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LHASA APSO 
 

 
FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette 
és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) 
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EREDET: Tibet.  
 
PATRONÁLÓ ORSZÁG: Nagy-Britannia. 
 
AZ ÉRVÉNYES HIVATALOS STANDARD KIADÁSI 
DÁTUMA: 2010.10.13. 
 
ALKALMAZÁS: Kísérőkutya. 
 
FCI CSOPORTBEOSZTÁS:   9. fajtacsoport   Társasági- 
és kísérőkutyák. 
                                             5. szekció Tibeti 
kutyafajták. 
           Munkavizsgára nem 
kötelezett. 
 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: 
A Lhasa Apso Tibetből származik, ahol nagy magasságban élnek és 
zord éghajlati viszonyok uralkodnak. Szívós kis kutyának kell lennie, 
hogy ellenállhasson ezeknek a körülményeknek és ez nagy 
befolyással volt a fejlődésére. A hosszú, kemény szőrzete a sűrű 
aljszőrzettel télen szigetel és a fej szőrzete, mely a szemeken 
keresztül előrebukik, a szemeket védi a széltől, portól és az erős 
fénytől. 
Az Apso az egyik olyan keleti fajta, mely nyugatra került. Az első 
Apso a 20-as évek elején került Nagy-Britanniába és hamarosan ki is 
állították Londonban. Mikor először meglátták Nagy-Britanniában, 
összetévesztették a bozontos keleti kutyákkal és „Lhasa Terriernek“ 
nevezték. Később megkülönböztették őket, főleg az Apso-t és a Tibet 
Terriert, mely valószínűleg a korai apsok mögött következett. A 
Lhasa Apso fajtaklubot 1933-ban alakították meg Nagy-
Britanniában. 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kiegyensúlyozott, robusztus, s�r� 
sz�rzettel borított kutya túlzások nélkül.  
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FONTOS ARÁNYOK: 
A lapocka csúcsától az ülőgumó végéig mért hossz nagyobb a 
marmagasságnál. 
 
VISELKEDÉS / VÉRMÉRSÉKLET: Élénk és merész. Éber, 
kiegyensúlyozott, idegenekkel szemben tartózkodó.  
 
FEJ: Dús fejszőrzet, mely előrebukik a szemeken át; de nem 
korlátozza a kutya látását, fejlett szakáll és pofaszakáll. 
 
AGYKOPONYA  
Koponya: Mérsékelten keskeny, a szem tájékától hátrafelé emelkedik, 
nem lapos, de nem is boltozatos, nem almafej.  
Stop : Mérsékelt. 
 
ARCKOPONYA:  
Orrtükör: Fekete. 
Fang: Kb. 4 cm hosszú, nem kvadratikus. A távolság az orrhegyt�l a 
szemig kb. egyharmada az orrhegyt�l a koponya végéig mért hossznak.  
Orrhíd: Egyenes. 

Állkapcsok / Fogak: A fels� metsz�fogak közvetlenül az alsó 
metsz�fogak mögött helyezkednek el. Fordított ollós harapás. A fogív 
egyenes vonalat alkosson, olyan széles és egyenes legyen, ahogy az csak 
lehetséges. A teljes fogazat kívánatos.  
Szemek: Sötét, közepesen nagy, el�retekint�, ovális. Nem nagy és 
kidülled�, nem lehet kicsi és mélyen ül�. A szemfehérje nem 
látszódhat se alul, se felül.  
Fülek:  Lelógók, szőrrel dúsan borítottak. 
 
NYAK: Erős és megfelelően ívelt. 
 
TÖRZS: Kiegyensúlyozott és kompakt. 
Felső profilvonal: Egyenes. 
Ágyék: Erős. 
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Mellkas: A bordák jól hátranyúlnak. 
 
FAROK: Magasan t�zött, jól a hátvonal fölött hordott. Gyakran a 
farok végénél egy töréssel. Dús sz�rrel borított.  
 
VÉGTAGOK  
 
ELÜLSŐ VÉGTAGOK:  
Vállak: Ferdén illesztett és jól hátranyúlik. 
Alkar: Az elülső végtagok egyenesek és dúsan szőrrel fedettek. 
Elülső mancsok: Kerekek, macskamancshoz hasonlók feszes 
talppárnákkal. Dús szőrrel fedettek. 
 
HÁTULSÓ VÉGTAGOK :  
Általános megjelenés: Jól fejlett és izmos. Jól szögelt. Dús szőrrel 
borított. 
Hátulsó lábközép: A csánkok hátulról nézve párhuzamosak és 
egymáshoz nem túl közeliek. 
Hátulsó mancsok: Kerekek, macskamancshoz hasonlók feszes 
talppárnákkal. Dús szőrrel fedettek. 
 
MOZGÁS: Szabad és fürge. 
 
SZŐRTAKARÓ  
 
Szőr: Hosszú fed�sz�r, súlyos, egyenes és kemény. Nem gyapjas vagy 
selymes. Közepes mennyiség� aljsz�rzet. A szőr sose gátolja a 
kutya mozgását. 
 
Szín: Arany, homokszín, mézszín, sötétgrizzle, palaszürke, füstszürke, 
bicolor, fekete, fehér vagy barnás. Minden szín egyformán 
megengedett.  
 
MÉRET: Ideális marmagasság: 25 cm kanoknál, szukáknál 
valamivel kevesebb. 
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HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a 
hiba nagyságának és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt 
hatásnak megfelelően kell értékelni. 
 
KIZÁRÓ HIBÁK: 

• Agresszív vagy túlzottan félős kutyák. 
• Az egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltéréseket mutató 

kutyák kizárandók. 
 
N.B. : A kanoknak két nyilvánvalóan normál fejlettségű herével kell 
rendelkezniük, melyek teljes mértékben a herezacskóban 
helyezkednek el. 
 
A legutóbbi változtatások félkövér betűtípussal szedettek. 

 
 
 


