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ĮVADAS
Ši tema man aktuali tuo, kad pati auginu namuose vienos iš nagrinėjamų veislių šunelį. Domiuosi ir
kitais mažų veislių šuneliais. Be to tai tapo aktualu, kadangi vis daugiau žmonių renkasi mažų veislių
šunelius, kurie puikiai tinka ankštuose butuose.
Mažų veislių šunelius įsigyja vieniši žmonės – kompanijai, kiti kaip žiurkgaudžius, kai kurie vietoj
„skambučio“,bet daugiausia įsigyja kaip aksesuarą.
Lietuvoje šiuo metu populiariausia iš mažų veislių šunų Jorkšyrų terjerų veislė. Šios veislės šuneliai
dažniausiai įsigyjami kaip namų puošmena.
Apie smulkių gyvūnų veisimą Lietuvos veterinarijos akademijoje pastaraisiais metais parašyti tik du
magistro darbai („Vokiečių aviganiai Lietuvoje“ ir „Persų veislės kačių veisimas“). Tai dar labiau
paskatino pasirinkt būtent šią temą.
Naminis šuo priklauso Canis genčiai, vienai iš dešimties Canidae genčių. Dar Canis genčiai priklauso
vilkai, šakalai ir kojotai, kurie ir yra labiausiai artimi naminiam šuniui. Kitos devynios gentys – labiau
nutolusios, bet nestokoja panašumo į naminį šunį. Tai 21 rūšis lapių, hieninis šuo ir mangutas (arba
usūrinis šuo). Visus juos sieja bendra evoliucinė praeitis ir daug elgsenos panašumų.[4]
Seniausi rasti šuns palaikai - apie 14 000 metų senumo Vokietijoje, taip pat 13 500 metų senumo
Izraelyje. Manoma, kad anksčiausiai prijaukinti šunys - dabartinių laukinių Australijos dingo šunų
protėviai.[31]
Šuo (lot. Canis lupus familiaris) yra žinduolis, prijaukintas skirtingais vertinimais prieš 14 000 - 15
000 metų. Skirtingų veislių šunų ūgis siekia nuo kelių centimetrų iki beveik metro, kailio spalva gali būti
nuo baltos iki juodos, o taip pat pat ruda ir pilka. Šunys lengvai treniruojami.[31]
Visame pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 400 šunų veislių ir jų atmainų,tačiau šis skaičius nuolat
kinta. Veislės – tai grupės šunų, kurių palikuonys išvaizda ir elgsena panašūs į tėvus.XX amžiuje išnyko
daug ankstesnių veislių ir buvo išvesta naujų. Tokie pasikeitimai vyksta ir šiandien. Nors veislės
skirstomos pagal jų pritaikomumą, pavidalą ar kilmės vietą, tokia klasifikacija yra grynai sutartinė. [3]
Daugelyje šalių šunys dažniausiai laikomi kaip naminiai gyvūnėliai, nors įvairios šunų sporto rūšys
leidžia jiems parodyti savo įgimtus sugebėjimus, o kai kurios šunų veislės iki šiol atlieka savo tradicines
funkcijas - saugo avių ir galvijų bandas, taip pat naudojami tokiuose darbuose kai narkotikų ar
sprogmenų paieška.[31]
Seniausi Europiniai šunų ir į šunis panašių gyvūnų atvaizdai atrasti Ispanijos urvuose. Jų amžius
viršija 12 000 metų. Tuo metu, kai prieš 6600 metų atsirado Egipto freskos ir hieroglifai, jau buvo
išvestos atskiros šunų veislės, panašios į šiandieninius kurtus ir mastifus. Vėliau pradėti vaizduoti ir
špico bei terjero tipų šunys. Antikinėje dailėje pasirodė keramikos ir skulptūrų su stilizuotais šunų
atvaizdais. Šiandien šuns atvaizdų rasime visų pasaulio kraštų dailėje.[4]

1.

ŠUNŲ VEISIMAS IR GENETIKA

Šunų veisimas – tai meno ir mokslo mišinys, prie kurio dar reikėtų pridėti šiek tiek sėkmės, truputį
genialumo ir, be abejonės, neišsenkantį veisėjo optimizmą. Veislininkystė remiasi biologijos, selekcijos,
zooinžinerijos laimėjimais.[13]
Veislininkystės pagrindinis uždavinys – remiantis praktikos patikrintais efektyviais metodais, gerinti
tarnybines ir veislines šunų savybes, atrinkti geriausius veislinius šunis.[13]
Genetika – ypač sudėtingas mokslas. Joje galybė išimčių iš taisyklių bei vis dar daug
nežinomybės.[13]
Lietuvos kinologų draugijos šunų veisimo nuostatus žiurėti 3 priede. [17]

1.1

Šunų veisimas

Organizuojant veislinį darbą klubuose, be zooinžinerinių ir kitų etatinių darbuotojų, kviečiami aktyvūs
visuomenininkai, turintys veterinarijos, zootechninių ir biologinių žinių. Kinologijos klubuose, kuriuose
yra daug veislinių šunų, organizuojamos sekcijos pagal veisles. Selekciniam darbui vadovauja klubo
nariai, turintys anksčiau minėtų žinių, gerą patyrimą laikant šios veislės šunis.[13]
Norint veisti šunis su kilmės dokumentais, reikia įsigyti šuniuką su kilmės kortele, kurią išduoda
Lietuvos kinologų draugija (LKD). Sulaukusius šešių mėnesių amžiaus šuniukus reikia užregistruoti į
šunų parodą, o kai kurių veislių šuniukai jau kviečiami į parodas net nuo trijų mėnesių amžiaus.
Parodoje jie lyginami su savo vados atstovais ir kitų vadų bendraamžiais. Šunų parodoje šeimininkas
stebi savo augintinį ir lygina jį su kitais bendraamžiais, pamato jo trūkumus.[13]
Parodos teisėjas ekspertas aprašo šunelio eksterjerą ir įvertina jį, pataria šeimininkui kaip reikia auginti
toliau, kad ištaisytų esamus trūkumus.[13]
Kad šuo galėtų dalyvauti veislininkystėje, jis turi tris kartus pabuvoti šunų parodose ir gauti įvertinimą
– patinai „Puikiai“, o kalės „Puikiai“ ir negausių veislių atstovės „Labai gerai“. Jei šuo dalyvauja
tarptautinėse parodose, tai jam pakanka dviejų įvertinimų nuo skirtingų teisėjų.[13]
Kai kalės šeimininkas sukergia savo kalę ir jau mato, kad kalė šuninga, jis pradeda domėtis kaip
užregistruoti veislyną. Kai šuniukams išduodami kilmės dokumentai, kartu kalės šeimininkas gauna
veislyno dokumentus su pavadinimu, kurio niekas 100 metų negalės pakartoti. Veislyno pavadinimą
pasirenka pats šeimininkas.[13]
Didžioji dalis šunų šeimininkų su veisimu susiduria atsitiktinai. Jie tiesiog myli gyvūnus ir, progai
pasitaikius, įsigijo šuniuką vien kaip numylėtinį. Jei jau taip atsitiko, kad šuniukas išaugo į gražų ir
atkreipiantį dėmesį šunį, būtinai kas nors patars jį parodyti šunų parodoje. Sudalyvavus pirmoje

parodoje, o galbūt ir gavus keletą prizų bei ten sutikus „užkietėjusių“ veisėjų, toks mėgėjas greitai
nusprendžia savo mylimam šuniui nupirkti tos pačios veislės kalę. Taip „išdygsta“ naujas veislynas.[13]
Taigi, didžioji dalis nepatyrusių veisėjų, kurdami veislynus, šunis parenka atsitiktinai. Veisėjams,
kurie jau veisė vienos veislės šunis keletą metų ir sumanė papildyti savo veislyną kitos veislės šunimis,
dažniausiai sekasi labiau ir jie žino gerokai daugiau bei turi konkretų tikslą.[13]
Didžioji dalis veisėjų šunų veisimu užsiima kaip pomėgiu, laisvalaikio praleidimui, tačiau toks
pomėgis kartais atneša pelno. Dauguma jų, sumokėję parodos dalyvio mokesčius ir atsiskaitę su
veterinarijos gydytoju, gali visiškai negauti jokio pelno. Tačiau, jei veisėjas gyvena atokioje vietoje, tai
šunų veisimas ir jų demonstravimas parodose gali tapti puikiu būdu susirasti naujų draugų. Tačiau,
reikia nepamiršti, kad, sėkmės atveju, veisėjai neišvengiamai įsigyja ir pavydžių priešų. Ir visgi,
didžiajai daliai veisėjų šunų paroda – tai puiki galimybė visai dienai „atsijungti“ nuo nuobodžios
kasdienybės, nes čia visada laukia ir jaudulys, ir įtampa.[13]
Kilmės dokumentai. Šuniuko dokumentai patvirtina jo veislę, geneologiją, sveikatą, jo tėvų ir protėvių
pasiekimus parodose. Kilmės dokumentai garantuoja šuns kilmę ir iš jų matome, kad jo tėvai yra
kilmingi, jų duomenys ir eksterjeras atitinka veislės standarto reikalavimus. Kilmės dokumentų
pavyzdžiai 5 priede [25].
1.2 Genetika
Paprastai veisėjai neturi nei laiko, nei noro gilintis į genetiką. Nežiūrint to, yra visa eilė puikių knygų,
kurių studijavimas veisėjui būtų naudingas. Bandymas suprasti ilgus ir painius genetikos terminus, bei
palyginus paprasti išreiškimai iš vidutinio veisėjo atima daug laiko. Tačiau visi šunų veisėjai turėtų
pamėginti ir pasistengti suprasti pačius paprasčiausius dalykus Mendelio genetikos teorijoje –
„dominuojantį“ (vyraujantį) ir „recesyvinį“ (slopinamą) geną arba požymį. Tai suprantama nesunkiai ir
galima pritaikyti praktikoje veisiant šunis, ypač todėl, kad žymi veislės trūkumų dalis nulemiama
recesyvinių genų. Veisėjai, kurie vadovaujasi tik sveika nuovoka bei asmenine patirtimi, gali veisti labai
gerus šunis, tokius pačius, kaip ir selekcininkai ir genetikai, tačiau patirtis, būtina gerų rezultatų
gavimui, kaupiama gerokai ilgiau, negu jiems suprantant, kokios yra trūkumų ir ydų išlikimo veislėje
priežastys.[13]
Šiuolaikinės genetikos pradininku laikomas G. I. Mendelis (1822 – 1884 m.). Jis atrado paveldimumo
dėsnį, nors nieko nežinojo nei apie genus, nei apie chromosomas, nors šios žinios būtų jam gerokai
padėję. Deja, Mendelio atradimų svarba buvo pripažinta tik praėjus 18 metų po jo mirties. Mendelis
atrado, kad sukryžminus du individus, kurie skiriasi kokiu tai požymiu, vienas iš požymių gali būti
perduotas palikuonims, o kitas – ne. Jis pavadino pasireiškiantį požymį dominuojančiu, o kitą –
recesyviniu. Šio paveldėjimo dėsnio supratimas gali padėti ir šunų veisėjams.[13]

Norint suprasti veisimo esmę, reikia pradėti nuo pradžių pradžios. Ląstelė – tai gyvybės vienetas,
kylantis iš kitos gyvos ląstelės. Kiekvienas gyvūnas yra dviejų tėvinių ląstelių susiliejimo į vieną –
dukterinę, pasekmė.[13]
Užsimezgant naujai gyvybei vienas vienintelis spermatozoidas (tėvinė ląstelė) prasiskverbia per
kiaušialąstės (motininės ląstelės) sienelę. Tuoj po to kiaušialąstės sienelė sustorėja ir taip sustabdomas
kitų spermatozoidų prasiskverbimas į ją. Iki subręsta spermatozoidas, vyriška ląstelė, kurioje yra
dvigubas chromosomų rinkinys, skyla į dvi taip, kad pusė chromosomų (vienas rinkinys) pereina į vieną
dalį, kita pusė (toks pats rinkinys) – į kitą dalį. Taip kiekvienoje lytinėje tėvinėje ląstelėje –
spermatozoide yra viengubas (haploidinis) chromosomų rinkinys. Moteriška lytinė ląstelė – kiaušinėlis,
sudaryta taip pat ir turi tokį patį viengubą chromosomų rinkinį. Dviejų „puselių“ (dviejų lytinių ląstelių
– spermatozoido ir kiaušialąstės) susijungimas, kai kiekviena chromosoma susiranda sau tinkančią dalį
iš kitos ląstelės ir sudaro naują ląstelę, iš kurios gali išsivystyti nauja gyvybė, kurioje yra jos abiejų tėvų
chromosomos – vėlgi dvigubas chromosomų rinkinys.[13]
Šunų lytinės ląstelės sudarytos iš 39 chromosomų porų, viena iš kurių skiriasi pas pateles ir patinus.
Pas patinus esti nevienoda pora lytinių ląstelių (XY), ir gametogenezės metu pas juos formuojasi
spermotozoidai dviejų tipų – puse su X – chromosoma ir puse su Y – chromosoma. Palikuonių lytis
priklauso nuo to su kokiu spermatozoidu bus apvaisinta kiaušialąstė. Mejozės metu tarp palikuonių būna
vienodas skaičius patelių ir patinų.[15,16,28,33]
Paveldimus požymius perduodantys genai chromosomoje išsidėstę nuosekliai kaip karoliukai karolių
vėrinyje. Vienoje chromosomoje yra tūkstančiai genų. Kiekvienas iš jų saugo informaciją apie tam tikrą
požymį. Abiejose vienos homologinių chromosomų poros chromosomose yra genai, lemiantys tuos
pačius požymius (pavyzdžiui, plaukų garbanotumą, akių spalvą ir kt). Palikuonys paveldi tiek patino,
tiek pateles giminei būdingas savybes, nes pusę genų jie gauna iš patelės, o kitą pusę — iš patino. Iš tėvų
paveldėta genų visuma sudaro organizmo genotipą, o jo išvaizdą sudarančių požymių visuma vadinama
fenotipu. Kiekvieno organizmo fenotipas vystosi veikiamas genotipo (paveldėtų požymių) ir aplinkos
sąlygų (1 pav.).[15,16]
Galvos forma________________________________________________________
Aukštis ties gogu_____________________________

_______

Krūtinės gylis________________________________________________________
Paveldimu-

mas
Kūno ilgis___________________________________________________________
Aplinkos
Krūtinės platumas_____________________________________________________
sąlygos

Krūtinės apimtis______________________________________________________
Vislumas____________________________________________________________
Kūno svoris__________________________________________________________
1 pav. Genotipo ir aplinkos sąlygų veikimas.

Lytinių tėvinių ląstelių susijungimo metu užsimezga nauja gyvybė. Jau ir tokioje mažytėje ląstelėje yra
visi duomenys apie šuns išvaizdą, iš jos susidaro kraujas, nervų sistema, kailis, raumenys,kaulai, nuo jos
priklauso akių spalva, lytis – iš esmės – visas būsimas šuo.[13]
Pirmoji ląstelė skyla į dvi, vėliau į keturias, aštuonias, šešiolika ir t.t., jų kiekis greitai auga.
Kiekvienoje ląstelėje yra branduolys, esminis ląstelės komponentas. Būtent jame ir yra chromosomų
poros (po vieną iš kiekvieno tėvo), kurios laikosi kartu ir jos sudarytos iš daugybės ypač mažų dalelių,
vadinamų genais, jie taip pat yra poromis.[13]
Geną galima pavadinti paveldėjimo vienetu ir vienintele grandimi, jungiančia kartas. Genai yra
pasiskirstę taip, kad kiekvienas iš jų užima tam tikrą vietą chromosomoje. Kiekvienas genas neša savyje
paveldimas savybes ir kontroliuoja įvairių fizinių ir psichinių charakteristikų pasireiškimą suaugusiam
individui. Šuo turi 78 chromosomas (39 poras), kuriose yra tūkstančiai genų. Genai išlieka nepakitę
karta po kartos, jei neįvyksta mutacija. Vienos chromosomos genai kaip taisyklė paveldimi kartu. Už
kiekvieną konkretų individo požymį atsako atskiras genas, pusė kurio paveldima iš tėvo, pusė – iš
motinos. Veisėjui ypač svarbu žinoti apie tuos genus, požymių nešėjus, kurie turi dominuotį – recesyvinį
ryšį, nes vieną požymį gali lemti ir dominuojantis (slopinantis), ir recesyvinis (slopinamasis) genas.
Geriausia, kai veislinis šuo turi du dominuojančius, tą patį požymį lemiančius genus, kuriuos gali
perduoti palikuonims. Tada šeimininkas gali būti tikras, kad šuo palikuonims neperduos recesyvinio
geno, kuris šiam šuniui būtų slopinamas dominuojančio geno ir jo lemiamas požymis (galbūt ne itin
pageidaujamas) jam nepasireikštų.[13]
1.3 Genetiniai veisimo padariniai
Veisimu atitolinant šunį nuo tikrosios kilmės kartais išryškinami tam tikri bruožai, pavyzdžiui, trumpa
nosis, gausios snukio raukšlės, trumpos, kreivos kojos. Jei šunys paliekami veistis natūraliai, tokie
bruožai pamažu išnyksta, nes šuo paprasčiausiai negali varžytis su kitais, fiziškai tvirtesniais ir
energingesniais šunimis. Tačiau kartais selekcininkai tobulindami veisles padaro jas neatsparias ligoms,
gyvūnai kenčia nepatogumus dėl pakeistų kūno formų.[3]
Šiandien daugelis veisėjų jau žino apie genetinius veisimo padarinius, o klubai peržiūri savo
standartus, kad išvengtų pavojingiausių aspektų. Tam tikri veislės individai gali turėti nepageidaujamų,
kenksmingų sveikatai genų. Kai suporuojami du genų lemiamų ligų nešiotojai, jų palikuonys gali
susirgti. Geriausi veisėjai stengiasi užtikrinti, kad tokių susirgimų būtų išvengta.[4]
1.4 Veislinis patinas
Teoriškai veislinis patinas – tai bet kuris patinas, galintis sukergti kalę, tačiau veisėjai šiuo terminu
apibūdina tik specialiai išauklėtą ir pastoviai šį darbą dirbantį patiną. Veislinio patino charakteris,

