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Tárgy: GENETIKAILAG MEGENGEDETT KÉK VAGY GESZTENYEBARNA
SZŐRSZÍNNEL RENDELKEZŐ FAJTÁK
Az FCI elnöksége a 2008. november végi ülésén egy magyarázó és összefoglaló jellegű
dokumentumot hagyott jóvá Genetikailag megengedett kék vagy gesztenyebarna
szőrszínnel rendelkező fajták címmel, melyet az FCI Standard Bizottsága javasolt.
Mellékelten küldjük a dokumentumot angolul (eredeti szöveg) és németül.

Genetikailag megengedett kék vagy gesztenyebarna szőrszínnel rendelkező
fajták
A korábban Bernard Denis professzor által leadott szőrszín magyarázatokat a különböző FCI
tagok nagyra értékelték. Arra kérték, hogy küldjön egy fajtalistát, melyben vannak kék vagy
gesztenyebarna szőrszínű állatok. A következő lista tehát még egyszer azon fajták tisztázását
hivatott szolgálni, melyeknél a kék halvány szőrszínként és a gesztenyebarna felléphet.
A kék és gesztenyebarna színek nem feltétlenül egységesek és cserszínű jegyek is
előfordulhatnak bennük.
Definíciók:
KÉK: Kék szőrtakaróval rendelkező kutyáknak semmi esetre sem lehet az orrtükre fekete; a
szemszín nagyon ritkán sötétebb a mogyoróbarnánál. A szőrtakaró vagy a bőr színének
intenzitása a sápadt galambkéktől az erőteljes acélkékig terjed vagy a szürkéskéktől a
palakékig. Ha egyes fajtáknál, melyeknél kizárólag fekete orrtükör megengedett, kék színű
egyedek fordulnak elő, az azt jelenti, hogy ez a szín nem megengedett.
GESZTENYEBARNA: (nevezik szintén májszínűnek vagy csokoládébarnának): Májbarna
szőrtakaróval rendelkező kutyáknak semmi esetre sem lehet fekete az orrtükre és a szemeik
általában mogyoróbarnák. A szőrtakaró vagy a bőr színének intenzitása a nagyon sápadttól
(ha halvány; weimari vizsla) az erős gesztenyebarnáig terjed, mely bíborba játszik (fürjészeb
/Deutscher Wachtelhund/ vagy ír vízi spániel). Ha olyan fajtáknál, ahol csak a fekete orrtükör
megengedett, májbarna egyedek fordulnak elő, az azt jelenti, hogy ez a szín nem
megengedett.
Az FCI által nem elismert fajtákat csillaggal (*) jelöltük.
Az FCI standard száma zárójelben van.
A fajta nevét a származási ország nyelvén adtuk meg.
1. FAJTACSOPORT: Kék
Ausztrál kelpie (293), Bearded Collie (271), Border Collie (297), Briard (113), Mudi (238),
Lengyel alföldi juhászkutya (Polski Owczarek Nizinny) (251), Nederlandse Schapendoes
(313)
1. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Ausztrál kelpie (293), Ausztrál juhászkutya (342), Bearded Collie (271), Border Collie (297),
*Lancashire Heeler, Mudi (238), Lengyel alföldi juhászkutya (Polski Owczarek Nizinny)
(251), Saarlooswolfhond (311)

2. FAJTACSOPORT: kék
Német dog (235), Nápolyi masztiff (197), Shar pei (309), Do-Khyi (230)
2. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Aïdi (247), Coban Köpegi (331), Appenzeller Sennenhund (46), Nápolyi masztiff (197),
Újfoundlandi (50), Shar pei (309)
3. FAJTACSOPORT: kék
Brazil terrier (341)
3. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Bedlington terrier (9), Cseh terrier (246), Lakeland terrier (70), Brazil terrier (341), Német
jagdterrier (103)
4. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Tacskó (148)
5. FAJTACSOPORT: kék
Csau-csau (205), Suomenlapinkoira (189), Perui meztelenkutya (310), Thai Ridgeback (338)
5. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Alaszkai malamut (243), Suomenlapinkoira (189), Grølandshund (274), Islenskur Fjárhundur
(289), Lapinporokoira (284), Xoloitzcuintle (234), Perui meztelenkutya (310), Szibériai husky
(270), Német spitz; nagy; közép; kis & pomerániai (törpe) (97)
6. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Angol véreb (84), Dalmata (153), Gonczy Polski (354)
7. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Bracco Italiano (202), Braque Bourbonnais (179), Braque francais, type Gescogne (133),
Braque francais, type Pyrénées (134), Epagneul Breton (95), Ceský Fousek (245), Deutsch
Stichelhaar (232), Drentse Patrijshond (224), Angol szetter (2), Epagneul de Pont-Audemer
(114), Epagneul francais (175), Epagneul picard (108), Gammel Dansk Hønsehond (281),
Griffon d’arrêt à poil dur „Korthals” (107), Kis münsterlandi (102), Német rövidszőrű vizsla
(119), Német hosszúszőrű vizsla (117), Perdigueiro Português (187), Perdiguero de Burgos
(90), Angol pointer (1), Pudelpointer (216), Slovenský Hrubosrsty Stavar (Ohar) (320),
Spinone Italiano (165), Stabyhoun (222), Német drótszőrű vizsla (98), Weimari vizsla (99)
8. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Amerikai cocker spániel (167), Amerikai vízi spániel (301), Barbet (105), Chesapeake Bay
Retriever (263), Angol cocker spániel (5), Curly coated retriever (110), Angol springer
spániel (125), Field spániel (123), Flat coated retriever (121), Ír vízi spániel (124), Labrador
retriever (122), Lagotto Romagnolo (298), Perro de agua español (336), Cão de agua
Português (37), Sussex spániel (127), Deutscher Wachtelhund (104), Wetterhoun (221)
9. FAJTACSOPORT: kék
Chihuahua (218), Kínai meztelen kutya (288), Russky Toy terrier (352)
9. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Bichon Havanais (250), Chihuahua (218), Kínai meztelen kutya (288), Petit Chien Lion (233),
Uszkár (172), Russky Toy terrier (352), Shih Tzu (208)
10. FAJTACSOPORT: kék

Afgán agár (228), Chart Polski (333), Angol agár (158), Olasz agár (240), Magyar agár (240),
Whippet (162)
10. FAJTACSOPORT: Gesztenyebarna
Afgán agár (228), Saluki (269), Whippet (162)
2007-ben az FCI Standard Bizottságának elnöke, Renée Sporre-Willes asszony
fogalmazta és lektorálta Bernard Denis professzor, az FCI Tudományos Bizottságának
tagja. Elfogadta 2008. november 4-én Zürichben az FCI elnöksége.

