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EREDET: Tibet. 
 
PATRONÁLÓ ORSZÁG: Nagy-Britannia. 
 
AZ ÉRVÉNYES EREDETI 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: 
Általában az emberek összekeverik az Apsot és a Shih Tzu-t, de 
számos elég egyértelmű különbség van köztük. A fajta Tibetből 
származik, de Kínában fejlődött ki, ahol az ilyen kutyák a királyi 
palotákban laktak. Miután Kína 1912-ben köztársaság lett, nyugatra 
került néhány egyed, de az első importokat csak 1931-ben 
regisztrálták Nagy-Britanniában. 1934-ben a többi keleti fajtától 
külön fajtaként ismerték el és 1940-ben saját fajtajegyzéket kaptak, 
1949-től kaphat a fajta champion bizonyítványt is. A  shih tzu 
fejének krizantémszerű kinézete nagyon megragadó; ezt a hatást az 
orrháton felfelé növő szőr okozza. 
 
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Robusztus, igen dús de nem túl 
sok sz�rrel borított kutya, krizantémszer� fejjel és kifejezetten 
arrogáns tartással.  
 
FONTOS ARÁNYOK: A mar és a farok tűzése között hosszabb, 
mint a marmagasság. 
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VISELKEDÉS / VÉRMÉRSÉKLET: Intelligens, élénk és éber. 
Barátságos és önálló.  
 
FEJ: Széles és kerek, a szemek között megfelel� távolság. A fejen a 
sz�r borzas. Jó áll- és pofaszakáll, úgy hogy kifejezetten 
krizantémszer� hatást érjen el. Ez nem korlátozhatja a kutyát a 
látásban. 
 
AGYKOPONYA  
Stop : Fejlett. 
 
ARCKOPONYA   
Orrtükör: Az orrtükör fekete. Májbarna vagy olyan kutyáknál, melyek 
májbarna jegyekkel rendelkeznek, az orrtükör sötét májbarna. Az 
orrtükör az alsó szemhéjak magasságában vagy attól kissé lejjebb 
helyezkedik el. Az orrtükör egyenes vagy kissé felfelé ível�. Az 
orrlyukak tágasak, a kicsi és sz�k orrlyukak nem kívánatosak.  A 
csapott orrtükör egyáltalán nem kívánatos. 
Fang: A fang jó széles, kvadratikus, rövid, ráncok nélkül, lapos és jól 
sz�rrel fedett. Az orrhegy és a stop közötti távolság kb. 2,5 cm. A fang 
pigmentációja lehet�leg sehol se szakadjon meg.  
Ajkak: Zártak. 
Állkapcsok / Fogak: Széles; szoros előreharapás vagy harapófogó 
harapás. (Harapófogó harapás az egyik saroktól a másikig) 
Szemek: Sötét, nagy, kerek szemek, megfelel� távolságra egymástól, de 
nem kidülled�k. A tekintetének kedves kisugárzása van. A májbarna 
vagy májbarna jegyekkel rendelkez� kutyák szemszíne lehet világosabb. 
A szemfehérje nem látszódhat.  
Fülek: Nagy lelógó fülek, igen hosszú fülb�rrel. Szorosan a koponya 
legfels�bb pontja alatt t�zött. S�r� sz�rzete elvegyül a tarkó 
sz�rzetével.  
 
NYAK: Jó arányú, szépen ívelt. Megfelel�en hosszú ahhoz, hogy a 
fejét büszkén hordja.  
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TÖRZS:  
Hát: Egyenes. 
Ágyék: Rövid és erős. 
Mellkas: Széles, mély és jól lenyúló. 
 
FAROK: A dúsan sz�rrel borított farkát vidáman és a hátára hajlítva 
hordja. Magasan t�zött. A farok legmagasabb íve megegyezik a 
koponya legmagasabb pontjával, ez a kutyának egy harmonikus 
sziluettet kölcsönöz.  
 
VÉGTAGOK  
 
ELÜLSŐ VÉGTAGOK:  
Lapockák: Feszes, jól hátraillesztett. 
Alkar: A lábak rövidek és izmosak erőteljes csontozattal, 
amennyire lehet, egyenesek és összhangban vannak a széles és 
mély mellkassal. 
Elülső mancsok: Kerekek, feszesek és szőrrel sűrűn borítottak. 
 
HÁTULSÓ VÉGTAGOK:  
Általános megjelenés: A lábak rövidek, izmosak erőteljes 
csontozattal. Hátulról nézve egyenesek. 
Comb: Jól lekerekített és jól izmolt. 
Hátulsó mancsok: Kerekek, feszesek és jól párnázottak. Szőrrel 
sűrűn borítottak. 
 
MOZGÁS: Temperamentumos, nyugodt és folyamatos. Az elüls� 
végtagokkal nyújtottan lép, a hátulsó végtagok mozgása energikus (jó 
toló er�). Mozgásban a talppárnák mindig jól láthatók.  
 
SZŐRTAKARÓ  
 
Szőr: A fedőszőr hosszú, sűrű, nem göndör, mérsékelt mennyiségű 
aljszőrzettel, nem gyapjas. Enyhe hullámok megengedettek. A szőr 
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ne gátolja a kutyát a látásban. A szőr hossza ne korlátozza a 
mozgást. 
 
Szín: Minden szín megengedett. A többszínű kutyáknál fehér 
homlokcsillag és a fehér farokvég nagyon kívánatos. 
 
NAGYSÁG ÉS SÚLY: 
Marmagasság: Nem nagyobb 27 cm-nél. 
A típus- és fajtajellemzők a legfontosabbak és ezeket nem szabad 
feláldozni semmi esetre sem csak a nagyság miatt. 
Súly: 4,5 - 8 kg. 
Ideális súly: 4,5 - 7,5 kg. 
. 
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. 