nepriklausomai nuo jo veislės, turi būti idealus. Nesvarbu, koks puikus bebūtų jo eksterjeras, tačiau jei
jo charakteris prastas, toks patinas bevertis. Jis turi būti „vyriškas“ visais atžvilgiais, visiškai sveikas ir,
svarbiausia, išsiskirti kaip puikus savo veislės atstovas. Jo kilmė turi būti gera, tai yra jis turi būti
išvestas gero linijinio veisimo ar giminingo poravimo būdu. Jis turi būti kilęs iš stiprių, vaisingų ir
ilgaamžių tėvų. Paskutinė savybė ypač svarbi, nes gero veislinio patino vertingumas pripažįstamas tik
praėjus keliems metams nuo jo darbo pradžios, kuomet įvertinami jo palikuonys. Gali praeiti ištisi
penkeri metai, kol patino veislinė vertė bus pripažinta ir tada trumpaamžiui šuniui teliks vieneri – dveji
metai jo geriausių veislės savybių išnaudojimui. Be abejo, tam, kad patinas būtų geros formos, būtina jį
tinkamai šerti, jo sveikata turi būti ideali, reikia su juo ilgai vaikščioti kasdien ir ne tik.[13]
1.5 Veislinio patino išrinkimas
Teisingas veislinio patino pasirinkimas ypač svarbus. Būtent jis turi daug įtakos tiek veislės savybių
gerinimui, tiek ir bloginimui, nes patinas naudojamas daug dažniau nei veislinė kalė. Pastovus patino
naudojimas tik todėl, kad jis yra veislės čempionas, gali pridaryti daug nuostolių veislei, ypač jei jis turi
paveldimų trūkumų; progresuojanti akies tinklainės atrofija, katarakta, klubo sąnario ar kita displazija,
kurių genų nešiotojas yra patinas, nors jam pačiam šie trūkumai nepasireiškia.[13]
Rimtas veisėjas, prieš sukergdamas savo kalę, stengiasi surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos
apie pasirinkto patino kilmę, bent keturias jo tėvų ir protėvių kartas. Taip jis galės nustatyti
dominuojančius patino požymius, o, kas dar svarbiau, jo trūkumus, kurie dažniausiai įtakojami
(pernešami) recesyvinių genų – ar jie pasireiškė patino protėviams.[13]
Kalbant apie matomus patino trūkumus, jie gali atsirasti ir dėl auginimo klaidų. Pavyzdžiui, prastai
susiformavęs skeletas gali būti blogos augančio šuniuko mitybos pasekmė. Jei veisėjas žinos šio
trūkumo atsiradimo priežastį, taip pat tai, kad nei pas vieną patino protėvį šis trūkumas nepasireiškė, jis
gali būti tikras, kad šis patinas neperduos blogai išvystyto skeleto savo palikuonims. Taip pat labai
svarbu, kad kalės genetinės galimybės atitiktų patino galimybes, nes kiekvienas iš tėvų atiduoda po pusę
savo genetinės informacijos kiekvienam šuniukui. Todėl ypač svarbu, kad patinas, parinktas kalei,
neturėtų tokių pačių trūkumų, kaip ir kalė. LKD leidžia patinus kergti iki 9 metų, o vyresniems reikia
tirti spermos kokybę.[13]
Kartais populiarus veislinis patinas absoliučiai visų jo sukergtų kalių palikuonims perduoda savo gerus
požymius ir savybes. Taip atsitinka, kai šie požymiai nulemiami dominuojančių genų, o patino genas,
lyginant su parinktos kalės genu, dominuoja. Tačiau reikėtų neužmiršti, kad dažnai toks patinas tik
maskuoja kalės trūkumus, jos perduodamus palikuonims. Tokio patino palikuonys iš vienos kalės turės
ne tik puikius išorinius požymius, bet ir puikias paveldėtas savybes, tai yra gaus po vieną „gerą“ geną ir
iš tėvo, ir iš motinos. Tačiau šio patino palikuonys su kitomis kalėmis gali būti ne tokie sėkmingi, nes iš
motinos paveldės nepageidaujamą požymį (ir jį nulemiantį recesyvinį geną), kuris būtinai pasireikš

kitoje kartoje. Taigi, kad palikuonys būtų „švarūs“ dėl kažkokio požymio, įtakojamo dominuojančio
geno, būtina, kad abu tėvai nebūtų recesyvinio geno, galinčio pakeisti ar pabloginti šį požymį,
nešėjai.[13]
1.6 Veislinė kalė
Kalė kaip patinas tam, kad taptų veisline privalo tris kartus pabuvoti šunų parodose ir turi būti įvertinta
„Puikiai“, o kai kurių veislių pakanka „Labai gerai“, be to ji privalo turėti kilmės kortelę. Jos kilmės
kortelėje neturi būti bendrų protėvių su patino kortelėje esančiais.[13]
Kaip ir veislinio patino, veislinės kalės charakteris, nepriklausomai nuo veislės, turi būti idealus.
Nepriklausomai nuo to, kaip puikiai kalė atrodo, jei jos charakteris blogas, iš jos bus mažai naudos. Kalė
turi būti sveika, atitikti savo veislės reikalavimus, labai svarbu, kad ji nebūtų nei peršerta, nei liesa; gera
kilmė taip pat daug reiškia – tėvai turėtų būti produktyvūs, lengvai vedantys palikuonis, ilgaamžiai.[13]
Veislyno sėkmės pagrindas – puikios kalės parinkimas. Būtent kalė turėtų būti savo veislės tobulumo
pavyzdys. Kalė, kiek įmanoma, turi neturėti veislės trūkumų. Būtų geriau, jei ji turėtų vieną žymesnį
trūkumą nei būtų tiesiog vidutinė, niekuo neišsiskirianti kalė, be ypatingų gerų ar blogų savybių.
Tolimesniame jos veisime bus gerokai paprasčiau pašalinti vieną trūkumą, negu vienu metu palikuonims
bandyti „įlieti‘ daugybę gerų savybių. Kaip ir patinas, kalė privalo neturėti rimtų paveldimų trūkumų ar
ligų.[13]
Vėl gi, kaip ir renkantis patiną, rimtas veisėjas turi surinkti visą galimą informaciją apie kalės
protėvius, bent 3 – 4 jų kartas. Visa ši informacija yra jos kilmės kortelėje.[13]
Veisėjui, kuris žada rimtai užsiimti šunų veisimu, svarbu žinoti kalės anatomiją.[13]
Pastaruoju metu šunų veisėjai atsakingai ir rimtai žiūri į savo darbą, kruopščiai parenka poras,
tikėdamiesi išvesti kuo perspektyvesnius palikuonis.[14]

1.7 Veisėjas
Veisimo teisę veisėjas įgyja nuo jo priedėlio įregistravimo momento. Veisėjas yra Lietuvos kinologų
draugijos (LKD) klubo narys, turintis kalės kergimo teisę bei registruojantis savo veisėjo priedėliu arba
veislyno vardu Lietuvoje gimusius šuniukus.[27]
1.8 Veisėjo priedėlis
Pagal Lietuvos kinologų draugijos veisėjo priedėlių ir veislynų nuostatus:
1. Veisėjo priedėlis suteikiamas LKD klubo nariui.

2.

Veisėjas gali turėti tiktai vieną veisėjo priedėlį.

3. Veisėjas, buvęs pašalintas ar savo noru išstojęs iš LKD ne ilgiau kaip 5 metams, gali bendra
tvarka registruoti anksčiau jam priklausiusį veisėjo priedėlį.
4. Veisėjo priedėlio savininkais gali būti ir keli asmenys. Registruojant priedėlį, bendrasavininkai
privalo nurodyti, kokia tvarka jų vardai ir pavardės bus rašomi, turi būti nurodytas vienas
pagrindinis savininkas, kuris atsakingas už veislyno veiklą ir vienintelis turi teisę ateityje į
veislyno registraciją.
5. Norint, kad veisėjo priedėlis atitektų vienam iš kelių savininkų, LKD klubo vardu pateikiamas
raštiškas prašymas, nurodant būsimą veisėjo priedėlio savininką, perdavimo priežastį ir sąlygas.
Pareiškimas tvirtinamas visų buvusių veisėjų parašais. Naujasis savininkas registruoja veisėjo
priedėlį savo vardu bendra tvarka.
6. Likvidavus kelių veisėjų bendrą priedėlį, veisėjai turi teisę registruoti atskirus, naujais
pavadinimais veisėjo priedėlius bendra tvarka.
7. Jeigu keli veisėjo priedėlių savininkai nori įforminti veisėjo priedėlio bendrasavininkystę,
pasirinktojo veisėjo priedėlio savininkais tampa visi veisėjai, perregistruojant jį bendra tvarka.
Likę veisėjo priedėliai likviduojami.
8. Veisėjo priedėlis rašomas po arba prieš šuniukų vardus.
9. Šunų vardai ir veisėjo priedėlis rašomi didžiosiomis raidėmis.
10. Vardus šuniukams suteikia veisėjas. Tos pačios vados šuniukų vardai prasideda viena raide.
11. Priedėlį registruoja LKD sekretoriatas, LKD klubui pateikus atitinkamą prašymą.
12. Veisėjo priedėlio registravimui pateikiamas raštiškas prašymas, kuriame nurodoma:
12.1 Veisėjo(jų) vardas(i) ir pavardė(s);
12.2 keli siūlomi veisėjo priedėlio pavadinimų variantai, pirmumo tvarka;
12.3 adresas, telefonas;
12.4 data ir parašas.
13. Jei veisėjo priedėlio registravimo dokumentų duomenys keičiami ar papildomi, apie tai turi būti
pranešta LKD klubui, kuris raštu informuoja LKD sekretoriatą.
14. Veisėjo priedėlis yra naikinamas, jeigu penkių metų bėgyje nebuvo užregistruota vadų su šiuo
veisėjo priedėliu bei veisėjas nėra LKD klubo narys. Apie LKD klubas raštu praneša LKD
sekretoriatui ir asmeniškai veisėjui laišku. Veisėjo pretenzijos priimamos vieno mėnesio
laikotarpyje nuo laiško išsiuntimo.[27]

1.9 LKD veislynas
Pagal Lietuvos kinologų draugijos veisėjo priedėlių ir veislynų nuostatus:
1. Veisėjas gali registruoti LKD veislyną, kai su jo veisėjo priedėliu gimsta antroji šuniukų karta
arba jis veisia tos pačios veislės šunis ne mažiau 5 metų ir su jo veisėjo priedėliu yra gimę ne
mažiau 3 vadų tos pačios veislės šuniukų. Veisėjui priklausančių kalių skaičius neribojamas.
2. Šalia veislyno pavadinimo kilmės dokumentuose žymima (LKD) - tik veislei(ėms),
atitinkančioms punkto 1. reikalavimus.
3. Jei veislyno registravimo dokumentų duomenys keičiami ar papildomi, apie tai turi būti pranešta
LKD klubui, kuris raštu informuoja LKD sekretoriatą.
4. Veislyno pavadinimas naudojamas taip pat, kaip ir veisėjo priedėlis (1.8 poskyris).
5. Prašymas įregistruoti veislyną pateikiamas LKD klubui. Prašymą svarsto LKD klubas ir LKD
veisimo komisija. Jų pateikta išvada tvirtinama LKD prezidiume.
6. Pareiškėjui išduodamas LKD veislyno pažymėjimas.
7. Jei atsisakoma registruoti (perregistruoti) veislyną, vieno mėnesio laikotarpyje nuo pareiškimo
įregistruoti (perregistruoti) veislyną gavimo dienos pareiškėjui turi būti duotas motyvuotas
atsakymas. Atsisakymas registruoti veislyną negali būti grindžiamas veislyno veiklos
netikslingumu.[27]

2. ŠUNININKYSTĖS KLUBŲ VAIDMUO
XIX a. viduryje nemažai Europos pasiturinčiųjų laikė grynaveislius šunis. Pirmoji šunų paroda buvo
viešas renginys, kurį suorganizavo anglų aristokratai, rinkdami aukas labdarai. 1860 m. Birmingame
(Anglijoje) pradėjo veikti pirmoji šunų parodų bendrija. Per trejus metus bendrija Acclimitation Societe
surengė pirmąją šunų parodą Europoje – Paryžiuje, kurioje buvo rodomos įvairios veislės, nors dar
nebuvo tikslaus „veislės“ apibrėžimo. 1873 m. Didžiojoje Britanijoje įsikūrė šunininkystės klubas, kuris
išleido šunų kilmės knygą, aprašančią daugiau nei 4000 šunų, suskirstytų į 40 veislių, genealogiją. 1880
m. šis klubas nusprendė, kad šunų parodose, rengiamose pagal klubo taisykles, gali dalyvauti tik
šunininkystės klube registruoti šunys. Šis potvarkis turėjo didžiausią įtaką tolesniam selekciniam
veisimui, nes jis veislę apibrėžė kaip šunininkystės klubo pripažintą šunų grupę.[4]
1882 m. buvo įsteigtas prancūzų šunininkystės klubas (Societe Centrale Canine), o kitais metais –
amerikiečių šunininkystės klubas (American Kennel Club). Jų taisyklės taip pat reikalavo registruoti
šunis ir jų kilmę atitinkamame klube. Kai 1911 m. įsikūrė Tarptautinė kinologų federacija, remiama
austrų, belgų, olandų, prancūzų ir vokiečių šunininkystės bendrijų, ji taip pat ėmė laikytis panašių
nuostatų.[4]
Šunininkystės klubų įtaka šunų veislių vystymuisi labai didelė, šie klubai pakoregavo kai kurių veislių
kūrimą. Pavyzdžiui, anglų buldogas kadaise buvo išvestas buliui užpulti ir įsikibti jam į sprandą. Vėliau
buldogais buliai būdavo pjudomi pramogai. XIX a. viduryje šis „sportas“ buvo uždraustas. Nors
buldogai išsaugojo kai kuriuos savo tarnybinius pirmtakų išvaizdos savitumus, veisėjų klubai standartais
įteisino didesnes jų galvas. Siekdami laimėti parodose, šunininkai tol didino buldogų galvas, kol
galiausiai jos pasidarė tokios didelės, kad patelės negalėdavo natūraliai apsišuniuoti, ir joms tekdavo
daryti Cezario pjūvį. Kitos veislės buvo tobulinamos taikantis prie kailio ilgumo ar sandaros
standartų.[4]
Afganų kurtas, kadaise paprastas kalnų šuo, dabar apaugo prabangiu kailiu, tačiau prarado instinktą
persekioti gazeles ir medžioti vilkus.[4]
2.1 Veislių ir veislių tipų klasifikacija
Veislių ir veislių tipų klasifikacija yra sutartinė. Romėnai šunis skirstė į kambarinius, aviganius ir
sportinius. Paskutinieji dar buvo skirstoma į kovinius ir medžioklinius šunis. Vėliau, pavyzdžiui,
buvusioje Sovietų Sąjungoje, kartais veislės būdavo skirstomos tik į tris grupes – medžioklinius,
tarnybinius ir dekoratyvinius. Tarnybiniai ir medžiokliniai šunys atlikdavo tam tikras funkcijas, o
dekoratyviniai šunys buvo skirti vien bendravimui namuose.[3]
Romėniška šunų klasifikacija nebuvo patobulinta iki viduramžių pabaigos, kai anglas dr. Džonas
Keiusas suskirstė šunis į tris grupes:

1.Medžioklinius. Medžioklinius jis smulkiau suskirstė į :
•

Terjerus

•

Zuikinius skalikus

•

Pėdsekius(Bladhaundus)

•

Kurtus

•

Spanielius

•

Seterius

•

Vandens spanielius

2.Kambarinius.
3.Sarginius.
Prie kambarinių šunų buvo priskirti švelnūs spanieliai ir maži kambariniai šuniukai, o prie sarginių –
aviganiai, mastifai ir anglų dogai.[3]
Veislės greitai keisdavosi pagal žmonių įnorius. Šunų istorijoje buvo daug laimėjimų, ir praradimų.
Daug veislių išnyko XX amžiuje, tačiau šiandien jau ne vienoje šalyje gyvuoja organizacijos, kurios
rūpinasi nykstančių veislių išsaugojimu.[3]
Pirmasis pasaulyje šunininkystės klubas – Kennel Club(KC) – 1873 m. buvo įkurtas Anglijoje.
Netrukus po to atsirado amerikiečių šunininkystės klubas (American Kennel Club,AKC), įsisteigė klubai
kitose Europos šalyse. Susikūrė Tarptautinė kinologų federacija – FCI (Federation Cynologique
Internationale), kurios tikslas buvo patobulinti skirtingus šunų veislių klasifikavimo metodus. Ši
organizacija pripažįsta daug veislių, kurių nepripažįsta KC ar AKC. Panašias funkcijas Jungtinėse
Amerikos Valstijose atlieka Jungtinis kinologų klubas (United Kennel Club, UKC) ir amerikos retų
veislių asociacija (American Rare Breed Association, ARBA).[4]
2.1.1 Šunų veislių klasifikacija pagal Tarptautinę kinologų federaciją (FCI)
Šunų veislės skirstomos pagal Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) klasifikaciją, į 10 grupių.[31]
I FCI grupė. Piemenų šunys.
II FCI grupė. Pinčeriai, šnauceriai, molosai, mastifai ir šveicarų zenenhundai.
III FCI grupė. Terjerai.
4 SEKCIJA: TOITERJERAI
•

Australijos šilkinis terjeras (Australian Silky Terrier)

•

Anglų toiterjeras (English Toy Terrier)

•

Jorkšyro terjeras (Yorkshire Terrier)
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IV FCI grupė. Taksai.
V FCI grupė. Špicai.
VI FCI grupė. Skalikai.
VII FCI grupė. Pointeriai.
VIII FCI grupė. Spanieliai ir retriveriai.
IX FCI grupė. Kambariniai šunys.
6 SEKCIJA: ČIHUAHUA
9 SEKCIJA: ŽEMYNINIAI TOISPANIELIAI IR RUSŲ ŽAISLIUKAI
•

Kontinentinis toispanielis (Epagneul nain continental)

•

Rusų žaisliukas(Russkiy Toy)

X FCI grupė. Kurtai.[7,8,21,31]
2.2 Tarptautinė kinologų federacija
Vienas didžiausių pasaulio kinologų susivienijimų - Tarptautinė kinologų federacija (FCI) įkurta 1911
m. gegužės 22 d. Po šios organizacijos vėliava 2005 m. buvo susibūrę 80 savarankiškų kinologų
organizacijų, atstovaujančių įvairioms šalims.[11]
Per metus FCI narės organizuoja bemaž pusę tūkstančio tarptautinių šunų parodų. Mūsų šalyje kasmet
rengiamos penkios tarptautinės šunų parodos, kurias organizuoja Lietuvos kinologų draugija. Būtent ši
draugija

atstovauja

mūsų

krašto

šunų

mylėtojams,

jokių

kitų

darinių

FCI

nepripažįsta.

