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Pinserin rotumääritelmässä hyväksytyt värit black&tan ja punainen 
(soopeli) ovat, kuten tiedetään, A-lokuksen alleelien ay (punaisen 
alleeli) ja at (merkkivärisyyden alleeli) aiheuttamia. Snautseri-pin-
serilehdessä 2/2012 kerrottiinkin jo snautseri-risteytyslinjassa 
esiintyvästä riistanväristä, joka aiheutuu snautserilta tulevasta 
aw-alleelista. Pinsereillä esiintyy myös ruskeaa väriä, nk. chocola-
te&tania (atat bb) sekä sen solid-muotoa (Ay- bb), jolla ei varsinais-
ta nimitystä ole pinsereillä: se aiheuttaa punaiselle pinserille mus-
tan pigmentin täyden puuttumisen, eli sen huulet, silmäluomet ja 
kynnet ovat ruskeat tai punertavat. Näitä kutsutaan mm. punane-
niksi tai ”orangeksi”.

Ruskea väri aiheutuu B-lokuksen b-alleelin (tieteelliseltä nimeltään 
”Tyrosinase Related Protein 1”) vaikutuksesta. Yksinkertaistettuna: 
BB = normaalivärinen koira, Bb = normaalivärinen koira, joka kantaa 
ruskeaa, bb = ruskean värin ilmiasussaan näyttävä koira. B-lokuksen 
aiheuttama ruskea on terminologisesti ns. oikea ruskea. Pinsereitä 
on aikoinaan rekisteröity värinimityksellä ruskea; nämä koirat ovat 

olleet joko vähemmän 
punasävyisiä soopelei-
ta tai sitten pronssin-
värisiä, jotka on josta-
kin syystä rekisteröity 
ruskeiksi. Tänä päivänä 
nämä vanhat rekiste-
röinnit aiheuttavat hie-
man päänvaivaa, jos 
selaa Koiranettiä eng-
lanniksi: tietokannasta 
löytyy 422 pinseriä, joi-
den väriksi on merkitty 
chocolate/brown.

Ruskea&tan on pinse-
rin alkuperäisväri eikä 
se ole tullut rotuun ris-
teymän kautta. USA:s-

sa kääpiöpinsereillä tämä chocolate&rust on hyväksytty väri. 
Dobermanneilla tätä väriä kutsutaan punaiseksi ja se on toinen 
dobermannin sallituista väreistä. Pinsereillä väritystä nimitetään 
chocolate&taniksi, mutta se ei ole pinserillä rotumääritelmän 
mukainen väri missään maassa.

Vuonna 1983 Saksasta tiedetään syntyneen pinseri Ruty vd Pfer-
dewinkel, joka oli ruskea&tan-värinen. Mahdollisesti useampia-
kin ruskea&taneja on syntynyt, mutta ne on saatettu lopettaa, 
kuten diluutiovärisetkin pennut. Ruskean värin geeni siis voi kul-
keutua piilossa kuten diluutiokin ja tulla myöhemmin esiin pentu-
eessa, jonka kummatkin vanhemmat sattuvat kantamaan ko. vä-
riä. 2000-luvun loppupuolella väri tuli taas Euroopassa esiin, kun 
Ruotsissa erääseen pinseripentueeseen syntyi ruskea&tan-värisiä 
pentuja. Yhdistelmä uusittiin, ja tuloksena oli taas samanlaisia 
pentuja. Tämän jälkeen ruskea&taneja on syntynyt useampiinkin 
pentueisiin joko sattumalta tai tarkoituksenmukaisesti. ”Oran-
gea” eli ruskea&tanin solid-muotoa tiedetään syntyneen ainakin 
Saksassa ja Ruotsissa 2000-luvun alkupuolella.

Useiden eri maalaisten kasvattajien voimin ruskea&tania on koi-
tettu palauttaa rotumääritelmään vetoamalla sekä Saksan PSK:-
hon että suoraan FCI:hin, mutta Saksan yhdistys ei ole halunnut 
keskustella asiasta, ja FCI ei kävele rotumääritelmäasioissa rodun 
kotimaan yli.

Tällä hetkellä pinserin rotumääritelmä vaatii pinserille mustan 
pigmentin. Tätä ei bb-geenisellä koiralla koskaan voi olla, koska 
sillä ei ole mustaa pigmenttiä.

Terveysongelmia?
Ruskean värin tullessa taas esiin pinsereillä alkoi kiivas keskuste-
lu värin mahdollisista terveysongelmista. Osa kasvattajista oletti, 
ja olettaa edelleen, että ko. väri on yksi rodullamme tunnetuis-
ta diluutioväreistä. Näin ei kuitenkaan ole. D-lokuksen aiheutta-
miin diluutioihin, jotka haalistavat koiran värin eli blue&taniin ja 
pronssinväriin, tiedetään usein liittyvän Color Dilution Alopeciaa 
(”sinisen värin syndrooma”). CDA aiheuttaa puutteellista turkkia 
ja kutisevaa ihoa.

Ruskea väri puolestaan periytyy B-lokuksen alleelien ohjaama-
na. Ruskea on laimennusväri siinä merkityksessä, että se estää 
mustan pigmentin esiintymisen koirassa täysin ja korvaa sen rus-
kealla. B-lokuksen ruskea on yleinen väri useilla roduilla kuten 
dobermannilla, lab-
rador innoutaj i l la , 
irlanninvesispanie-
leilla, brasilianterrie-
reillä, dalmatialaisilla, 
pointterilla, saksan-
seisojalla jne. 
Siihen ei ole tutki-
muksissa yhdistetty 
ihosairauksia.


