
2019/80.sz. Körlevél 

Angol nyelvű 
tájékoztató 

FAJTÁK ÉS FAJTAVARIÁCIÓK: 
KERESZTEZÉSEK 

 Csatolva küldjük az FCI új általános és fajtaspecifikus előírásait a fajtákon belüli és a 
fajtavariációkon belüli keresztezésekről, melyet az FCI Általános Bizottsága a 2019. február 
20-án Helsinkiben tartott ülésén elfogadott. Az alábbi fajták keresztezhetők:  
 

FÉLHOSSZÚSZŐRŰ PIRENEUSI JUHÁSZKUTYA (138)  és HOSSZÚSZŐRŰ PIRENEUSI 
JUHÁSZKUTYA (141) 

GRÖNLANDI  KUTYA (274)  és  KANADAI ESZKIMÓ KUTYA (211) 
 
Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy jelen előírások semmilyen módon nem befolyásolják 
a jelenleg létező CACIB osztályozást, besorolást. 
 
Az előírásokat megtalálják weboldalunkon is.  
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tájékoztató 

FCI ÁLTALÁNOS ÉS FAJTASPECIFIKUS ELŐÍRÁSOK 
A FAJTÁK KERESZTEZÉSÉRŐL ÉS A FAJTAVARIÁNSOKRÓL 

 1.) Az FCI támogatja a fajtavariánsok közötti keresztezéseket, amikor az szükségesnek 
tekinthető a génállomány növelése, a kutyák egészségének javítása érdekében: a 
kutyatenyésztésben nem kívánatos a túl kicsi populáció.  

Jelen ajánlás  
✓ felülírja a 1973.10.17-i 1973/36. sz. Körlevelet, és az FCI 1984-ben Acapulcóban tartott 

közgyűlésének döntéseit. 
✓ semmilyen módon nem befolyásolja a jelenleg létező CACIB osztályozást, besorolást.  
 
2.) A fajtavariánsok közötti keresztezéseknek követniük kell bizonyos általános elveket 

és a fajtaspecifikusság alább listázott elveit, úgy is mint a nemzeti kennel klubok által 
az egészségügyi problémák elkerülésére, illetve a nem kívánatos egészségi állapottal 
bíró állomány visszaszorítására kidolgozott tenyésztési programot.  

 
3.) A TENYÉSZTÉS ELVEI ÁLTALÁNOS ÉS FAJTASPECIFIKUS ESETEKBEN 
Általánosságban elmondható, hogy lehetséges egymáshoz KÖZEL ÁLLÓ FAJTÁK vagy 
FAJTAVARIÁNSOK keresztezése egészségügyi problémák, illetve a nem kívánatos egészségi 
állapotú összetétellel bíró állomány által okozott problémák elkerülése céljából. Ugyanakkor 
felhívjuk a figyelmet az alábbiakra 
MÉRET: Csak az egymáshoz méretben legközelebb álló variációk pároztathatók egymással – 
ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek az ellésnél 
HOSSZÚSZŐRŰ KUTYÁK: hosszúszőrű kutya hosszúszőrű kutyával történő keresztezése esetén 
mindig hosszúszőrű utódok várhatók  
SZÍNEZET: nem keresztezendő merle szőrzet színű kutya merle színű kutyával – ¼-arányban 
homozigóta halálos/ súlyos betegséggel (pl. süketség) sújtott öröklés várható 

 FAJTAVARIÁNSOK 
 BELGA JUHÁSZKUTYA (15): kerülendő a hosszúszőrű és a drótszőrű kutyák keresztezése – 

ellenkező esetben a szokásosan elfogadottól eltérő szőrzetű utódok várhatók 
USZKÁR (172): kerülendő az ezüstszínű keresztezése az apricot vagy vörös színűvel – 
ellenkező esetben a szokásosan elfogadottól eltérő színű utód várható 
TACSKÓ (148): kerülendő a hosszúszőrű és a szálkásszőrű kutyák keresztezése, ellenkező 
esetben az elfogadottól eltérő szőrzetű utódok várhatók 
NÉMET DOG (235): kerülendő a harlekin mintázatú kutya keresztezése harlekinnel ugyanis 
¼-arányban homozigóta, halálos betegséggel sújtott örökítés várható 
NÉMET DOG (235): kerülendő a harlekin színű kutyának a fekete kivételével bármely más 
színnel való keresztezése. A harlekin mintázat tulajdonképpen fekete szín kiterjedt fehér 
színezettel, amit a harlekin és merle gén okoz. 
NÉMET DOG (235): kerülendő a kék színű kutyának a kék és fekete színű kutyán kívül 
bármely más színűvel való keresztezése. A kék egy recesszív allél által hígított fekete, amely 
hígítja az orr és a szem színét is.  
NÉMET SPITZ (97): szürke színezetűt csak szürkével ajánlott keresztezni. 
NÉMET SPITZ (97): kerülendő a barna színű kutyának a feketén kívül bármilyen más színűvel 
való keresztezése. Ez az elfogadottól eltérő barna színt vagy májszínű orrot eredményez.  
  
 
 
HOLLAND JUHÁSZKUTYA (223): kerülendő hosszúszőrű és drótszőrű egyedek keresztezése, 



ellenkező esetben az elfogadottól eltérő szőrzetű utódok várhatók. 
TÖRPE SCHNAUZER (183): kerülendő a só-bors és a fekete ezüst egyedek keresztezése a 
recesszív fekete ezüst színváltozat fajtán belüli megőrzése érdekében. 
 
FAJTÁK 

• BULL TERRIER(11) és MINIATÜR BULLTERRIER (359) 

• FÉLHOSSZÚSZŐRŰ PIRENEUSI JUHÁSZKUTYA (138)  és  HOSSZÚSZŐRŰ PIRENEUSI 
JUHÁSZKUTYA (141) 

• BELGA GRIFFON (81) & BRÜSSZELI GRIFFON (80) és PETIT BRABANCON (82) 

• GRÖNLANDI KUTYA (274)  és  KANADAI ESZKIMÓ KUTYA (211)  

• SVÁJCI KOPÓ (59)  és  KIS SVÁJCI KOPÓ (60), svájci típus: csak a fehér/ vörös 
pároztatatása fehér/ vörös színű egyeddel ajánlott 

 
 

 

 