2005 m. Europoje (neskaičiuojant Didžiosios Britanijos) gimė 913.269 veisliniai šuniukai. Daugiausia,
net 177.929, Rusijoje. Gausiai mažylių užderėjo ir Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Nyderlanduose,
Suomijoje.[11]
Lietuvos kinologų draugija 2005 m. išdavė 2 750 kilmės dokumentų gimusiems šuniukams. Latviai šiek tiek mažiau. Iš buvusio Rytų bloko šalių, išskyrus Rusiją, pagal šuniukų kiekį pirmauja Vengrija
(39. 237), Čekija (35. 853), Lenkija (33. 400).[11]
Pasak statistikų, populiariausi auksaspalviai retriveriai, vokiečių aviganiai, Labradoro retriveriai,
Jorkšyro terjerai.[11]
2.3 Lietuvos kinologų draugija
Lietuvos kinologų draugija (LKD) įkurta 1992 m. Jos būstinė yra Vilniuje, V.Maciulevičiaus g. 53.
LKD prezidentė yra Ramunė Kazlauskaitė. Draugija nuo 2005 metų yra Tarptautinės kinologų

federacijos (FCI) tikroji narė (FCI narė sutarties pagrindu nuo 1996 m., asocijuota narė nuo 2001
m.).[17]
Draugijos tikslas – vienyti šalies kinologus, skatinti veisti gerus veislinius šunis ir tinkamai atstovauti
mūsų šalies kinologų interesams pasaulyje. Draugijos veikla grindžiama LKD ir FCI Istatais, kitais
normatyviniais dokumentais bei Lietuvos Respublikos įstatymais.[17]
LKD yra vienintelė oficiali organizacija, atstovaujanti Lietuvos kinologams Tarptautinėje kinologų
federacijoje (FCI), įtakingiausioje pasaulio kinologinėje organizacijoje, kurią sudaro 84 nariai (po vieną
kinologinę organizaciją iš šalies).[17]
Draugija vienija 35 Lietuvos šunininkystės klubus – 13 regioninių visų veislių klubų, 20 veislės klubų,
jaunųjų vedlių klubą ir Lietuvos šunų sporto sąjungą.[17]
LKD veda Lietuvos šunų veislės knygą ir išduoda kilmės dokumentus Lietuvoje gimstantiems
grynaveisliams šuniukams. Nuo 1993 metų visi Lietuvoje gimę šuniukai yra identifikuojami tatuiruote,
šiuo metu veisėjas gali pasirinkti identifikacijos būdą – tatuiruotę arba identifikacinę mikroschemą.
Identifikacijos numeris visuomet nurodomas kilmės dokumentuose.[17]
Tik LKD išduoti kilmės dokumentai pripažįstami FCI šalyse.[17]
Lietuvos kinologų draugijos šunų veislių knygoje įregistruotos 183 šunų veislės. Per metus
registruojama apie 750 vadų, išduodama apie 3700 kilmės dokumentų.[17]
Draugija ir jos nariai rengia nacionalines ir tarptautines šunų parodas, medžioklės lauko bandymų,
dresuotės ir sporto varžybas, seminarus. Tarptautinių parodų dalyvių skaičius jau perkopė per du
tūkstančius ir vis didėja.[17]
Visi LKD klubai yra visuomeninės organizacijos. Tapti LKD klubo nariu gali bet kuris Lietuvos
pilietis, sulaukęs 18 metų. Kiekvienas narys čia gali ne tik gauti patarimą ar pagalbą auginant savo šunį,
bet ir aktyviai dalyvauti klubo ir visos kinologų draugijos veikloje.[17]
LKD nariai – klubai pasiskirstę po visą šalį. Juose šunų savininkai gali gauti kvalifikuotą konsultaciją
įvairiausiais kinologiniais klausimais. Čia gali kreiptis ir tie, kurie dar tik svarsto apie galimybę įsigyti
šunį arba neapsisprendžia dėl veislės pasirinkimo, ir tie, kurie jau turi augintinį, nori daugiau sužinoti
apie jo auklėjimą, maitinimą, priežiūrą, veisimą. Šuns savininkas, norintis dresuoti šunį ar su juo
sportuoti, bus nukreiptas pas kvalifikuotą dresuotoją.[17]
LKD veiklos sritys yra šios:
• Kilmės dokumentų išdavimas;
• Parodų rengimas;
• Konsultacijos;
• Koordinacinė veikla;
• Kursų rengimas;
• Tarptautinis bendradarbiavimas;

3 pav. Lietuvos kinologų
draugijos (LKD) logotipas.

• Dalyvavimas rengiant įstatymus.[17]
2.4 Latvijos ir Estijos kinologinės organizacijos
Latvijos kinologų federaciją(LKF) įkurta 1993 m. LKF atstovauja Latviją Tarptatinėje kinologų
federacijoje. Ji yra nuo 2005 m. Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) tikroji narė.[29]
Latvijos kinologų federaciją vienija 34 šunininkystės klubus. Šunų veislių knygoje įregistruotos 155
šunų veislės.[29]

4 pav. Latvijos kinologų
federacijos (LKF) logotipas.

Estijos kinologų sąjunga nuo 1991 m. Tarptautinės kinologų federacijos asocijuota narė,o nuo 1999 m.
FCI tikroji narė.[22]
Estijos kinologų sąjunga vienija 35 organizacijas ir 1600 individualių veisėjų Estijoje.[22]

5 pav. Estijos kinologų
sąjungos logotipas.

3. III FCI GRUPĖ. TERJERAI
Žodis „terjeras“ kilęs nuo lotyniško pavadinimo „terra“ – „žemė“. Daugumos terjerų tėvynė – Didžioji
Britanija (kaip veislė žinomi nuo XI-XII a.). Tai be galo didelė ir įvairi, tiek pagal kilmę, tiek pagal
paskirtį, tiek pagal dydį veislių grupė. Šiandien Anglijoje egzistuoja 27 terjerų veislės.[18]
Pirminė terjerų paskirtis – grynai praktinė, utilitarinė. Gilioje senovėje terjerai turėjo daugybę pareigų:
jie saugodavo galvijų bandas ir jų prieauglį nuo lapių, graužikų, laukinių kačių, o pasėlius – nuo laukinių
triušių bei barsukų; namus, sandėlius, arklides, ištisas fermas – nuo ūdrų ir vandens žiurkių. Žiurkes bei
kitus ligas pernešančius graužikus miestuose ir laivyne taipogi naikindavo terjerai.[18]
Žodis „terjeras“ Anglijoje reiškia ne tik šunis. Tai yra ir besidžiaugiančio gyvenimu, trykštančio
energija, bebaimio, užsispyrusiai siekiančio užsibrėžto tikslo žmogaus sinonimas.[18]
Puikūs medžiokliai – foksterjerai; Valų terjerai; puikūs asmens sargybiniai – bulterjerai, amerikiečių
Stafordšyro terjerai; puošnūs groteskiniai stileivos – keribliūterjerai ir bedlingtono terjerai; savimi be
galo pasitikintys snobai – škotų terjerai ir Skajaus terjerai; mielos „orchidėjos“ – Jorkšyro terjerai... Visa
tai ir dar daug daug kitų – TERJERAI.[18]
3.1 Australijos šilkinis terjeras (Australian Silky Terrier)
Australijos šilkinis terjeras buvo išvestas XIX amžiuje Australijoje kergiant britų veislės terjerus, tame
tarpe Jorkšyro terjerus ir skajaus terjerus. Pirmieji žydrieji terjerai su įrūdžių, bet šiurkštoko kailio
dalyvavo Australijojos parodoje 1872 metais. Manoma, kad šie terjerai buvo užvežti į Anglija, juos
pradėjo kryžmint su dendžio-dinmonto-terjerais, ko eigoje ir buvo gauti pirmieji šiuolaikiniai šilkiniai
terjerai (1 schema). Pradžioje šilkiniai terjerai auginti, kaip dekoratyviniai šunys. Veislė pripažinta FCI,
AKC, UKC, KCGB, CKC, ANKC.[30]
Australijos šilkinis terjeras – gerai sudėtas, kompaktiškas ir šiek tiek ištemptas šuo. Aukštis ties ketera
23 cm, svoris 3,5 – 4,5 kg. Galva stipri, viršugalvis tarp ausų platokas. Grakštus kaklas plastiškai pereina
į pečius. Uodega aukštai pritvirtinta. Kailis šilkinis ir žemyn krentantis, reikalaujantis pastovios
priežiūros. Pripažinta spalva žydra su įrudžiu. Nepageidaujamas per mažas ūgis, kadangi šuo turi
sudaryti dirbančio terjero įvaizdį. Geras kompanjonas, gerai sutaria su visos šeimos nariais, myli
vaikus.[30]
Ši veislė buvo išvesta ne tam, kad gaudytų žiurkęs ar kitoms lengvoms užduotims. Šilkiniam terjerui iš
anksto buvo paruoštas namų numylėtinio vaidmuo.[30]
Šilkinio terjero kailiui reikalinga ypatinga priežiūra, tiesa ne tokia skrupulinga kaip kitiems
ilgaplaukiams miniatiūriniams šunims. Nors kuriant veislę nebuvo siekiama išvesti pilnavertį terjerą,
tačiau jis išsaugoja visas turimas terjerams būdingas elgesio ypatybes.[30]

1 schema. Australijos šilkinio terjero išvedimas

X
Jorkšyro terjeras

Skajaus terjeras

Pirmieji
žydrieji
terjerai su
įrūdžių, bet
šiurkštoko
kailio

X
Dendžio-dinmontoterjeras

AUSTRALIJOS ŠILKINIS
TERJERAS

3.2 Anglų toiterjeras (English Toy Terrier)
Anglų toiterjero veislė užregistruota FCI 1994
m. spalio 7 d.
Anglų kalbos žodis ‘toy’ reiškia žaisliukas.[8]
Anglų toiterjeras – tai artistų ir klajojančių
muzikantų

šunelis

(6

pav.).

Supratingas,

neapsunkinantis šeimininko, gerai gaudantis
žiurkes, šunelis išsikovojo meilę ir pripažinimą
Anglijos

prastuomenėje.

Artimiausiu

jo

giminaičiu laikomas Mančesterio terjeras, kurio
vadose gimdavo miniatiūriniai šuneliai. Tai jie ir
6 pav. Anglų toiterjeras
(English Toy Terrier)

buvo

veislės

pradžia.

Smulkaus

sudėjimo

šuneliai gali turėti ir levretės kraujo. Tai

pastebima žiūrint į nugaros išgaubimą, nors savo būdu šie mažyliai yra šimtaprocentiniai terjerai.
Veislės kūrimo darbai vyko pakopomis. Selekcijos eigoje buvo sumažintas šunelio ūgis, atsirado
išgaubta nugara, „žvakės liepsnos“ pavidalo ausys ir t.t. Pastaruoju metu veislės eksterjeras pastovesnis.
Reikėtų pažymėti, kad, nors jos populiarumas žymiai mažesnis nei nykštukinio pinčerio, šis mažas
šunelis labai mielas šeimos draugas. Jį labai mėgsta vaikai ir moterys.[8,19]
Šunelis gerai subalansuotas pagal visus reikalavimus. Jis kompaktiškas, žavus, harmoningų linijų. Šis
miniatiūrinis šunelis pagal charakterį – tikras terjeras. Jo elgsena atsargi ir dėmesinga, patvirtinanti
žiurkių gaudytojo gamtos dovaną. Šunelis ramus, be reikalo nekeliantis aliarmo.[8]
3.3 Jorkšyro terjeras (Yorkshire Terrier)
Jorkšyro terjeras (7 pav.) buvo išvestas XIX amžiuje
darbininkų – angliakasių Vest – Raidingo – miesto, esančio
centre Jorkšyr – Notengemo anglies baseino, kryžminant
mažaūgius

terjerus,

tokius

kaip:

botersaid,

peizlio

ir

klaidsdeilio (šiuo metu neegzistuoja), su Skajaus ir senu
Anglijos terjeru iš Mančesterio. Anglų fermeriai naudojo šiuos
šunis, kaip žiurkių medžiotojus. Protingos selekcijos dėka
pavyko stipriai sumažinti šių terjerų ūgį. Kai kurie suaugę
7 pav. Jorkšyro terjeras

šunys sveria tik 1 kg. Daug laiko ši veislė buvo populiari tarp

darbininkų ir fermerių Didžiojoje Britanijoje, taipogi šis linksmas, bendraujantis, gyvas ir protingas šuo
užkariavo aukštuomenės damų širdis. Tokiu budu, Jorkšyro terjerai persikėlė iš sandėlių, arklidžių ir
tvartų į salonus ir miegamuosius.[50]
Karalienės Viktorijos valdymo laikais (1837 – 1901 m.), kuri buvo didelė šunų mylėtoja, Jorkšyro
terjeras pasiekė populiarumo viršūnę. Aukštuomenės ponios lepindavo ir puošdavo savo augintinius,
kaip vaikus. Buvo tiesiog nemandagu aukštuomenės susiburimuose pasirodyti be žavingo šunelio po
pažastimi. Beje šunelių rengimo mada labai populiarėja ir šiais laikais.[50]
XIX amžiaus pabaigoje Jorkšyro terjerai užkariavo Ameriką. Mažas kambarinis šuniukas ne tik
mėgavosi gyvenimu prabangiose vilose Amerikos Rytų pakrantėje, bet ir dalyvaudavo ilgai trunkančiose
kelionėse su savo šeimininkais (ir jam suteikdavo visus patogumus šiose ilgalaikėse ir varginančiose
kelionėse nuo vienos pakrantės iki kitos).[50]
Šiandien Jorkšyro terjeras – pats populiariausias kambarinis šunelis tarp įvairių visuomenės sluoksnių.
Jeigu jūs miestietis ir pas jus nedidukas butas, tai Jorkšyro terjeras kaip tik jums. Jeigu jūs gyvenate
kaime – puiku: jūsų numylėtinis laiką leis vaikydamas triušius, voveres ir kitus gyvius. Jorkšyro terjeras
niekada nepradės triukšmaut esant su seneliais ir su dideliu malonumu dūks žolėjė su vaikais. Mažas
smalsus šuniukas su padykusiom smalsiom akutėm – džiaugsmas visiems, kas sutiks jį savo kelyje.[50]
Jorkšyro terjeras labai ištikimas savo šeimininkui, pasiruošęs pasidalinti visomis jo pareigomis. Jis gali
adaptuotis prie bet kokios aplinkos ir lengvai prisitaikyti prie jūsų. Sekiodamas šeimininkui iš paskos iš
kambario į kambarį, jis tiesiog įsitikinęs, kad jums be jo apsieiti neįmanoma.[50]
Jorkšyro terjeras – tinkama kompanija ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Galima jį puošti lėlių
rūbais, vėžioti vėžimėlyje, dviračio krepšyje, tai suteiks jam malonumą. Jis su malonumu suteiks
kompaniją žvejyboje ir papludimyje.[50]
Bet reik visada prisiminti, kad terjeras – ne žaisliukas![50]
Jorkšyro terjerą lengva atpažinti iš puikaus šilkinio kailio. Suaugę šunys turi ilgą blizgantį kailį, žydrai
– platininės spalvos. Tačiau ne visų Jorkšyro terjerų standartinė spalva. Esti įvairios variacijos. Toks
prabangus kailis, be abejo, reikalauja pastovios priežiūros: plauti jį reikia kas 7 – 10 dienų. Po to
kruopščiai šukuot (tik sausą kailį). Pagal savo struktūrą, Jorkšyro terjero kailis, primena žmogaus
plaukus, todėl juos būtina šukuoti kasdien.[50] Jorkšyro terjero eksterjerą žiurėti 8 paveiksle, jam
būdingus požymius 6 priede.[49]
Kiekvieną dieną reikia šukuoti kailį ant pakaušio ir užrišti kaspinėlį. Jei to nedaryt, kailis susivels. Kai
kurie savininkai kerpa savo augintinius, tikėdamiesi atsikratyt rūpesčių: kad išlaikyti tokią prabangią
šukuoseną, būtina sugaišti mažiausiai valandą per dieną.[50]
Vieniems šeimininkams tai dar vienas žavus aksesuaras, kitiems – naujas šeimos narys, statusu dažnai
prilygstantis vaikui.[10]
Šie maži judrūs šuneliai skatina globėjiškus jausmus ir reikalauja nešuniškai solidžių investicijų.[10]
Jorkšyro terjerai tik atrodo gležni. Jie tikri terjerai - narsūs šunys![5]

Jorkšyro terjero dresavimas mažai kuo skiriasi nuo kitų šunų veislių dresavimo. Beje yra vienas
svarbus aspektas: reikia turėti omenyje mažą Jorkšyro terjero ūgį. Ką berodytumėte, viską reikia daryti
šuns akių lygmenyje. Jeigu jūs elgsitės su šuniu, kaip su šuniu, tai jis jus laikys žmogumi, o jei jūs
elgsitės kaip su žmogumi, tai jis paskaitys jus šunimi. Kas liečia Jorkšyro terjerą, tai jis tikrai skaito save
žmogumi šuns kailyje. Pergudraut jį labai sudėtinga.[50]

Ausys mažos,V –
formos, aukštai
pasodintos.

