i planer parallelle med kroppens midterplan. Spidsen af
albuen bor vare placeret ien lodret linie fra skulderbladets bageste hjsrne. Vinklen
over-/underarm svinger mellem 150 og 155". Fra albuehojde og nedetter er pelsen
rigelig, lang og fyldig, med tendens til at samle sig i totter.

Underarm: Lodret stillet og mindst lige sA lang som overarmen. Muskulatur og knoglekraft er
veludviklet.

Hindrod: Meget bev@gelig og tor, med et tydeligt fremspringende arteben. Den ligger i
forlangelse af underarmens lodrette linie.

Mellemhand: B va-rc tor og meget bevegelig. Set forfra er den placeret i samme lodrette plan
som underarmen. Set fra siden er den en smule skratstillet fremefter.

Forooter: Af oval form (harepoter), med godt sluttede og hvalvede taer. Klserne er robuste,
krumme og godt pigmenterede. Tradepuderne er morkfarvede.

Bagpart: Generelt: Bagbenene svarer godt til hundens stsrrelse. De er lige og velstillede, set
bade bagfra og fra siden.

Overlar: Langt og bredt, godt muskulost. Dets bageste rand er let konveks. Overlarets l@ngde
er ca 30% af skulderhojden, og bredden er ca 75o/" af langden. Vinklen
b@kken/overlar ligger mellem 100 og 105'.

Underlar: Med robust knoglebygning og tor muskulatur. Furen i musklen er godt markeret.
Underlarets langde er ca 1/3 af skulderhsjden. Dets heldning mod vandret er ca 55".

Kneeled: Knaet ligger fuldstendig i plan med bagbenet og er hverken drejet ind- eller udefter.
Knevinklen er aben og mAler 130 - 135'.

Haseled: Haseleddets sider skal have god bredde. Afstanden lra helspidsen til jorden ma ikke
vare under 25Yo al skulderhojden. Hasevinklen ligge mellem 140 og 145'.

Mellemfod: Af en langde pA 15% af skulderhojden, malt i sig selv; hvis man maler fra helspidsen,
har den samme langde som hasen. Den fut v@te lodret stillet. Eventuelle vildtklser
Mr vare fjernet. NB! Fjernelse at vildtkloer er forbudt i Danmark.

Baopoter: Med samme egenskaber som forpoterne.

Bevegelse: Med frie og lange skridt. Den foretrukne gangart er trav, som er ganske langstrakt og
meget udholdende. Pa grund af sin bygning kan hunden let slA over i almindelig galop,
som den kan holde i relativt lang tid.

Hud: Slutter tet til kroppen og er overalt tynd, isaer pa wet og forben. Halsen er uden los
halshud og hovedet uden rynker eller folder. Slimhinder og blinkhinder bor vare sorte.

Pels:

Harlao: Meget rigeligt og meget langt; det er forskelligt pa kroppens forskellige partier.
Strukturen er strid (som gedehar) isar pa den forreste del af kroppen. Fra midt pA
brystkassen og bagud og pe alle benene har pelsen tendens til at danne snore eller
bAnd - eller har allerede dannet band, afhengigt af alderen.



Farve:

Stsrrelse:

Fej l :

Diskvalificerende
fej l :

Bemark:
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Disse band bar udgir oppe fra ryglinien og falde ned langs kroppens sider. PA hovedet
er harlaget ikke sA groft og dekker ajnene. PA lemmerne bar hdrlaget overalt vere
ensartet fordelt som blode bAnd, der hanger ned mod jorden. De danner en slags
flade sojler (pilastre) pA forbenene og snore eller bind pa bagbenene, som er uden
frynser. Underulden er sA kort og tet, at det er vanskeligt at se huden. Pelsen skal
fgles "fedtet".

Ensfarvet gra el ler med gra aftegninger i  al le mulige nuancer fra sart og middel gra t i l
en meget lys tone, eller fra en msrkere tone til sort. lsabellafarvet og lys fawn er til ladt.
Ensfarvet sort pels er til ladt, hvis den sorte farve er virkelig dybsort (zain = uden et
eneste hvidt har). Ensfarvet hvid pels er forbudt. Der tolereres hvide aftegninger, hvis
deres samlede overflade ikke dekker mere end 1 15 at hele pelsens overflade.

Den ideelle skulderhojde for hanner er 60 cm med en tolerance pA 2 cm mere eller
mindre. For tever er idealhojden 56 cm, stadig med en tolerance pe2 cm mere el ler
mindre.

Vegt: Hanner 32 - 38 kg, tever 26 - 32k9.

Enhver afvigelse fra de foregAende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedsmmelsen skal stA i naje forhold til afvigelsens omfang. Denne grundregel galder
ogsd for hunde, hvis hoved er for li l le eller til stadighed gir pasgang.

' Skallens og nesepartiets overlinier konvergerende eller divergerende.
. Udpreget underbid, der skemmer n@separtiets form.
. Skelen pa begge qne.
. Nesen helt eller delvis afpigmenteret.
. Storrelse over eller under standardens mal.
. Halen baret i ringform eller oprullet over ryggen.
. Neseryg konveks (romernase) eller konkav.
. Totalt depigmenterede ojenrande (begge ajnd.
. Glasojne (et eller begge).
. Overbid.
. Manglende hale el ler stumphale.
. Hvid pels pa mere end 1 15 at hele overfladen.
. Hud: Total pigmentmangel pA leberandene.

Hanhunde skal have to normalt udviklede test ikler i  pungen.

Q ( ) ( )

Standarden udgivet af FCI 14 FEBRUAR 1992

Oversattelsen godkendt af DKKs Standard Komite

APRIL 1997


