FCI-Standartas N°226/1997/10/01
LANDSYRAS
KILMĖ : Vokietija/Šveicarija.
PATRONATAS : FCI.
OFICIALIAI GALIOJANČIO STANDARTO PASKELBIMO DATA : 1960/08/24
PASKIRTIS : Šuo-gelbėtojas, sarginis šuo, šeimos šuo.
FCI KLASIFIKACIJA :
2 grupė: Pinčeriai ir šnauceriai, molosiniai ir šveicarų aviganiai.
2.2 Skyrius: Molosų tipas, kalnų šunys.
BENDRA IŠVAIZDA : Landsyras sudaro aukšto, galingo ir harmoningai subalansuoto šuns
įspūdį. Letenos yra palyginti ilgesnės nei juodų niūfaundlendų, ypač patinų.
ELGESYS IR TEMPERAMENTAS : Stiprus, gyvybingas šuo, labai mėgsta vandenį. Meilus,
geraširdis, atsidavęs draugas ir gynėjas, patikima vaikų auklė.
GALVA : galvos oda standi, be raukšlių, apaugusi trumpais plonais plaukais.
KAUKOLĖS SRITIS :
Kaukolė: Plati masyvi, su gerai išvystytu nugariniu gumburu
Stopas: Išreikštas, bet ne taip stipriai kaip pas senbernarą.
SNUKIO SRITIS :
Nosis: Juoda.
Snukis: Snukio ilgis lygus jo gyliui.
Lūpos: Juodos, glotnios, švarios.
Sąkandis: žirklinis.
Akys: Vidutinio dydžio. Tamsiai rudos arba rudos spalvos.
Ausys: Vidutinio dydžio, trikampės, arti akių, prigludusios šonuose prie galvos. Padengtos
trumpu tankiu kailiuku.
KAKLAS : ovalus, raumeningas.

KŪNAS :
Nugaros linija: Tiesi ir plokščia
Strėnos: Raumeningos.
Užpakalis: Platus.
Juosmuo: stiprus ir raumeningas.
Krūtinė: Gyli ir plati.
Šonkauliai: tamprūs ir stangrūs
Pilvas: lengvai įtrauktas.
LETENOS :
PRIEKINĖS LETENOS
Bendras įspūdis: Raumeningos, su tvirtais kaulais
Alkūnės: Prispaustos prie kūno
Letenos: Didelė „katės“ letena
GALINĖS LETENOS:
Bendras įspūdis: Priekinės galūnės su tvirtu skeletu, padengtu stipriais raumenimis
Rudimentinis pirštas: Gimus šalinamas kuo ankščiau
Letenos: Išvaizda tokia pati kaip ir priekinių
UODEGA : Tvirta. Nuleista žemai. Uodegos galiukas siekia striksėjimo sąnarį. Pūkuota.
EISENA/JUDĖJIMAS : Platus, laisvas žingsnis
KAILIS: Ilgas, lygus, švelnus, tankus. Kuo tankesnis tuo geriau. Povilnis ne toks tankus, kaip
niūfaundlendo.
Atspalvis: Švari balta spalva su atskiromis juodomis dėmėmis ant korpuso ir sturplio. Kailis ant
kaklo, letenų, po pilvu, ant galūnių ir uodegos būtinai turi būti baltos spalvos. Galva – jodos
spalvos su balta kauke
ŪGIS ir SVORIS : Patino ties ketera: 72 – 80 cm., kalės: 67 – 72 cm. Svoris: 50 – 70 kg
TRŪKUMAI : Visi nukrypimai nuo aukščiau išvardytų bruožų turėtų būti laikomi trūkumais;
ydos rimtumas proporcingas nukrypimo laipsniui.
DISKVALIFIKUOJANTYS TRŪKUMAI :
Kiekvienas šuo su ryškiais fiziniais arba psichiniais nukrypimais privalo būti diskvalifikuojamas.
Pastaba : Patinai turi turėti dvi akivaizdžiai išsivysčiusias sėklides, pilnai nusileidusias į kapšelį.