Galva maža ir plokščia
Kaklas gero ilgio

Akys vidutinio
dydumo, tamsios,
blizgančios

Uodega teisingo pastatymo, laikosi
šiek tiek aukščiau nugaros linijos
Korpusas kompaktiškas su
nestipriai ovaliais šonkauliais.
Nugaros linija tiesi.

Dantys komplekte,
sukandimas žirkliškas
Pečiai gerai išsidėstę,
priekinės galūnės tiesios,
paralelinės.

Kailis tiesus, blizgantis,
šilkinis, žemyn krentantis.

Užpakalinės galūnės
paralelinėa, tiesios.

Spalva tamsiai žydrai – platinininė
(nuo pakaušio gumburo iki uodegos
galiuko). Ant krūtinės kailis šviesiai
oranžinio atspalvio

8 pav. Jorkšyro terjero eksterjeras

4. KITOS MAŽŲ ŠUNŲ VEISLĖS
4.1 Rusų žaisliukai (Russkiy toy)
Tarptautinėje šunų parodoje „EURAZIJA’2005“ žaisliukų ringe varžėsi 77 šuniukai. Šią ekspertizę
įdėmiai stebėjo vokietis Hassi Assenmaher ir suomis Kari Jarvinen (FCI). Tai buvo žvalgytuvės prieš
galutinį rusų žaisliukų standarto tvirtinimą. Ir nors gegužės mėnesį Paryžiuje įvykęs FCI šunų veislių
komisijos posėdis dar neįteisino šios veislės, kinologai įsitikinę: tai ne už kalnų.[12]
Ir pagaliau 2006 m. vasario 21 d. buvo įteisinta ši veislė ir priskirta IX grupei, 9 sekcijai Žemyniniai
toispanieliai ir Rusų žaisliukas (Rusų toy).[42,45,51,52,53]
XX a. pradžioje Rusijoje vieni iš populiariausių dekoratyvinių šunų buvo anglų toiterjerai, tačiau
socialistinė revoliucija ir po to susiklostęs autoritarinis režimas sugriovė beveik viską iš pamatų. Tik 50aisiais, žlugus socialistiniam režimui, atsirado galimybė atkurti veislę. Beveik visi iš pradžių surinkti
šunys buvo be kilmės dokumentų, daugelis iš jų buvo negrynaveisliai. Atitinkamai susiklosčiusiai tuo
metu politinei situacijai šalyje, rusų kinologai manė esą neįpareigoti paklusti standartams, priimtiems
kitose šalyse, ir daugeliui veislių patvirtino savo standartus. Standartas, sudarytas toiterjerams, smarkiai
skyrėsi nuo anglų toiterjerų standarto daugeliu pagrindinių aspektų, ir nuo šio momento
veislės vystymasis Rusijoje ėjo savo keliu.[44]
Veislės formavimosi pradžioje dominavo trumpaplaukiai rusų žaisliukai, o ilgaplaukius brokuodavo.
Ilgaplaukių „krikštamote“ laikoma Jevgenija Žarova, kuri ir sudarė pirmąjį šios veislės standartą. [43]
1958 m. spalio 12 dieną Maskvoje nuo dviejų trumpaplaukių žaisliukų, vienas iš kurių turėjo truputį
ilgesnio plauko kailį, gimė patinas su efektingais ilgais plaukais ant ausų ir galūnių. Buvo nuspręsta tai
įtvirtinti palikuonyje ir jį sukergė su kale, taip pat turėjusia truputį ilgesnio plauko kailį. Taip buvo
gautas ilgaplaukis žaisliuko variantas, kurį pavadino Maskvos ilgaplaukiu žaisliuku. Didelį
vaidmenį kuriant šią veislę suvaidino Maskvos kinologė Žarova Jevgenija Fominična. Ilgamečio
izoliuoto vystymosi ir specifinės atrankos eigoje buvo išvesta nauja veislė – rusų žaisliukas dviejuose
variantuose: ilgaplaukis ir trumpaplaukis ( 9 pav.).[48]
Mintį išvesti rusų ilgaplaukių žaisliukų E. Žarovai pakišo jos patinukas Čikis. Sulaukęs vienerių metų,
šis šunelis turėjo puošnius ilgokus plaukus. Iš pradžių šis keistuolis net negavo kilmės dokumentų, tačiau Žarovos užsispyrimo dėka šiaip taip pavyko juos išsikovoti. Pirmoji kalytė, su kuria sukergė Čikį –
trumpaplaukė Irma. Šioje vadoje gimė trys pusiau ilgaplaukiai šuneliai, davę pradžią visai ilgaplaukių
žaisliukų giminei. Žarova veisė ilgaplaukius ir dešimčiai metų įsivėlė į kinologines batalijas. Jai talkino
Sofija Liubčenko. Kai 1963 m. kažkas iš užjūrio svečių padovanojo Nikitai Chruščiovui (tuometis TSRS
Generalinis sekretorius) 2 Čihuahua šunelius, kinologams tapo smalsu, kas ir kaip. Kaip tyčia, E.Žarova
draugavo su N.Chruščiovo dukra. Gana greit Čihuahua jau amsėjo kinologės bute. Mažyliai Čihuahua
net nusifilmavo vaidybiniame filme „Nesugaunamieji keršytojai“, masinėse filmo scenose pasirodė ir

E.Žarova. Ši N. Chruščiovo dukters dovana supykdė kinologus - Žarovą pašalino iš žaisliukų sekcijos
pirmininkės pareigų, apkaltino nebūtais dalykais. Moteris labai išgyveno, bemaž dešimt metų neberodė
savo šunų. Kinologai atsipeikėjo tik tuomet , kai sušlubavo rusų žaisliukų veisimas - 1980 m. šunų parodose žaisliukų ringai buvo tušti. Vėl prisiėjo rankioti veislės kruopeles…[12]
Per tą laiką Maskvos šunų mylėtojų klube „Kinologija” E.Žarova vėl subūrė rusų žaisliukų mylėtojų
sekciją. Ji teisėjavo, rūpinosi veisle. Šunininkų ketinimas pavadinti šios veislės gyvūnus žarterjerais pasimiršo, nors E. Žarovos nuopelnai neginčytini.[43]
Rusų žaisliukai vėl tapo madingi prieš gerą dešimtmetį.
Žmonės

laukdavo

metus

ar

pusantrų,

kad

įsigytų

žaisliuką.[12]
Sovietų Sąjungoje rusų žaisliukų veislė sužydėjo Nikitos
Chruščiovo laikais. Tuomet visi laikėsi taupumo principų –
miestuose pasipylė į degtukų dėžutes panašūs namai, kur ma9 pav. Rusų žaisliukai: ilgaplaukis

žuose butuose knibždėte knibždėjo gyventojų. Sovietų valdžia

užsimojo visus aprūpinti butais. Būtent tokiuose buteliuose
(juodas) ir trumpaplaukis (raudas).
pritapo miniatiūriniai šunys. Vyresni žmonės bei neturintys pakankamai pajamų galėjo džiaugtis neįnoringais šunimis.[12,43]
Tai vieni mažiausių pasaulio šunų. Naujagimių rusų žaisliukų svoris apie šimtas gramų, o užauga jie
iki 3 kilogramų. Žaisliukų ūgis (tinkamiausias veisti) – 23-25 cm. Standarte nurodyta: 18-26 cm. Tačiau
nepatartina labai žavėtis miniatiūriniais egzemplioriais. Pernelyg smulkus kūnelis, silpni kaulai, mažas
ūgis gali išprovokuoti sveikatos sutrikimų, tokius šunelius sunku veisti. Dabar šunims draudžiama trumpinti uodegas, jos paliekamos ir rusų žaisliukams. Šios veislės kalytės atsiveda vieną arba tris mažylius,
kurie vystosi gana greit, 3-4 mėn. šunelio intelektas tarytum suaugusio. [12,43]
4.2 Čihuahua
9 grupė – dekoratyviniai šunys. Veislė užregistruota
FCI.[7]
Čihuahua kildinamas iš toltekų, kurie iki actekų
gyveno dabartinės Meksikos teritorijoje, ir iš inkų, dar
anksčiau gyvenusių P. Amerikos vakaruose, šventųjų
šunelių, naudotų maistui. Meksikoje randama freskų ir
molio indų su panašaus į Čihuahua šuns atvaizdais.
Pavadinimas

kilo

iš

Šiaurės

Meksikos

miesto

Čihuahua ir to paties pavadinimo valstijos vardo.
10 pav. Čihuahua ilgaplaukis

Daug vėliau JAV iš trumpaplaukio buvo išvestas ir ilgaplaukis. Tai dekoratyvinių šunų veislė. Vikrus,
nepaprastai drąsus, atkakliai ginasi. Ištikimas šeimininkui ir lengvai dresuojamas. Tinka auginti
ankštame bute.[7]
Šuneliai būna įvairių spalvų, trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai. Trumpaplaukio plaukai prigludę, švelnūs
ir blizga, o ilgaplaukio tiesūs ir šiek tiek raityti, švelnūs lyg šilkas (10 pav.). Trumpaplaukis Čihuahua
neatsparus šalčiui, gali susirgti reumatu, ilgaplaukis – atsparesnis. [7]
Čihuahua aukštis ties ketera 15 – 23 cm (standartinio aukščio nėra). Masė 0,9 – 2,7 kg, pageidautina
iki 1,8 kg. Kūnas proporcingas, tvirtas. Kaukolė apskrita, ausys ilgos ir stačios. Akys didelės, apskritos
ir blizga, toli viena nuo kitos; būna tamsios, kartais rubino atspalvio rudos, o šviesiaplaukių gali būti
šviesios. Pakaktys ryškus. Lūpos plonos, standžios, labai prigludusios, snukis trumpas, truputį
smailėjantis. Nosies veidrodėlis juodas arba šviesesnis, atitinkantis kailio spalvą. Kaklas vidutinio
ilgumo, siauras, plonas ir standus, sprandas truputį iškilus. Nugara tiesi ir plokščia, krūtinės apačia
siekia alkūnes, šonkauliai labai lenkti. Strėnos nuožulnokos. Kojos ilgos, tiesios, statmenos. Uodega
vidutinio ilgumo, labai apžėlusi, iškelta virš nugaros.[7]

5. KETURKOJAI AKSESUARAI
Akivaizdu, kad laikai, kai išdabintos, iškvepintos katės ir šunys lakuotais nagais keldavo nusistebėjimą
bei pašaipą, baigėsi. Vakaruose, kurių mados anksčiau ar vėliau atsirita ir pas mus, labai sparčiai auga
rinka, orientuota į naminių gyvūnų, tiksliai - jų savininkų, poreikius.[2]
Čihuahua pavergė B.Spears(taipogi augina ir Jorkšyro terjerus), P.Hilton, Madoną, S. Johanson, M.
Rurką, H. Duff. Per Rusijos televiziją dažnai galima pamatyti Kseniją Novikovą, Jurijų Kuklačiovą,
kultinės grupės „Rondo“ lyderį Aleksandrą Ivanovą ir kitus, besipuikuojančius Čihuahua šuniukais (2
priedas).[9]
Kartais keturkojai taip supanašėja su šeimininkais, kad net drabužius vienodus dėvi. Drabužius? Taip,
batukus, kaspinėlius, kombinezonus, kelnytes, sijonukus ir net maudymosi kostiumėlius.[46]
Dažniausiai tokius dėvi Lietuvoje sparčiai populiarėjantys mažyčiai Jorkšyro terjerai, kuriuos turi ir
lepina ne viena Lietuvos įžymybė (1 priedas).[46]
5.1 Nepaprastas populiarumas
Anglai tvirtina, kad idealiausi Jorkšyro terjerai telpa moteriškoje rankinėje
- tai nereiškia, kad jie laikomi tik moterų šunimis. Nemažai aktorių,
verslininkų, sportininkų laiko šiuos terjerus. Jorkšyro terjerai pavergė Lui de
Fiuneso, Majos Pliseckajos, Laizos Minelli, Silvestro Stalonės širdis. 1994
metais Michaeliui Šumacheriui laimėjus “Formulės – 1” lenktynes, Jorkšyro
terjeras tapo jo laiminguoju talismanu.[23]
Kirpėjas stilistas Sergejus Zverevas savo geriausiu modeliu laiko šunelį
Lušą, o Žanui Poliui Belmondo jo mažylė Maja padėjo susirasti žavią žmoną,
kuri susitikimo metu ant rankų taip pat laikė Jorkšyro terjerą.[23]
Prancūzijoje šių terjerų skaičius jau seniai viršijo 6 500, Anglijoje jų
11 pav. Ž.P.Belmondo

daugiau kaip 22 000, o JAV – virš 40 000. Belgai taip pamėgo šią veislę, jog,

su Nati ir augintiniais

užsukus į restoraną, pirmiausia atnešamas sausainiukas Jorkšyro terjerui, o

tik po to aptarnaujami kiti svečiai. Vokietijoje rengiamos Jorkšyro terjerų lenktynės, Alžyre – šukuosenų
ir kirpimo konkursai.[23]
5.2 Garsiausi veislynai
Anglijoje, o ir visame pasaulyje vienas iš įžymiausių Jorkšyro terjerų veislynų - “Ozmilion” (sav.
O.Samea), nuo 1956 metų veisiantis šiuos šunis. Veislyno pažiba – daugkartinis čempionas Ozmilion
Mystification (Justin).[23]

Amerikiečių Jorkšyro terjerai skiriasi nuo europietiškųjų. Jie smulkesni, o snukučiai išraiškingesni.
Lyderiai – Stradford’s Blue Max, Caraneal’s Charged and Ready ir Dots Street Smarts.[23]
Europos žemyne laurus tenka atiduoti Prancūzijai, po to – Belgijai, Vokietijai, Italijai.[23]
1980-ųjų metų parodose sužibėjo patinukas Ever Trouble of Millmoore – idealus veislės atstovas. Per
penkerius metus nugalėtojo titulą jis pelnė 25 kartus, keturiskart tapo pasaulio čempionu![23]
Paskutiniaisiais metais išgarsėjo Hooligan de Penghibur, Agapi Dell Antiche Mura, Jofi de Penghibur,
Nic Nah’s He’sa Keeper. Geriausius duomenis turi veislynų Debonaire’s, De Majodian, Millmoor, De
Penghibur, Antiche Mura šunys.[23]
Prancūzijoje Jorkšyro terjerų gerbėjai augina po kelis šunelius vienu metu. Motyvas: kiekvienas
šeimos narys turi turėti savo Jorkšyro terjerą - kaip ir savo šlepetes. Toje šalyje jie taip ir vadinami "naminės šlepetės".[20]

