
SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI 

 VISOMS VEISLĖMS GALIOJANČIOS TAISYKLĖS: 
1. Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes ¼ palikuonių bus homozigotiniai 

letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu. 
2. Kergiant skirtingų dydžių šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina). 

VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGIAMOS TARUSAVYJE 

FCI 
standartas

Veislė Dydis Spalva Plaukas Pastabos

347 Šveicarų baltasis aviganis 
Šveicarų baltasis aviganis

a)vidutinio 
ilgio 
b)ilgas

172 Pudelis 1. Standartinis a) balta 
b) ruda 
c) juoda 
d) pilka 
(sidabrinė) 
e) abrikosinė 
f) raudona

Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos 
šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų 
šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos

172 Pudelis 2. Mažasis a) balta 
b) ruda 
c) juoda 
d) pilka 
(sidabrinė) 
e) abrikosinė 
f) raudona

Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos 
šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų 
šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos

172 Pudelis 3. Nykštukinis 
4. Žaisliukas

a) balta 
b) ruda 
c) juoda 
d) pilka 
(sidabrinė) 
e) abrikosinė 
f) raudona

Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos 
šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų 
šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos 
Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 
15 mėnesių.

173 Estrelos aviganis a)trumpas 
b)ilgas



15 Belgų aviganis 
(griunendalis) 
Belgų aviganis (lakenua) 
Belgų aviganis (malinua) 
Belgų aviganis 
(terviuerenas)

Juoda 
Rusva 
Rusva 
Rusva

Ilgas 
Šiurkštus 
Trumpas 
Ilgas

Draudžiama kergti ilgaplaukius su 
šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros 
atsiradimo rizikos 

218 Čihuahua a)trumpas 
b)ilgas

148 Taksas 1.Standartinis a)trumpas 
b)ilgas 
c)šiurkštus

Draudžiama kergti ilgaplaukius su 
šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros 
atsiradimo rizikos

148 Taksas 2.Nykštukinis 
3.Triušinis

a)trumpas 
b)ilgas 
c)šiurkštus

Draudžiama kergti ilgaplaukius su 
šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros 
atsiradimo rizikos. 
Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 15 
mėnesių.

235 Vokiečių dogas a)rusva 
b)tigrinė 
c)juoda 
d)marmurin
ė 
e)pilka

Marmuriniai šunys turi būti kergiami tik su 
juodais, nes marmurinis dogas genetiškai yra 
juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja 
harlequin ir merle genai. 
Pilki dogai turi būti kergiami tik su pilkais/
juodais,nes pilka spalva genetiškai yra 
susilpninta (diluted) juoda, kurią sąlygoja 
recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies 
ir akių spalvas.

166 Vokiečių aviganis a)dvigubas 
trumpas 
b)dvigubas 
ilgas

97 Vokiečių špicas 1.Wolfspitz 
(Keeshound)

a)pilka Pilki šunys kergiami tik su pilkais

97 Vokiečių špicas 2. Didysis b)balta 
c)juoda 
d)ruda

Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir  
juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką 
rudą arba Dudley nosies spalvą



97 Vokiečių špicas 3. Vidutinis a)pilka 
b)balta 
c)juoda 
d)ruda 
e)oranžinė-sabalų 
f)juoda su įrudžiu 
g)particolour

Pilki šunys kergiami tik su pilkais.  
Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir  
juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką 
rudą arba Dudley nosies spalvą

97 Vokiečių špicas 4. mažasis a)pilka 
b)balta 
c)juoda 
d)ruda 
e)oranžinė-sabalų 
f)juoda su įrudžiu 
g)particolour

Pilki šunys kergiami tik su pilkais.  
Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir  
juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką 
rudą arba Dudley nosies spalvą

97 Vokiečių špicas 5. Nykštukinis 
(Pomeranas)

a)pilka 
b)balta 
c)juoda 
d)ruda 
e)oranžinė-sabalų 
f)juoda su įrudžiu 
g)particolour

Pilki šunys kergiami tik su pilkais.  
Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir  
juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką 
rudą arba Dudley nosies spalvą

77 Papiljonas 
Falenas

Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių.

223 Olandų aviganis a)trumpas 
b)ilgas 
c)šiurkštus

Draudžiama kergti ilgaplaukius su 
šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros 
atsiradimo rizikos

310 Peru plikasis šuo 1.Disysis 
2.Vidutinis 
3.Mažasis

Tik gretimos pagal dydį atmainos 
Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 15 
mėnesių.

89 Ibisos šuo a)ilgas ir 
šiurkštus 
b)trumpas 
ir švelnus

94 Portugalų podengo 1.Didysis 
2.Vidutinis 
3.Mažasis

a)šiurkštus 
b)trumpas 

Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 15 
mėnesių.



55 Puli a)juoda 
b)juoda su 
atspalviu 
c)rusva 
d)balta

181 Ryzenšnauceris a)juoda 
b)pipirai su 
druska

182 Šnauceris a)juoda 
b)pipirai su 
druska

183 Cvergšnauceris a)juoda 
b)pipirai su 
druska 
c)juoda su 
įsidabriu 
d)balta

Draudžiama kergti pipirai su druska spalvos šunis 
su juodos su įsidabriu spalvos šunimis, siekiant 
apsaugoti veislėje recesyvinę juodą su įsidabriu 
spalvą

59 Šveicarų skalikas 
SCHWEIZER LAUFHUND (BERNER) 
 SCHWEIZER LAUFHUND (JURA) 
 SCHWEIZER LAUFHUND 
(LUZERNER) 
 SCHWEIZER LAUFHUND 
(SCHWYZER)

Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

60 Šveicarų skalikas 
SCHWEIZER NIEDERLAUFHUND 
(BERNER) 
SCHWEIZER NIEDERLAUFHUNDE 
(JURA) SCHWEIZER 
NIEDERLAUFHUNDE (LUZERNER) 
SCHWEIZER NIEDERLAUFHUNDE 
(SCHWYZER)

Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

61 Senbernaras a)trumpas 
b)ilgas

99 Veimaro trumpaplaukis 
paukštinis

a)trumpas 
b)ilgas

234 Meksikiečių plikasis šuo 1.Standartinis 
2.Vidutinis 
3.Miniatiūrinis

Tik gretimos pagal dydį atmainos 
Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 
15 mėnesių.



234 Meksikiečių plikasis šuo a)plikas 
b)plaukuotas

Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines 
apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su 
plikaisiais.

11 
359

Bulterjeras 
Nykštukinis bulterjeras

Nykštukinio bulterjero kalės kergimui su 
standartiniu patinu turi būti gautas veisimo 
komisijos leidimas.  
Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 
15 mėnesių.

81 
80 
82

Belgų grifonas 
Briuselio grifonas 
Brabanto grifonas

352 Rusų žaisliukas a)trumpas 
b)ilgas