6. MAŽŲJŲ ŠUNŲ VEISLĖS LIETUVOJE
Lankiausi Lietuvos kinologų draugijoje, parodose (2007 m. kovo 10 - 11 d. Vilniuje, CACIB,
tarptautinėje visų šunų veislių parodoje; 2007 m. rugpjūčio 3 – 4 d. Palangoje, CACIB, tarptautinėje
visų šunų veislių parodoje; 2007 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje, CAC, nacionalinėje visų šunų veislių
parodoje; 2007 m. rugsėjo 9 d. Kaune, CAC, nacionalinėje visų šunų veislių parodoje) .
Tarptautinėje šunų parodoje, kuri vyko Vilniuje 2007 m. kovo 10 – 11 d., Litexpo rūmuose, taip pat
ten vyko terjerų specializuota paroda. Šioje parodoje susipažinau su visai man dar buvusia nežinoma
veislę, tokia kaip Australų šilkinis terjeras. Ši veislė yra gana reta Baltijos šalyse. Taip pat pamačiau
daug kitų retų veislių, na ir jau puikiai žinomas veisles, tokias kaip Jorkšyro terjeras (7 priedas).
Jorkšyro terjerai šiuo metu yra viena populiariausių šunų veislių Lietuvoje. Norinčių auginti šiuos
gyvūnus daugiau, nei galinčių sau tai leisti.[43]
Mažieji Jorkšyro terjerai pavergė daugelio širdis. Žmonės tarsi užburti šių mažų gražuoliukų,
padabintų spalvotais kaspinėliais, žėrinčiais antkakliukais ar net dizainerių drabužėliais. Turbūt ne be
reikalo sako, kad Jorkšyro terjerai - gražiausia šunų veislė, įkūnijanti prabangą, fantaziją ir
aristokratiškumą. Apsilankęs šunų parodose, iškart pastebėsi gausų šių šunelių būrį. Tarp šiuo metu
parodose dalyvaujančių keturkojų, Jorkšyro terjerų varžosi daugiausiai, per penkiasdešimt dalyvių.
Kailio dailinimo staliukai, kosmetika, šepečiai ir žiūrovų apgultis - toks vaizdas prie Jorkšyro terjerų
ringo. Jų pilna televizijos laidose, ant žurnalų viršelių ir kitur.[1,25]
Iš pirmo žvilgsnio - smagus reginys. Bet... Ar šis ažiotažas nekenkia šunų veislei? Juk vis dažniau
tenka išgirsti nusivylusių Jorkiukų šeimininkų arba jų draugų atsiliepimus. Dažnai Jorkšyro terjerų
šeimininkai nedrįsta prasitarti, kad nusivylė mažuoju augintiniu, ir retai pripažįsta, kad paskubėjo
įsigydami, nepasikonsultavo su specialistais. Tačiau jų draugai ar pažįstami kur kas atviriau,
šeimininkams negirdint, komentuoja draugų namuose gyvenančius Jorkšyro terjerus.[1,25]
Kodėl taip atsitiko? Kodėl žmonės vis dažniau guodžiasi dėl neišsipildžiusių svajonių turėti gražų,
švelnų lyg šilkas, meilų lyg kūdikis Jorkšyro terjerą?[1,25]
Didžiulė šios šunų veislės paklausa nulėmė progos pasipelnyti nepraleidžiančių veisėjų, jei taip galima
juos vadinti, reakciją: reikia - bus! Nesinorėtų juos vadinti veisėjais. Jie - ,,daugintojai". Taigi, pajutę
galimybę pasipelnyti, ,,daugintojai" suskubo įsigyti Jorkšyro terjerų iš Baltarusijos, Lenkijos, kur šis
verslas jau klestėjo. Jie nemanė investuoti ir įsigyti Jorkšyro terjerų iš žinomų veislynų tose pačiose
šalyse arba Lietuvoje. Paplitęs reiškinys - įsigyti šunį ir kalytę, siekiant sutaupyti pinigų, kuriuos tektų
sumokėti už patinuko ,,paslaugas“. Kitas ne mažiau dažnas atvejis, kai nuperkama kalytė, su kuria
surenkamas veisimui reikalingas parodų skaičius (dabar galima apsieiti ir be jo, pasikeitus LKD veisimo
nuostatams, tik tokių šunelių veisimas brangiau kainuoja). Ar šie daugintojai rūpinasi šuniukų išvaizda,
sveikata, ateitimi? Tokie ,,daugintojai", sužinoję veislyno patinų kainą už kergimą, papurto galvą ir

ieško šunelio, kurio paslaugos gerokai pigesnės. Ir ką gi, žmogelis sutaupo keletą šimtinių, tačiau jo
parduodamų šuniukų kaina yra tokia pati kaip gerų veislynų šuniukų (2500-3500 Lt).[1,25]
Tenka išgirsti: ,,O kam tie kilmės dokumentai?" Maksimali šuniuko kilmės liudijimo kaina yra 60 Lt.
Apskaičiuokime: šuniuko be dokumentų kaina - 1500-2000 Lt ir palyginkime ją su šuniuko, turinčio
puikius kilmės dokumentus, kaina. Skirtumas tikrai akivaizdus. Bėda ta, kad Jorkšyro terjerai
parduodami be dokumentų, nes jų tėveliai neatitinka standarto ir yra, kaip vėliau sakoma, paprasčiausi
namų augintiniai. ,,Daugintojas" sutaupė, o ar sutaupėte Jūs? Ar jis pasirūpino šunelio sveikata (davė
vaistų nuo kirmėlių, paskiepijo, tinkamai matino ir kalę, ir mažylius pačiu svarbiausiu jų gyvenimo
momentu), ar pasirūpino šunelių socializacija, gera savijauta?[1,25]
Tikrieji šios šunų veislės mylėtojai ir veisėjai, o jų tikrai yra Lietuvoje, tinkamai rūpinasi mažaisiais
Jorkšyro terjerais ir yra garantuoti dėl jų kokybės. Galime didžiuotis Lietuvos Jorkšyro terjerų veislynais
,,Betelgeizė", ,,Čiobrelis", ,,Kentauro", ,,Dao" ir kitais.[1,25]
Tikrasis veisimas yra sunkus ir patirties reikalaujantis darbas, sąžiningas veisėjas atsako už savo
veislyne gimusius šuniukus. Toks veisėjas visuomet suteiks išsamią informaciją apie šunelio auginimą,
kailio priežiūrą, maitinimą. Ar tokių žinių suteiks ,,daugintojas", jeigu pats jų neturi... Ir ko būtų vertos
šios konsultacijos?[1,25]
Šunelis kainuoja 2,5 – 3,5 tūkst. litų. Dar po kelis šimtus litų per mėnesį tenka pakloti už jo priežiūrą,
mat šie mažyliai reikalauja ypatingų paslaugų ir aksesuarų, pradedant kirpykla, baigiant specialiais
maistiniais priedais. 2006 m. lapkričio 18 – 19 d. Kaune ir Vilniuje vyko pirmoji Lietuvoje „kišeninių“
šunelių šventė.[6]
Improvizuotoje scenoje buvo pristatomos šiems miniatiūriniams šuneliams skirtų vakarinių ir sportinių
rūbų kolekcijos, kosmetika, aksesuarai, specialūs
vežimėliai

šunelių

gabenimui,

praverčiantys

išsiruošus į kelionę, taip pat jiems skirtas maistas.[6]
Savęs parodyti ir kitais pasigrožėti susirinko apie
100 savo augintiniais nešinų kauniečių.[6]
Jorkšyro

terjerams

netgi

Kauno

centre

yra

specializuota parduotuvė - „Jorkų rojus“(12 pav.)[36]
„Kika“ rengė Jorkšyro dienas, kuriu metu vyko
šunelių rūbelių demonstravimas, taikomos įvairios
nuolaidos.[6]
Taipogi rengiami šių šunelių „baliai“( 4 priedas).[27]

12 pav. Jorkšyro terjerams specializuota
parduotuvė - „Jorkų rojus“.

Paskutiniaisiais dešimtmečiais, tarp daugybės dekoratyvinių veislių, šunys, ypač Jorkšyrai, įgijo
nematytą populiarumą Europoje.[25]
Neseniai mūsų šalyje Jorkšyro terjerų veislė žengė savo pirmuosius žingsnius. 2002 m. vasario
pradžioje, Lietuvoje buvo užregistruotas 101 Jorkšyro terjeras, 2003 m. rugpjūčio pradžioje - jau 179.

Dabar jų yra apie 1000, nors atrodo jų mūsų šalyje yra žymiai daugiau. Vieni iš jų dėl įvairių priežąsčių
nebuvo oficialiai registruoti, kiti dėl nesąžiningų veisėjų kaltės išvis negali gauti dokumentų.[24]
Pirmieji Jorkšyro terjerai Lietuvoje pasirodė 1995-96 metais. Jie buvo atvežti iš Lenkijos: kalės
Complement Hippica (sav. J.Murauskaitė) ir Balerina Roz Jantros (sav.J.Hakienė). Balerina tapo
pirmuoju Jorkšyro terjeru – Lietuvos čempijonu. 1997 m. sausio 29 d. pasaulį išvydo pirmoji Lietuvoje
oficialiai įregistruota Jorkšyro terjerų vada. Joje buvo net 6 šuniukai, kas labai retai pasitaiko tarp
Jorkšyro terjerų.[24]
Mūsų krašte Čihuahua veislė vis dar egzotika. Prieš 12 metų ilgaplaukiais Čihuahua susidomėjo
kinologė Danguolė Papinigienė, šiuo metu dirbanti Lietuvos kinologų draugijoje. Šunelių Danguolė
Papinigienė įsigijo Rusijoje,o sėkmė šunų parodose paskatino veisti Čihuahua (veislynas „Ugnies
ženklas“).[9]
Trumpaplaukius Čihuahua veisia dabartinė Lietuvos kinologų draugijos prezidentė Ramunė
Kazlauskaitė (veislynas „Mano Puma“).[9]
Panašiu metu atsirado ir kitos mažųjų šunelių veislės, Australijos šilkinis terjeras pirmasis užregistruotas
1995 metais.
6.1 Mažųjų šunų veislės skaičius Lietuvoje
Lietuvos kinologų draugijos šunų veislių knygoje įregistruota: Jorkšyro terjerų veislės šunų 2006 m. –
246, 2007 m. – 283; Australijos šilkinių terjerų 2006 m. – 7, o 2007 m. nebuvo įregistruota šios veislės
šunų; Rusų žaisliukų užregistruota 2006 m. – 55 (iš jų trumpaplaukių 16, o ilgaplaukių 39), 2007 m. - 69
(iš jų trumpaplaukių 34, o ilgaplaukių 35); Čihuahua 2006 m. – 53 (iš jų trumpaplaukių 13, o ilgaplaukių
40), 2007 m. - 73 (iš jų trumpaplaukių 20, o ilgaplaukių 53). Iki šiol nėra Lietuvoje užregistruota anglų
toiterjerų veislės šunų(1 lentelė ir 1 grafikas).
1 lentelė. Lietuvoje užregistruotų mažųjų veislių šunelių skaičius per paskutiniuosius metus.
Metai
Veislė
2006
2007
Australijos šilkinis terjeras

7

0

Anglų toiterjeras

0

0

Jorkšyro terjeras

245

283

Rusų žaisliukas trumpaplaukiai

16

34

Rusų žaisliukas ilgaplaukiai

39

35

Čihuahua trumpaplaukiai

13

20

Čihuahua ilgaplaukiai

40

53

1 grafikas. Lietuvoje užregistruotų mažųjų veislių šunelių skaičius per paskutiniuosius metus.
283

39

13

53
2007 m.
40

2006 m.

Čihuahua
ilgaplaukiai

Anglų toiterjeras

16

20

Čihuahua
trumpaplaukiai

0

35

Rusų žaisliukas
ilgaplaukiai

7

34

Rusų žaisliukas
trumpaplaukiai

0

Jorkšyro terjeras

0

Australijos
šilkinis terjeras

245

Nuo 1992 m.iki 2007 m. lapkričio 22 d. Lietuvos kinologų draugijos šunų veislių knygoje užregistruota:
Jorkšyro terjerų veislės šunų 1045; Australijos šilkinių terjerų 10; Rusų žaisliukų užregistruota 343 (iš jų
trumpaplaukių 175, o ilgaplaukių 168); Čihuahua 275 (iš jų trumpaplaukių 53, o ilgaplaukių 222)( 2
lentelė ir 2 grafikas).
2 lentelė. Viso užregistruotų mažųjų veislių šunelių nuo 1992 m. iki 2007 m. lapkričio 22.
Veislė

Užregistruotų mažųjų veislių šunelių skaičius

Australijos šilkinis terjeras

10

Anglų toiterjeras

0

Jorkšyro terjeras

1045

Rusų žaisliukas trumpaplaukiai

175

Rusų žaisliukas ilgaplaukiai

168

Čihuahua trumpaplaukiai

53

Čihuahua ilgaplaukiai

222

2 grafikas. Viso užregistruotų mažųjų veislių šunelių nuo 1992 m. iki 2007 11 22
Užregistruotų mažų veislių šunelių skaičius
10
53

222

0

168

175

1045

Australijos šilkinis terjeras

Anglų toiterjeras

Jorkšyro terjeras

Rusų žaisliukas trumpaplaukiai

Rusų žaisliukas ilgaplaukiai

Čihuahua trumpaplaukiai

Čihuahua ilgaplaukiai

6.2 Veislynai
Lietuvos kinologų draugijoje įregistruotų veislynų skaičius iki 2007 metų lapkričio 11 dienos: Jorkšyro
terjerų veislės 66; Australijos šilkinių terjerų 1; Rusų žaisliukų užregistruota 25 (iš jų trumpaplaukių 14, o
ilgaplaukių 11); Čihuahua 22 (iš jų trumpaplaukių 5, o ilgaplaukių 17)(3 lentelė ir 3 grafikas).
3 lentelė. Lietuvoje užregistruotų mažųjų veislių šunelių veislynų skaičius
Veislė

Veislynų skaičius

Australijos šilkinis terjeras

1

Anglų toiterjeras

0

Jorkšyro terjeras

66

Rusų žaisliukas trumpaplaukiai

14

Rusų žaisliukas ilgaplaukiai

11

Čihuahua trumpaplaukiai

5

Čihuahua ilgaplaukiai

17

3 grafikas. Lietuvoje užregistruotų mažųjų veislių šunelių veislynų skaičius
Veislynų skaičius

17

1

Australijos šilkinis
terjeras

0

Anglų toiterjeras
Jorkšyro terjeras

5

Rusų žaisliukas
trumpaplaukiai

11
66
14

Rusų žaisliukas
ilgaplaukiai
Čihuahua
trumpaplaukiai
Čihuahua ilgaplaukiai

6.2.1 Jorkšyro terjerų veislės šunelių veislynai
Betelgeizė. 1997 m. iš žymiausio Rusijos vieslyno Mini shop buvo atvežtas patinukas MINI SHOP
TROUBLE DOUBLE (sav. N.Ivanova), kuris tuo metu tapo

pačiu tituluotu Jorkšyro terjeru Lietuvoje (13 pav.).
1998

m.

buvo

užregistruotas

veislyno

priedelis

“Betelgeizė” (sav. A.Ivanova).
2000 m. gimė pirmasis veislyno čempionas BONUS
EVENTUS BETELGEIZĖ, Lietuvos jaunimo čempionas,

Lietuvos, Latvijos čempionas.
2002 m. “Betelgeizė” tapo oficialiuoju Lietuvos kinologų
draugijos veislynu.

13 pav. MINI SHOP TROUBLE
DOUBLE (sav. N.Ivanova)

2007 m. “Betelgeizė” tapo oficialiuoju FCI veislynu.
Veislynas “Betelgeizė” konsultuoja auginimo, priežiūros klausimais, bei siūlo reproduktorius.[24]
Dao. Jorkšyro terjerų ir briuselio grifonų veislynas „Dao“ įregistruotas 2003 m. Šiuo metu gyvena
keturi šunys: du Jorkšyro terjerai ir du Briuselio grifonai.[41]
Kentauro veislynas. 1992 m. birželio 15 d. LKD buvo užregistruotas „Kentauro“ veislynas(
amerikiečių koker spanielių). "Kentauro" veislyne šiuo metu yra Jorkšyro terjerai, prancūzų buldogė bei
ši-cu. Tai naujos kryptys Lietuvos kinologijoje.[37]
Kramtukas. 2004 m. pavasarį suteiktas veisėjo priedėlis ,,Kramtukas” (registracijos pažymėjimas
Nr.472, išduotas Lietuvos kinologų draugijos 2004 m. balandžio 29 d.).[38]
Veislynas ,,Kramtukas'' neseniai buvo įregistruotas ir Tarptautinėje kinologų federacijoje (FCI Nr.12/07).
Šiuo metu veislyne gyvena ir veisiami šių veislių šunys:

•

Niūfaundlendai;

•

Jorkšyro terjerai;

•

Vidurinės Azijos aviganiai;

•

Kaukazo aviganiai;

•

Auksaspalviai retriveriai;

•

Samojedai.

Veislyno šunys nuolat dalyvauja sertifikacinėse, tarptautinėse Lietuvos ir užsienio rengiamose
parodose. Veislyno šunys įvertinami aukščausiais įvertinimais bei titulais. 2006 m. gruodžio 22 d.
Lietuvos kinologų draugija oficialiai paskelbė veislyną ,,Kramtukas”( pažymėjimas Nr.97).[38]
Jorkšyro terjerų veislės šunelių veislynai išvardinti 4 lentelėje.[42]
4 lentelė. Jorkšyro terjerų veislės šunelių veislynai
Veislynas
Veisėjas
Elektroninis paštas

Internetinis puslapis

Miestas

Betelgeizė

Ana

betelgeize@mail.lt

http://betelgeize.tinkle.lt

Vilnius

Kentauro

Daiva

info@kentauro.lt

www.kentauro.lt/

Kaunas

Nadyras

Arūnas

Astraja

Diana

Fiesta

-

Šilutė

dianajurga@gmail.com

-

Šiauliai

Violeta

violetap.@parabole.lt

-

Kaunas

Bestas

Erika

bestofbest@super.lt

-

Jonavos raj.

Aversas

Aurika

-

Vilnius

Dao

Rita

dao.dog@gmail.com

Burbuliukas

Juozas

brig.ta@one.lt

-

Alytaus raj.

Mažoji nimfa

Sonata

sonata@dokeda.lt

-

Kaunas

Kramtukas
Sidabrinė ledi

Edita

-

-

sidabrineledi@gmail.com

http://dao.tai.lt

Kėdainiai

www.kramtukas.lt
-

Tauragės raj.

6.2.2 Čihuahua veislės šunelių veislynai
Myliu Myliu. Čihuahua veislynas ,,Myliu Myliu" buvo įregistruotas Lietuvos Kinologų Draugijoje
(FCI) 2005 m., nors Čihuahua šuniukus auginame nuo 1997 m. Veisėjas - Reda Aglinskienė (Vilnius,
tel. 869907170). [35]
Vaivorykštės įlanka. Veislynas įregistruotas 1991 m. balandžio 2 d.. Registracijos pažymėjimo Nr.
462.[40]
Jorkšyro terjerų veislės šunelių veislynai išvardinti 5 lentelėje.[32,34,39]

5 lentelė. Jorkšyro terjerų veislės šunelių veislynai
Internetinis

Veislynas

Veisėjas

Ugnies ženklas

Danguolė

veislynas@gmail.com

-

Vilnius

Obels žiedai

Rimantas

obelsziedai@yahoo.com

-

Kaunas

Chochoba

Inga

info@chihuahua.in

Gailė

gaile.mura@gmail.com

Myliu Myliu

Reda

aareda@gmail.com

Inkų šuo

Zofija

zofija.lt@gmail.com

Majų perlas

Jurgita

majuperlas@email.lt

Meksikiečių
mažasis

Vaivorykštės
įlanka
Inkų ainiai

Elektroninis paštas

Rasa

puslapis

www.chihuahua.in
www.myliumyliu.lt
www.majuperlas.tik.lt

Miestas

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Šiauliai
Kauno raj.

www.puppies.lt/

Stanislava

komleja@centras.lt

-

Kaunas

6.2.3 Rusų žaisliukų veislės šunelių veislynai
Juoda pupa. Veislynas „Juoda pupa” oficialiai užregistruotas (LKD) 2003 m. birželio 6 d. (14
pav.). [53]
Rusų žaisliukų veislės šunelių veislynai išvardinti 6 lentelėje.[32]

14 pav. Veislyno „Juoda pupa” veisėjo priedėlis.

6 lentelė. Rusų žaisliukų veislės šunelių veislynai
Veislynas
Veisėjas

Elektroninis paštas

Miestas

Mažasis elfas

Jelena

mazasis-elfas@list.ru

Šiaulių raj.

Juoda pupa

Liudmila

arabeska@balticum-tv.lt

Klaipėda

Kikilis

Zita

-

Panevėžys

Nakties rapsodija

Beruta

beruta@splius.lt

Šiauliai

Saulė mano

Svetlana

kanapickai@yahoo.com

Vilnius

Londonas

Aida

aidashim@gmail.com

Kaunas

Anapus slėnio

Birutė

bagilis@super.lt

Kaunas

7. VEISLINIŲ ŠUNŲ GIMININGUMAS
Parenkant ir poruojant veislinius šunis labai svarbu jų giminingumas. Giminingų individų poravimas
genetikoje vadinamas inbrydingu. Pagal giminingumo laipsnį inbrydingas skirstomas į kraujomaišą
(visiškai neleidžiama), artimą (ypač pavojingas) ir saikingą.[26]
Inbrydingas gali turėti tiek teigiamų, tiek ir neigiamų pasekmių populiacijai. Teigiamos pasekmės
stebimos žemės ūkio kultūrose - inbrydingas gali padidinti proporciją homozigotų, turinčių reikalingą
požymį. Kaip neigiama pasekmė yra tai, kad padidėja paveldimų recesyvinių ligų - inbrydingas padidina
homozigotiškumo, tuo pačiu ir ligos, tikimybę.[26]
Pagal tarptautinius standartus giminingumo laipsniai yra nustatomi pagal tokią schemą: pirmu
romėnišku skaitmeniu žymima eilė, kurioje yra bendras protėvis tėvo kilmės dalyje, po brūkšniu - eilė,
kurioje yra bendras protėvis motinos kilmės kortelėje.[26]
Giminingas veisimas (inbrydingas), atsižvelgiant į tėvų giminystės ryšius, skirstomas taip:
Labai artimas (kraujomaiša)

Artimas

Saikingas

Tolimas

II-II (sesuo-brolis)

III-III

IV-III

V-V

I-II (motina-sūnus)

III-II

III-IV

V-VI

II-I (duktė-tėvas)

II-III

IV-IV

VI-V

I-III (senelė-vaikai)

I-IV

I-V

VI-VI

III-I (vaikaitė-senelis)

IV-I

V-I

ir t.t.

Artimiausiu giminingu veisimu laikomas tikrųjų seserų ir brolių bei tėvų ir jų palikuonių tarpusavio
poravimas.[26]
7.1 Jorkšyro terjerų giminingumas
Išnagrinėjus trijų Lietuvoje esančių Jorkšyrų terjerų veislynų šunelių kilmės dokumentus, „Kentauro“
veislyne iš penkių šios veislės atstovų giminingo poravimo atvejų nerasta.
„Betelgezė“ veislyne iš šešiolikos Jorkšyrų terjerų nagrinėtų kilmės dokumentų rasta du giminingo
poravimo atvejai.

GALANT AVANTURE BETELGEIZE
Agapi Delle Antiche Mura

Edizionelimitata Delle Antiche
Mini Shop Secret From My

Mura

Calamitijane Delle Antiche Mura

Heart
Hanky Panky de Majodian

Debonaire's Mini Snob
Flou Artistique de Majodian
Astor Maffi En Mini Shop

Mini Shop Trouble Double

Hanky Panky de Majodian

Afina Pallada Betelgeize

Alf Majovy Kvet

Doris Deep Desire Yorex

Janet Li Jantros
II-III į Hanky Panky de Majodian
Iš kilmės kortelės duomenų matome, kad šunelis GALANT AVANTURE BETELGEIZE išvestas
artimo giminingo poravimo būdu. Tai nėra gerai, kadangi tokio poravimo atveju galimas paveldimų
genetinių ligų pasireiškimas.
KASTA BETELGEIZE
Mini Shop Secret From My

Edizionelimitata Delle Antiche
Mura

Heart

Hanky Panky De Majodian

Mini Shop Morgan-II

Durrer's Diamond Request
Shooting Star De La Gregere

Nothing But Valentyn
D'Outremont
Astor Maffi En Mini Shop

Mini Shop Trouble Double

Hanky Panky de Majodian

Flamenco Betelgeize
Honey Of New Deal

Camparis Blueprint
Kiscelvolgyi Polly

III-III į Hanky Panky de Majodian.
Tą patį būtų galima pasakyti ir išnagrinėjus šunelio KASTA BETELGEIZE kilmę. Joje nustatytas
artimas (III-III) giminingas poravimas į tą patį Hanky Panky de Majodian.
„Dao“ veislyne iš dviejų Jorkšyrų terjerų nagrinėtų kilmės dokumentų rastas vienas giminingo
poravimo atvejis.

HAWAY GIRL Pievų fėja
EVEN-GOLD DU
DOMAINE DE
MONDERLAY

JUBILANT DU
DOMAINE DE
MONDERLAY
MOZART DE LA
PAM‘POMMERAIE
REMBRANDT DE
LA
PAM‘POMMERAIE

GRACE-KELLY II
DE LA
PAM‘POMMERAIE

FANGFAN LA
TULIPE DE LA
PAM‘POMMERAIE
FEMME-FATAL DE
LA PAM‘POMMERAIE

MOWGLY DE LA
PAM‘POMMERAIE

Durrer's High Flyer

I‘LOVE YOU DE LA
PAM‘POMMERAIE
MALICIA DE LA
Durrer's High Flyer
PAM‘POMEMERAIE
LARRISA DE LA
PAM‘POMMERAIE
ASTOR MAFFI EN
ALF MAJOVY KVET
MINI SHOP
HI-KA LAMERAN
MINI SHOP
DEBONAIRE‘S
TROUBLE DOUBLE HANKY PANKY de
MAJODIAN
MINI SNOB
FLOU ARTISTIQUE
de MAJODIAN
SUPELEK Evander
Heskethane
SASSYBIRD
ORIANE DE LA
PAM‘POMMERAIE

GUČČO Pievų fėja

LISS Solo

TEQUILA Y.T.
Fangor
BALERINA ROZ
Jantros

IV,IV-0 į Durrer's High Flyer.
Šunelio HAWAY GIRL Pievų fėja kilmėje matom vienpusį giminingą poravimą į Durrer's High
Flyer. Toks poravimas jau neturi didelės genetinių patologijų grėsmės šiam šuneliui.
7.2 Australijos šilkinio terjero giminingumas
Iš nagrinėtų Estijos dviejų veislynų „Magik šou“ ir „Volitans“ Australijos šilkinių terjerų kilmės
dokumentų giminingo poravimo atvejų nerasta.

7.3 Čihuahua giminingumas
Iš dviejų Lietuvos Čihuahua veislės veislynų nagrinėtų šunelių kilmės dokumentų, veislyne
„Chochoba” iš keturių nagrinėtų kilmės dokumentų, net trijose rastas giminingas poravimas.
Erlingas Ugnies Ženklas
Hamaja Trooper
Viliam
CH Shon Dzhonatan
Trevor

Apirina Meksikano
Emmanuel
Adrian

Anrieta
Chanel
Paolo V. Bonazo
Lucky
boy
Violet
CH Elis Darling Girl
CH Butterfly Robinson
Danaya
Malvina

CH Dorenty's Triffic Trevor
Hamaja Tiggy Winkle
CH Royal Acre's Roberto's
Apirina Meksikano Eleonora
David
Fransuaza
Sweet Dream Sher Han
Chibiko
CH Grafenhorst's Americ
Playboy
Cora V. Bonazo
Hamaja Trooper
Apirina Meksikano
Emmanuel
CH Mexican's Little EveningStar
Zhozefina Burve
CH Butterfly Robinson
Apirina Meksikano
Emmanuel

Erlingo Ugnies Ženklo kilmėje pastebime, kad net trys šio šunelio protėviai buvo panaudoti
giminingam poravimui:
•

III-IV,IV į Apirina Meksikano Emmanuel (uždaras giminingas poravimas) saikingas;

•

III- IV į Hamaja Trooper (saikingas giminingas poravimas);

•

0-III,IV į CH Butterfly Robinson (vienpusis giminingas poravimas).

Šio šunelio kilmė giminingo poravimo atveju neturėtų sukelti jam genetinių ligų grėsmės, kadangi
giminingas poravimas buvo panaudotas labiau nutolusiose kartose.

Medeia
Waio De
Yucatan
CH Mingo De
Yucatan
Zara De
JCH Rossian Diamand
Multi Music
Laiza Paola

CH Mingo De
Yucatan
Polina Dzhozefin
Onka

JCH Apocodeodar Red Devil
JCH Concha de Yucatan
Escamillo of Quintana Roo's
Yucatan
Fiona v.d.Reiterhöhe
David
Adrian
Fransuaza
Adrian
Anetta
Chanel
JCH Apocodeodar Red Devil
Waio De
Yucatan
JCH Concha de Yucatan
Escamillo of Quintana Roo's
Zara De
Yucatan
Fiona v.d.Reiterhöhe
Zarstvo Elfov Arnold
Nasvit Ratmir Schwarzenegger
CH Eleonora
Edji Oskar
Opra
Taisia

II-II į CH Mingo De Yucatan.
Šunelio Medeia kilmėje matome labai artimą giminingą poravimą, šiuo atveju veisėjai persistengė
panaudodami kraujomaišą. Galimas paveldimų genetinių ligų pasireiškimas.

Lents
Royal

Lumina

Marilyn Monroe iz Moego Talismana
Grafenhorst Noah Jordan
CH Grafenhorst's Americ
Playboy
Royal Acres Trista
Paolo V. Bonazo
Bonzo Molodez
Cora V. Bonazo
CH Natasha Molodez
CH Dorenty's Triffic Trevor
Hamaja Trooper
Hamaja Tiggy Winkle
Violet
CH Royal Acre's Roberto's
Apirina Meksikano Emmanuel
Apirina Meksikano Eleonora
Ulena V. Pommernland
CH Mexican's Little EveningCH Homini dei Piccoli
Star
CH Butterfly
Topolini
Robinson
Shon Melody Remes
Zhozefina Burve
Florenzo V. Silberberg
CH Grafenhorst's Americ
Playboy
Paolo V. Bonazo
Cora V. Bonazo
Fermina
CH Royal Acre's Roberto's
Apirina Meksikano Franceska
Flori Apirina Meksikano

Marilyn Monroe iz Moego Talismana kilmėje pastebime, kad net du šio šunelio protėviai buvo
panaudoti giminingam poravimui:
•

II-III į Paolo V. Bonazo (artimas giminingas poravimas) tokio poravimo atveju galimas

paveldimų genetinių ligų pasireiškimas;
•

IV- IV į CH Royal Acre's Roberto's (saikingas giminingas poravimas).

„Myliu Myliu“ veislyne panagrinėjus keturių šunelių kilmės dokumentus rastas vienas giminingo
poravimo atvejis.
MASSAR MINI ONE
ROZOVY AGAT
LORENCO MEDICHI
KOMEL BISMARK
AUGUSTIN
FOR HELENA
MASSAR MINI
COOPER

PAHKINAN
MASSAR'S DREAM

ANKOR KOMEL
DAZY
BEE
MISTY
MEADOW'S
FLAMENCO
PAHKINAM NANA

MISTY MEADOW'S
BALLO NOTTURNO
MASSAR
GOLDEN
MELODY
PAHKINAM
MASSARS
CHOKO PIE

MISTY MEADOW'S
DANCING MASTER
MISTY MEADOWS
NOTTE
MAGICA
PAHKINAM
HEROS
PAHKINAM MOI
J'SUIS
BELLE

HEICO V.D
MARKISHEN KIEFERN
ROZOVY AGAT FLEUR
D'ORANGE
SMILER DES
PETIT MICKEYS
ROZOVY AGAT
FROSHI
MAIN SHETSHEN
MISTY MEADOW'S
ROSALAGO MM'S
FIORELLA
POCHITO'S MERRICK
PAHKINAN DORAGE
TO REVE
MISTY MEADOWS
DRESSED TO DANCE
MISTY MEADOW'S
MAGIC MUSIC
YESINGA SAMSON
MISTY MEADOW'S
MAGIC MUSIC
CRAWFORD GOOD
LUCK
SILKKIPIL VEN
MELINDA
MORRILYYN JACK
FROST
ALHAJA MA PETITE
FLEUR

0-IV,IV į MISTY MEADOW'S MAGIC MUSIC.
Šunelio MASSAR MINI ONE kilmėje matom vienpusį giminingą poravimą į MISTY MEADOW'S
MAGIC MUSIC. Toks poravimas jau neturi didelės genetinių potologijų grėsmės šiam šuneliui.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

1. Tikrasis veisimas yra sunkus ir patirties reikalaujantis darbas, sąžiningas veisėjas atsako už
savo veislyne gimusius šuniukus. Toks veisėjas visuomet suteiks išsamią informaciją apie
šunelio auginimą, priežiūrą, maitinimą.
2. Parenkant ir poruojant veislinius šunis labai svarbu jų giminingumas. Giminingas veisimas gali
turėti tiek teigiamų, tiek ir neigiamų pasekmių populiacijai. Gali padidinti proporciją
homozigotų, turinčių reikalingą požymį. Kaip neigiama pasekmė yra tai, kad padidėja
paveldimų recesyvinių ligų - inbrydingas padidina homozigotiškumo, tuo pačiu ir ligos,
tikimybę.
3. Tam tikri veislės individai gali turėti nepageidaujamų, kenksmingų sveikatai genų. Kai
suporuojami du genų lemiamų ligų nešiotojai, jų palikuonys gali susirgti. Geriausi veisėjai
stengiasi užtikrinti, kad tokių susirgimų būtų išvengta.
4. Veislinio patino ir kalės charakteris, nepriklausomai nuo jų veislės, turi būti idealus. Nesvarbu,
koks puikus bebūtų jo eksterjeras, tačiau jei jo charakteris prastas, toks patinas bevertis.
5. Ypač svarbu, kad patinas, parinktas kalei, neturėtų tokių pačių trūkumų, kaip ir kalė.
6. Veislyno sėkmės pagrindas – puikios kalės parininkimas. Būtent kalė turėtų būti savo veislės
tobulumo pavyzdys.
7. Jorkšyro terjerai šiuo metu yra viena populiariausių šunų veislių Lietuvoje. Nuo 1992 metų iki
2007 metų lapkričio 11 dienos Lietuvos kinologų draugijos šunų veislių knygoje užregistruota:
Jorkšyro terjerų veislės šunų 1045; Australijos šilkinių terjerų 10; Rusų žaisliukų užregistruota
343 (iš jų trumpaplaukių 175, o ilgaplaukių 168); Čihuahua 275 (iš jų trumpaplaukių 53, o
ilgaplaukių 222).
8. Lietuvoje labai sparčiai auga rinka, orientuota į naminių gyvūnų, tiksliai - jų savininkų,
poreikius.
9. Siūlau į Lietuvą įsivežti Anglų toiterjerų veislės šunų, kurių iki šiol nėra Lietuvoje
užregistruota nei vieno. Anglų toiterjerai ramūs, be reikalo nekeliantys aliarmo. Be to tai
tiesiog gražūs maži šuneliais, taipogi kadangi jie trumpaplaukiai, nereikalauja tiek daug
priežiūros lyginanat su Jorkšyro terjeru, kurio kailio priežiūra atima daug laiko.

SMALL DOGS BREEDS IN LITHUANIA
Svetlana Jonikiene, Faculty of Animal Husbandry Technology, 2nd year master student
Mindaugas Paleckaitis
Lithuanian Veterinary Academy, Tilzes g. 18, LT – 47181 Kaunas
Summary. More and more people choose small dogs breeds, because these dogs perfectly suit for the
small apartments. Lonely people choose small dog breeds as well – as a company, rat – catchers, instead
of “door – bell“, or very often as an accessory. Yorkshire Terrier recently is one of the most popular
dogs breeds in Lithuania. From 1992 till 11th of November, 2007 in the dogs breeds’ book in Lithuanian
Cynological Society there were registered: 1045 Yorkshire Terriers,10 Australian Silky Terriers, 343
Russian Toy dogs (175 shorthaired and 168 longhaired ones), 275 Chihuahua (53 shorthaired and 222
longhaired ones). There was this number of breeding grounds registered till 11th of November, 2007: 66
of Yorkshire Terriers, 1 of Australian Silky Terriers, 25 of Russian Toy dogs (14 shorthaired and 11
longhaired), 22 of Chihuahua (5 shorthaired and 17 longhaired).
Selecting and mating pedigree dogs it is very important to pay attention to their relationship. Mating
relative dogs can have positive results to the population as well as negative ones. It can increase the
proportion of homozygote having a required feature. A negative side is a possible increase of recessive
diseases – inbreeding increase the possibility of homozygotism, and at the same time increase the
possibility of diseases. In the investigated cases in two Estonian breeding grounds for Australian Silky
Terriers, no relationship mating was found in the pedigree documents. Pedigree documents investigation
was made in three Lithuanian breeding grounds for Yorkshire Terriers. In “Kentauras“ breeding grounds
among 5 dogs there was no relatives mating found out. In “Betelgeze“ breeding ground among 16 cases
there were two cases of relatives mating found out. In “Dao“ breeding ground between two investigated
cases there was one case of relatives mating found out. There were two Lithuanian breeding grounds for
Chihuahua investigated as well. In “Chochoba“ breeding ground among four cases even three relatives
mating cases were found out (In Erlingo Ugnies Zenklas pedigree relative mating was used in a more
remote generations; in Medeia pedigree incest was used; in Marilyn Monroe iz Moego Talismana
pedigree a close relative mating was used). In Chihuahua “Myliu Myliu“ breeding ground among for
cases there was one one – side relative mating case found out.
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JORKŠYRO TERJERAI LIETUVOS ĮŽYMYBIŲ RANKOSE
Madingieji Jorkšyro terjerai žvitriai tuština dosnių šeimininkų pinigines.
Miniatiūriniai šuneliai – Jorkšyro terjerai, švelniai vadinami jorkais, jaukiai įsitaisė pasiturinčių
lietuvių glėbiuose ir, regis, nė nemano palikti savo guolio.
Vieniems šeimininkams tai dar vienas žavus aksesuaras, kitiems – naujas šeimos narys, statusu dažnai
prilygstantis vaikui.
Šie maži judrūs šuneliai skatina globėjiškus jausmus ir reikalauja nešuniškai solidžių investicijų.
Salonas pasitinka prabanga
Kiekvienas garbingas Jorkšyro terjero šeimininkas pasirūpina, kad jo augintinis pirmiausia susirastų
tinkamą grožio saloną. Prieš porą metų šiuo metu du jorkus auginančios Daivos Medalinskienės su
kolege Ivona Botneva įkurta šunų kirpykla–salonas „Pet Style“ savo klientus pasitinka prabangiai.
Eilės pas kirpėją gali tekti luktelti porą savaičių. Salone šunelis pagal šeimininkų pageidavimą
išmaudomas, sušukuojamas ir apkerpamas (kaina svyruoja nuo 40 iki 100 Lt).
„Jorką į saloną reikėtų atvesti tris kartus per mėnesį“, – pasakoja D. Medalinskienė.
Augintiniams – SPA procedūros
Šunų salone siūlomos ir SPA procedūros (apie 60 Lt). Specialistai gali nulakuoti keturkojo nagus (15
Lt) ar sruogelėmis nudažyti kailį.
Kol gražinamas šunelis, šeimininkai salone gali išsirinkti šampūno (apie 25 Lt), balzamo (apie 30 Lt),
specialų šepetį (apie 60 Lt), ekologiškų kvepalų (apie 30 Lt), ryžių arba šilko popieriaus, skirto
garbanoms susukti ( 45–65 Lt).
Įsijungė garsūs dizaineriai
Galima įsigyti ir drabužių šunims. Paprastesnis megztukas kainuoja apie 160 Lt, puošnesni drabužėliai
– porą kartų brangesni.
Kartais jorkų šeimininkai neatsispiria pagundai papuošti savo draugą dailiu plaukų segtuku bei
antkakliu su „Swarovski“ kristalais (kaina apie 55 Lt). Maskvoje šie aksesuarai siūlomi su deimantais.
Jorko kelioninis krepšys kainuoja 360–500 Lt. „Gucci“, „Valentino“ „Christian Dior“ mados namai
klientų augintiniams seniai kuria kolekcijas. Mariaus Gelažniko prabangių drabužių salone kol kas tik
pora šeimininkų išdrįso užsisakyti garsiųjų dizainerių drabužėlių savo augintiniams. Paltukų su žinoma
etikete kainos prasideda nuo 800 ir kyla iki 1500 litų, antkaklių – nuo 300 Lt.

Varto madų žurnalus
Lino Karaliaus-Ezopo ir jo draugės Gintarės gyvenimą pagyvina 7 mėnesių jorkas Čiobrelis. Jis kol
kas dar nedabinamas drabužėliais. Tik atšalus orams pora planuoja pirkti Čiobreliui megztuką ar
paltuką.
„Manęs viename konkurse padovanotas šuniukas neišmušė iš vėžių“, – pasakoja stilistė ir dainininkė
Eglė Mickevičienė, į savo namus priėmusi ketvirtą šunį. Tikėtina, kad jos Jorkšyro terjeras taps
Antanėliu, sulietuvinus kilmės dokumentuose įrašytą Antuaneto vardą.
„Jau varčiau žurnalus su šunų madomis ir manau, kad galėsiu gal netgi gražiau ir stilingiau pati jį
papuošti. Žmones apkerpu, todėl manau, kad ir šunį gerai apkirpsiu“, – įsitikusi stilistė.

Baksas tapo modeliu ir vedė!
Makso Baksas. Dvejų metų amžiaus šuniukas, kuriam per mėnesį skiriamas ne 100 ir ne 200 litų.
Gyvenamoji vieta: dabar – Šiauliai, anksčiau – Vilnius. Neseniai Maksas „sutuokė“ (taip švelniai jis
vadina šuniuko ir kalytės sueitį) savo Baksą, todėl netrukus turės vaikų. Tačiau šiuo metu stilistas
svajoja ne apie šuniuko palikuonis, o apie dar vieną augintinį – Jorkšyro kalytę..
„Savo Baksą įsigijau 2005-aisiais, Šuns metais. Jau seniai jo norėjau –
tai buvo mano svajonė. Kadangi mano senelė gyveno užsienyje, kur tie
šunys buvo populiarūs, o Lietuvoje jų dar beveik nebuvo, buvau vos ne
pirmasis pradėjęs madą. Kai nusipirkau savo jorką (taip sutrumpintai
vadinami Jorkšyro terjerai – aut. past.), tapau savotišku jorkų žinovu. Tie,
kurie vėliau įsigijo tokius šuniukus, pradėjo manęs klausinėti, kaip ką
daryti, pas kokį veterinarą vedu savo Baksą, kuo šeriu, kur kerpu ir taip
toliau.”
Šiuo metu Makso Baksas (ir vardas pagal šeimininką) gyvena pas mamą Šiauliuose, nes stilistui
neužtenka laiko visada būti su juo: „Anksčiau turėjome labai gerą auklę, kuri jį labai mylėjo, bet auklė
išvažiavo mokytis į Maskvą, ir kitos tokios nerandame. Tačiau mano mama man vis jį atveža. Čia,
Vilniuje, mes jį nukerpame, sušukuojame, nuperkame naujų drabužių, labai gražūs dizainerės Jurgos
Šatienės drabužėliai jorkams“, – nesustodamas apie jorkšyrą kalba Maksas.
Maksas sako, kad jo Baksas turi kelis Gucci ir Dolce&Gabbanna drabužėlius, bet pats pripažįsta, kad
pirkdamas tokį grožį šeimininkas labiau lepinasi pats, o ne lepina etikečių neskiriantį šuniuką.
Derėtų pastebėti, kad Baksas dėvi ne tik dizainerių siūtus bei firminius drabužėlius, bet ir reklamoje
nusifilmavo. Draudimo reklamoje, žinoma, filmavosi pats Maksas, o režisieriai, pamatę išpuoštą
jorkšyrą, nusprendė, kad vietos atsiras ir Baksui, kuris, anot šeimininko, labai protingas, draugiškas,
gražus ir „gudrus kaip šeimininkas“ šuo.

Otelija kaime buvo nėščia!
Vaidos Kentas, Otelija ir jų atžala. Vaida Židonytė pasakoja, kad daugiau nei
septynerių Kentą įsigijo dar tuomet, kai Lietuvoje nebuvo jorkšyrų mados:
„Pamačiau aš tokį šuniuką ant kažkokio žurnalo viršelio, jis man labai patiko, ir
pradėjau jo intensyviai ieškoti. Daviau užklausas į visas gyvūnėlių parduotuves,
ir man jį atsiuntė net iš Niujorko, nes reikėjo labai greitai. Viską, ko užsinoriu,
turiu gauti greitai“, – šypsodamasi Kento atsiradimo istoriją pasakoja
„Lietuviškų grožybių“ dalyvė.
Vaida sako, kad visus tris šuniukus myli vienodai, nes jų išskirti neįmanoma: „Jie visi savotiški ir labai
mieli: tėvas labai protingas, o mama labai gudri. Dukrytė nėra meili, bet tuomet, kai reikia paguodos, ji
atbėga pati pirma.“ Paklausta, kodėl turi net tris Jorkšyro terjerus, Vaida atsakė, kad tai lyg kokia
epidemija, ir prasitarė, kad TV žvaigždė Otelija laukiasi: „Kuo daugiau turi, tuo daugiau nori, bet ne dėl
to, kad jie dabar madingi, o dėl to, kad pajunti jų dėmesį ir meilę, ir nori dar daugiau. Beje, Otelija
laukiasi. Pasirodo, ji jau kaime buvo nėščia, todėl nežinau, kaip atsispirsiu pasilikti sau bent vieną
šuniuką“, – juokiasi.
Jorkšyrų mylėtoja sako, kad su šuniukais būna ir rūpesčių. Mažoji Otelijos ir Kento dukrytė, sverianti
vos per kilogramą, net pusę metų dėl lūžusio stuburo gulėjo ligoninėje: „Buvo labai baisu, vežėme ją į
Kauno klinikas ir kol vyko operacija, tris valandas su mama meldėmės bažnyčioje. Gal kažkam tai ir
atrodo juokinga, kad dėl šuns, bet taip jau buvo. Kiti gydytojai man patarė iš karto ją užmigdyti, bet
norėjau padaryti visa, kas įmanoma. Kai ją išrašė iš ligoninės, visi gydytojai laukė prie išėjimo ir net
fotografavo.“
Vaida laiminga, kad išgelbėjo mažylei gyvybę, ir toliau gali jais visais rūpintis, juos puošti ir puoselėti.
Milane dirbanti Vaida ir savo augintiniams drabužėlius perka Milane: „Toje parduotuvėje savo šuniuką
apiperka ir Paris Hilton (taip pat auginanti Jorkšyro terjerą – aut. past.).
Joje yra labai gražių drabužėlių.“ Kartais Vaidos šuniukai drabužiais
keičiasi tarpusavyje, bet kiekvienas turi nemažą krūvą savo aksesuarų,
pavadėlių ir drabužėlių (per 100 kartu sudėjus). Sunkiausia drabužėlių
rasti mamytei Otelijai, mat ši mėgsta pavalgyti ir yra ganėtinai apkūni.
Vaida neretai šuniukų drabužėlius derina ne tik tarpusavyje, bet ir prie
savęs: „Dažnai perku Gucci drabužėlius ir einame apsirengusios vienodais
paltukais. Šiauliuose jau mano šuniukai pagarsėję ir, kai vedu juos visus tris pasivaikščioti, ne vienas
atsisuka. Aprengiu, pavyzdžiui, tėtį mėlynu kombinezonu, mamą – rožiniu, o dukrytę – tokiu pat
geltonu. Prie jų derinu ir pavadėlius, kaspinėlius. Taip ir einam visi.“
LNK projekto dalyvė mano, kad trims šuniukams gyventi kur kas linksmiau nei vienam, nes gali
tarpusavyje žaisti ir vienas kitą suprasti. Drauge jie ne tik vaikšto lauke ar žaidžia slėpynių, bet ir rytais

gurkšnoja kavą su pienu, o vakarais – arbatą su pienu. Ne, neapsirikome, Vaidos šuniukai geria kavą ir
arbatą, valgo tik „Panevėžio filė“, pupelių sriubą ir vištieną.
Laimėtas šuo
Eglės laimėjimas. Trijų mėnesių jorkšyras, kuris nieko nekainavo. Stilistė Eglė Mickevičienė,
auginanti dar tris šunis, Jorkšyro terjerą laimėjo papuošalų vėrimo konkurse: „Suvėriau gražiausią vėrinį
ir laimėjau jorkšyrą“, – apie naujo augintinio atsiradimą pasakoja E. Mickevičienė.
Kiti trys augintiniai – prancūzų buldogas ir du kinų koduotieji, mažylį jorką priėmė draugiškai:
„Kadangi mūsų šeima didelė, dar vienas šuo tikrai netrukdo, o tik suteikia džiaugsmo.“ Eglė sako, kad
naujuoju draugu, kaip ir kitais šunimis, daugiausia rūpinasi ji pati, bet rengti be priežasties ar kitaip
puošti jorkšyro neketina.
„Rengsiu, kai bus žiema, o kol kas nematau reikalo – nereikia kol kas rengti ir lepinti. Jorkšyro
nebūtina rengti. O tie, kurie rengia ir turi daug drabužėlių – žaidžia namais, jiems turbūt jau reikia
vaikiuko, todėl ir elgiasi su šuniukais kaip su vaikais. Nors mano šuniukai irgi yra mano vaikučiai,
manau, ne kiekvieną vaikutį reikia lepinti“, – savo nuomonę dėsto Eglė.
Keturi Eglės keturkojai prižiūri vienas kitą, maistui nėra išrankūs, bet visi draugiškai kas rytą laka
kefyrą.
Arūno dovanėlė Ingai
Mažytis grynaveislis Jorkšyro terjeras Ingos ir Arūno Valinskų namuose atsirado prieš
dvejus metus. Kaip ir dera dėmesingam vyrui, Arūnas nepraleido pro ausis žmonos
užuominų apie ketinimą įsigyti šios veislės augintinį, tad per gimtadienį Ingos laukė žavi
dovanėlė. Nors pagal kilmės dokumentus šunytis turėtų būti vadinamas Kartušu, Inga jį
šaukia paprastesniu, trumpesniu ir skambesniu vardu – Sinko. Ji sako, kad šis mažylis
namuose turi išskirtines teises ir privilegijas, nes jo nelepinti tiesiog neįmanoma...

PARIS HILTON ĮSIGIJO NAUJĄ DRAUGĄ
Galbūt įkvėpta neseniai pasaulį apskriejusios naujienos apie ypatingą
čihuahua veislės šunelį su didele širdies formos žyme, prieš kelias dienas
Paris Hilton apsilankė Los Andželo „Pets of Bel Air“ gyvūnų parduotuvėje
ir išsirinko sau naują draugą – taip pat čihuahua veislės šunelį.
„Paris Hilton buvo tikrai miela. Ji mažylį keturkojį įsimylėjo iš pirmo
žvilgsnio, todėl šypsena nuo jos veido nedingo nė akimirkai. Savo naująjį
draugą Paris iš parduotuvės išsinešė ant rankų“, – pasakoja parduotuvės
darbuotojas.
Viešbučių verslo paveldėtoja ne vienintelė įžymybė neseniai apsilankiusi
„Pets of Bel Air“ parduotuvėje. Grupės „Fred Durst“ dainininkas, lydimas sūnaus, taip pat išėjo iš jos
ne tuščiomis. Jų pirkinys – tos pačios veislės šunelis.
Keistas sutapimas, bet buvusi Paris draugė Britney Spears irgi šios parduotuvės klientė. Ji už 3 tūkst.
JAV dolerių turi nusipirkusi jorkšyrų terjerą, kurį pavadino Londonu.
Paris, apsėstai gyvūnų manijos, savo „draugei“ pavydėti nėra ko, nes ji pati gali pasigirti įspūdinga
gyvūnų kolekcija: jorkšyrų veislės kalyte Pelene, čihuahua veislės šuneliu Tinkerbell, kibiauodegiu
meškėnu Baby Luv, fretka, ožiu ir kakadu papūga.

LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS ŠUNŲ VEISIMO NUOSTATAI
1. ĮŽANGA
1.1. Šių veisimo nuostatų tikslas yra šunų sveikatos, temperamento bei charakterio, gerovės ir veislei
būdingų savybių išsaugojimas, užtikrinimas ir gerinimas.
2. BENDROJI DALIS
2.1. Šie nuostatai yra sudaryti remiantis Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) ir Lietuvos kinologų
draugijos (LKD) reikalavimais. Jų privalo laikytis visi Lietuvos veisėjai bei reproduktorių savininkai.
2.2. LKD veisimo komisija - tai aktualius veisimo klausimus nagrinėjantis organas. Veisimo komisiją
tvirtina LKD taryba.
2.3. Veisiami tik užregistruoti Lietuvos šunų veislių knygoje (LŠVK) šunys. Joje registruojami LKD
klubų pateiktų vadų šuniukai ir šunys, turintys LKD ir FCI pripažįstamus kilmės dokumentus. Jeigu
veisimui naudojami užsienio reproduktoriai, jie privalo turėti FCI pripažįstamus kilmės dokumentus.
2.4. Į pagrindinę LŠVK registruojami šunys, kurių kilmės liudijime yra mažiausiai trys kartos šunų,
kurių kilmę pripažįsta FCI.
2.5. Į registrinę LŠVK registruojami šunys, kurių kilmės liudijime yra mažiau negu trys kartos šunų,
kurių kilmę pripažįsta FCI.
2.6. Šuns kilmės liudijimas - tai išrašas iš LŠVK.
2.7. Veisėjas - tai LŠVK užregistruotos kalės (kalių), naudojamos(ų) veisimui, savininkas arba asmuo,
turintis jos (jų) veisimo teisę. Veisėjas turi būti LKD klubo narys ir privalo turėti savo vardu
užregistruotą priedėlį arba LKD veislyną.
2.8. Reproduktoriaus, t.y. LŠVK užregistruoto šuns, savininkas yra LKD klubo narys.
2.9. Reproduktoriaus atstovas - tai reproduktoriaus savininko įgaliotas asmuo, LKD klubo narys,
turintis reproduktoriaus kergimo teisę.
3. BENDRASAVININKYSTĖ
3.1. Kai šuns savininkai yra keli asmenys jie vadinami bendrasavininkais.
3.2. Bendrasavininkams keliami reikalavimai:
3.2.1. Visi šuns savininkai turi būti LKD klubo nariai, bendrasavininkais gali būti užsieniečiai ir
Lietuvos respublikos piliečiai, gyvenentys užsienyje;
3.1.2. Bendrasavininkystės sutartis turi būti patvirtinta LKD klube ir kopija pristatyta į LKD
sekretoriatą mėnesio laikotarpyje;
3.1.3. Bendrasavininkystės sutartyje turi būti nurodytas vienas pagrindinis savininkas, kuris atsakingas
už šuns naudojimą.
3.1.4. Bendrasavininkystės sutartyje turi būti nurodytas savininkų pavardžių rašymo eiliškumas ir
adresas to savininko, kurio pavardė rašoma pirma;

3.1.5. Apie pasikeitimus bendrasavininkystės sutartyje LKD klubas 15 dienų laikotarpyje turi raštu
informuoti LKD sekretoriatą.
3.1.6. Registruojant šunį į parodas, turi būti įrašomi visi bendrasavininkiai.
4. BAZINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI
4.1. Kalių ir šunų kergimo amžiaus skirstymas pagal veisles yra pateiktas priede Nr.1.
4.2. Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metai.
4.3. Sekantį kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8 mėnesiams;
4.4.

Veisime

neleidžiamos

kombinacijos

“tėvai-vaikai”,

“broliai-seserys”,

“sibsas-sibsas”

(kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2). Tokie kergimai galimi tik LKD veislynams gavus LKD veisimo komisijos
leidimą.
4.5. Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose parodose. Įvertinimai turi būti ne
mažesni, negu “labai gerai”.
4.6. Veisti galima šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose parodose. Įvertinimai turi būti ne
mažesni, negu “puikiai”.
4.7. Veisiami šunys ir kalės turi būti geros sveikatos būklės ir kondicijos. Jei kondicija nepatenkinama,
kergimas neleidžiamas.
4.8. Šunys su nestabilia psichika, įgimtu kurtumu arba aklumu, esminiais dantų bei žandikaulių
defektais, epilepsija, kriptorchizmu, monorchizmu, albinizmu, nestandartine spalva neveisiami.
4.9. Veisiamiems šunims ir kalėms, gimusiems po 2004m. sausio 1d., turi būti atliktas klubo sąnario
displazijos patikrinimas. HD testai privalomi nepriklausomai nuo amžiaus visiems rotveileriams,
dobermanams, retriveriams ir vokiečių aviganiams.
4.10. Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas displazijos patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo
sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B klubo sąnario displazijos laipsnius.
4.11. Veisėjas apie vados gimimą 5 dienų bėgyje privalo pranešti LKD klubui ir sudaryti sąlygas klubo
ir LKD atstovams apžiūrėti vadą bei kalę. LKD klubas privalo 3 dienų bėgyje informuoti LKD
sekretoriatą apie iš anksto nurodytuose veislynuose gimusias vadas.
5. PRAKTINIS VEISIMAS
5.1. Visi veisiami šunys turi būti identifikuoti.
5.2. Veisėjas turi teisę pats pasirinkti reproduktorių.
5.3. Prieš kergimą veisėjas turi gauti iš LKD klubo nukreipimą kergimui, kuriame turi būti pateikiami
šie duomenys:
5.3.2. LKD klubo, išdavusio nukreipimą kergimui, pavadinimas;
5.3.3. šunų veislė;
5.3.4. reproduktoriaus vardas, registracijos numeris;
5.3.5. reproduktoriaus savininko vardas, pavardė ir adresas;
5.3.6. kalės vardas, registracijos numeris;

5.3.7. veisėjo vardas, pavardė ir adresas;
5.3.8. kergimo data;
5.3.9. atsiskaitymo už kergimą forma ir sąlygos;
5.3.10. reproduktoriaus savininko ir veisėjo parašai;
5.3.11. veisėjas privalo pateikti reproduktoriaus ir kalės kilmės dokumentų kopijas.
5.4. Draudžiama kergti kalę tos pačios rujos metu daugiau, negu su vienu reproduktoriumi.
5.5. Iškilusius dėl užmokesčio už kergimą konfliktus LKD klubai sprendžia tik tada, jei buvo
pasirašyta kergimo sutartis.
5.6. Kergiant LKD užregistruotas kales su kitų kinologinių organizacijų šunimis, atsiskaitoma pagal tų
organizacijų nustatytas taisykles. Iškilusius konfliktus, jei yra pasirašyta kergimo sutartis, sprendžia
LKD.
5.7. Kergiant LKD užregistruotus šunis su kitų kinologinių organizacijų siųstomis kalėmis,
atsiskaitoma pagal LKD nustatytas taisykles. Iškilusius konfliktus, jei yra pasirašyta kergimo sutartis,
sprendžia LKD.
5.8. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, reproduktoriaus spermą paimantis veterinarijos
gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė yra
būtent sutarto reproduktoriaus.
5.9. Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti veterinarijos gydytojo
sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią vakcinaciją. Jei kalė buvo laiku vakcinuota ir pati maitino
šuniukus, šuniukai turi būti vakcinuojami 8 sav. amžiaus; jei kalė nebuvo laiku vakcinuota arba visai
nemaitino šuniukų, šuniukai turi būti vakcinuoti 6 sav. amžiaus. Veisėjas privalo pateikti veterinarijos
gydytojo antspaudu ir parašu patvirtintą dokumentą apie vakcinaciją.
5.10. Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės dokumentais, identifikuotus tatuiruote arba
mikroschema. Identifikuojama visa vada vienu metu, prieš tai ją apžiūrėjus klubo atstovui. Šuniukai
identifikuojami nuo 6 sav. iki 3 mėn. amžiaus.
5.11. Klubo atstovas pažymi šuniuko kilmės dokumentus antspaudu “veislės brokas”, konstatavus
įgimtus diskvalifikuotinus požymius.
5.12. Veisėjas privalo pateikti LKD sekretoriatui vados sąrašą su informacija apie naujus savininkus.
5.13. LKD svarsto ginčus tarp veisėjo ir šuniuko savininko tik tais atvejais, kai buvo pasirašyta
įsipareigojimų sutartis.
5.14. Draudžiama kergti reproduktorių, jei kalė neatitinka LKD veisimo nuostatų reikalavimo. (neturi
FCI pripažįstamų kilmės dokumentų, turi diskvalifikuojančių požymių ir pan.)
6. VEISIMO TEISĖS PERDAVIMAS
6.1. Jeigu nėra sutarties, kalės savininkas kalės šuniavimosi metu yra laikomas veisėju. Kalės arba
šuns veisimo teisė gali būti perduota kitam asmeniui, sudarius su juo raštišką veisimo teisės perleidimo
sutartį.

6.2. Raštiška veisimo teisės perleidimo sutartis, kurioje tiksliai nurodytos abiejų pusių teisės ir
įsipareigojimai, turi būti sudaryta prieš kergimą, pateikiant ją kergimo aktą išduodančiam LKD klubui.
6.3. Vienas sutarties egzempliorius kartu su vados registracijos pareiškimu pateikiamas į LKD.
7. VADOS REGISTRAVIMO TVARKA
7.1. Remiantis FCI veisimo taisyklėmis, šuniukai nuo dviejų grynaveislių tos pačios veislės šunų,
turinčių FCI pripažįstamus kilmės dokumentus, įvykdžius LKD veisimo nuostatų reikalavimus, yra
laikomi kilmingais šuniukais ir turi teisę į FCI pripažįstamus kilmės dokumentus. FCI pripažįstami
kilmės dokumentai yra ne šuns kokybės, o kilmės sertifikatas.
7.2. Veisėjas privalo įregistruoti vadą iki mėnesio amžiaus LKD, tarpininkaujant LKD klubui, kurio
narys jis yra.
7.3. Šuniukai įrašomi į Lietuvos šunų veislių knygą ir jiems išduodami kilmės dokumentai tik tada, jei
veisėjas LKD klubo narys ir yra įregistravęs veisėjo priedėlį arba LKD veislyną.
7.4. Veisėjas privalo sudaryti sąlygas klubo atstovams apžiūrėti 6 savaičių (bet ne vėliau 3 mėnesių)
amžiaus šuniukus ir užtikrinti jų identifikaciją. Šuniukų identifikacija turi atsispindėti jų kilmės
dokumentuose. Klubo atstovai turi teisę papildomai apžiūrėti penkių dienų amžiaus šuniukus.
8. PAPILDOMI REIKALAVIMAI
8.1. LKD klubų papildomi reikalavimai kergimui galioja tik to klubo nariams.
8.2. Priklausomai nuo to, kaip įvykdyti baziniai veisimo reikalavimai, šuniukų kilmės dokumentų
kaina kinta.
8.3. Reikalavimai kergimui negali būti keičiami dažniau, kaip kartą per metus.
LKD šunų veisimo nuostatai su priedais įsigalioja nuo 2006m. gruodžio

2006 M. SPALIO 22 D. DVARKIEMIO RESTORANE VYKO III JORKIUKŲ SUSITIKIMAS.

"Jorkinės" šventės dalyviai su savo augintiniais.

Dvarkiemio restorano savininkai nors iš pradžių ir nenoriai, bet priėmė mus savo pastogėn.
Vėliau liko sužavėti Jorkiukų ir Jų šeimininkų kultūra ir gera nuotaika.

Paskutinius saulės spindulėlius surinkti Jorkiukams ir Jų šeimų nariams padėjo Jorkinio Baliaus
organizatorė Monika Jankauskienė.

Renginį vedė puiki šuniukų elgesio žinovė Rita Jakštaitė.
Dulcė atvyko į šventę su šeimininke ir asmenine apsaugine Vokiečių
avigane Mime.

Atvyko ir gausi dalyvių šeimyna iš Kauno,-jorkiukai Lara,
Olimpija, Olis ir maltutė Pupa su šeiminike Edita ir trimis
šeimos nariais.

Šventę aplankė ir viešnia iš Rusijos p.Anželika su savo
tikru rusiuku jorkučiu Tiopa.

Trečiasis
konkursas buvo
gana sudėtingas.
Reikėjo kuo
greičiau prabėgti
kliūčių ruožą su
savo augintiniu.
Judriausi ir sumaniausi apdovanoti DOG BAG ir PRO PAC prizais.
I vietą užėmė Alfa. II vietą užėmė Grikis. III vietą užėmė Montis.

Pirmąjame konkurse "Pas mane" varžėsi labiausiai šeiminikus mylintys Jorkiukai :).

Konkurse "Pas mane" I vietą užėmė
Maranda su Julija. II vietą užėmė
Lizė su Gabriele ir Auguste. III vietą
užėmė Aurelija.
Nugalėtojai buvo apdovanoti
aukščiausios kokybės šunų maistu
PRO PAC.

Antrąjame konkurse dalyviai varžėsi
dėl puikaus prizo-italų firmos DOG
BAG sudedamo namuko jorkiukui.
Country dainininkų Klovų šuo Feris
turėjo ilgiausias kasytes 23 cm
galvos kasytė ir 26 cm uodegos
kasytė.

Ilgiausių plaukų avininkai Pikas-29 cm,
Olimpija-27 cm ir Maranda-26 cm.

Įspūdingiausią kaspiną rinko patys dalyviai ir žiūrovai. Šio konkurso nugalėtojomis tapo Lizė su
Gabriele. Jos laimėjo DOG BAG lagaminėlį kaspinėlių kolekcijai susidėti.

Marius Žičius. Žurnalistai visos šventės metu dairėsi ir rinko
"Šuniškiausią jorkiuką".
Pats šuniškiausias dalyvis - Montis! Montis už savo "šuniškumą"
gavo Dog Bag prizą - autoboksą Pet Tube.
Dabar Montis automobilyje važinės saugiai ir patogiai.

Šventėje dalyvavęs mažiausias jorkiukas apdovanotas už ryžtą ir
drąsą DOG BAG sudedamu namuku mažiems šuniukams. Juo
tapo Marandos sūnus Bandžis.
Šiame namelyje Bandžis miegodamas nesukais, nesušals, jausis
saugiai.

Grikis saugo šeimininkę Agnę ir kamuoliuką.

Anot "Žmonės" žurnalistų JORKIŲ SUVAŽIAVIMĄ
apvainikavo tradicinis tortas.
Šį sykį Dvarkiemio kulinarijos specialistai pagamino labai
skanų tortą, tik perkrikštyjo į Jarkinį.

Pagrindinė renginio organizatorė Monika Jankauskienė pjauna ir šventės dalyvius vaišina Jorkiniu tortu.

Visiems buvo labai skanu.

LKD IŠDUODAMŲ KILMĖS DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

JORKŠYRO TERJERUI BŪDINGI POŽYMIAI

Teisinga nosies linija

Akys perdidelės,
apvalainos plačiai
pasodintos.

Įtraukta nosies linija

Akys permažos ir perarti
pasodintos.

Nuleista nosies linija

Ausys perdidelės ir
plačiai pasodintos.

Ausys pusiau
stovinčios.

Viršutinė linija - išlenkta ("Cyphose").

Viršutinė linija - įlenkta ("Lordose").

Kaklas perstipriai ištemptas į priekį, tiesus pečiai.

Aukšta užpakalinė dalis

AKIMIRKOS IŠ PARODŲ

Ruošiamas ringui Australijos šilkinis terjeras.

Jorkšyro terjerų veislės šunelis ilsisi.

Jorkšyro terjerų veislės šunų ringas

Rusų ilgaplaukiai žaisliukai šeimininkės
glėbyje visada saugūs

Australijos šilkinis terjeras iš Latvijos veislyno

Rusų ilgaplaukis žaisliukas

Čihuahua veislės trumpaplaukis šunelis krepšyje

Jorkšyro terjeras atvykęs iš Maskvos veislyno

Australijos šilkiniai terjerai
Australijos šilkinis terjeras

Jorkšyro terjerai
Rusų ilgaplaukiai žaisliukai prie ringo

Rusų trumpaplaukiai žaisliukai

Jorkšyro terjerai ringe

Australijos šilkiniai terjerai

Jorkšyro terjerai

Jorkšyro terjerų ringas

Jorkšyro terjerai laukia savo eilės išeiti į ringą

Teisėja apžiūri Jorkšyro terjero dantis

Australijos šilkinis terjeras iš Lietuvos

