FCI-Standartas N°50 / 06.11.1996 /
NIŪFAUNDLENDAS

KILMĖ : Kanada.
PATRONATAS : FCI.
OFICIALIAI GALIOJANČIO STANDARTO PASKELBIMO DATA : 29.10.1996
PASKIRTIS : Sunkių rogių tampymas, vandens šunys.
FCI KLASIFIKACIJA :
2 grupė: Pinčerių ir šnaucerių tipas – Molosai ir šveicarų kalnų ir galvijų šunys.
2.2 Skyrius: Molosų tipas, kalnų šunys. Be darbinių bandymų.

TRUMPA KILMĖS ISTORIJA : Veislė atsirado Niūfaundlendo (Newfoundland) saloje iš
tenykščių dogų ir didelių juodųjų meškinių šunų, po 1100-jų metų įvežtų vikingais. Europiečių
žvejų ir kartu įvairių naujų šunų veislių atsiradimas saloje sąlygojo veislės keitimąsi ir galutinį
susiformavimą, tačiau esminiai bruožai išliko. 1610 metais

prasidėjus salos kolonizacijai,

Niūfaundlendo šunys jau turėjo savo morfologiją ir būdingą elgseną. Sunkių krovinių tempimas
sausumoje, vandens darbai bei žmonių gelbėjimas leido jiems įveikti gamtos negandas, kurias
sąlygojo ekstremalus salos klimatas.
BENDRA IŠVAIZDA : Niūfaundlendas yra masyvus, su galingu raumeningu kūnu ir gerai
koordinuotais judesiais.
SVARBIAUSIOS PROPORCIJOS : Kūno ilgis nuo pečių iki sėdmenų yra didesnis negu
aukštis iki keteros. Kūnas yra kompaktiškas. Kalių kūnas gali būti truputį ilgesnis ir ne toks
masyvus kaip šunų. Atstumas nuo keteros iki krūtinės ląstos apačios yra ne toks didelis kaip
atstumas nuo krūtinės ląstos apačios iki žemės.
ELGESYS IR TEMPERAMENTAS : Niūfaundlende atsispindi geranoriškumas ir švelnumas.
Kilnus, linksmas ir kūrybingas, jis yra žinomas patikimu švelnumu ir ramumu.
GALVA : Masyvi. Kalės galva tokios pačios formos kaip ir patino, bet ne tokia masyvi.

KAUKOLĖS SRITIS :
Kaukolė: plati, su šiek tiek lenktu pakaušiu ir stipriai išsivysčiusiu pakaušinių kaulu.

Stopas: perėjimas iš kaktos į snukį akivaizdus, bet ne per staigus.
SNUKIO SRITIS :
Nosis: didelė, gerai pigmentuota, šnervės gerai išsivysčiusios. Spalva: juoda juodų ir baltai juodų
šunų, ruda rudų šunų.
Snukis: aiškiai kampuotas, gilus ir gana trumpas, padengtas trumpais švelniais plaukais, be
raukšlių. Burnos kampai yra aiškūs, bet ne per daug ryškūs.
Lūpos: nukarusios, minkštos.
Sąkandis: žirklinis arba tiesus.
Akys: palyginti mažos, gana gilios; pakankamai toli viena nuo kitos, trečias vokas nesimato.
Spalva: tamsiai ruda juodų ir baltai juodų šunų, šviesesnis atspalvis leistinas rudiems šunims.
Ausys: palyginti mažos, trikampės su apvaliais galiukais, beveik prigludusios prie smilkinių,
ausų pamatai aukštai ir toli. Jei ištiesti į priekį suaugusio šuns ausis, jos siekia tos pačios pusės
akies vidinį kampą.
KAKLAS : storas, standus, raumeningas, gražiai pereina į pečius, pakankamai ilgas, kad leistų
oriai laikyti iškėlus galvą. Ant kaklo neturi matytis raukšlių ir klosčių.
KŪNAS : Kaulinė struktūra visais atžvilgiais stambi. Žiūrint iš šono, kūnas yra didelis ir stiprus.
Nugaros linija: lygi ir tvirta, šiek tiek besileidžianti link kryžmens.
Užpakalis: platus.
Juosmuo: stiprus ir raumeningas.
Kryžmuo: platus, turintis maždaug 30° nuolydį.
Krūtinė: plati, gerai užpildyta ir gili, su gerai iškilusiais šonkauliais.
Pilvas ir apačios linija: beveik lygi ir niekada neįtraukta.
LETENOS :
PRIEKINĖS LETENOS
Priekinės kojos yra tiesios ir lygiagrečios, taip pat ir tada, kai šuo eina arba risnoja.
Pečiai: raumeningi ir gerai atgal.
Alkūnės: raumeningos arti prie krūtinės ląstos.
Čiurnos: nedaug nuožulnios.
Letenos: didelės ir proporcingos kūnui, gražiai apvalios ir tvirtos, su tvirtais ir suglaustais
pirštais. Tarp pirštų turi būti plėvės.
GALINĖS LETENOS: labiausiai nuo užpakalio priklauso vairavimo jėga traukiant svorius,
plaukiant ir keliaujant žeme, todėl užpakalinės dalies struktūra niūfaundlendui yra pati
svarbiausia. Dubuo turi būti stiprus, platus ir ilgas.

Šlaunų viršus: platus ir raumeningas.
Kelio sąnariai: geras sulenkimas, bet ne toks, kad atrodytų, lyg būtų pritūpęs.
Šlaunų apačia: stipri ir gana ilga.
Kulkšnys: palyginti trumpos, gražiai nuleistos ir atsiskyrusios, lygiagrečios viena kitai, jos
nepasisukusios nei į vidų, nei į išorę.
Užpakalinės pėdos: tvirtos ir stiprios. Rudimentiniai pirštai šalinami.

UODEGA : Uodega veikia kaip vairas, kai niūfaundlendas plaukia, ji stipri ir plati. Šuniui
stovint, uodega karo nuleista, galiukas gali būti truputį užriestas; siekia truputį žemiau kulkšnių.
Kuomet šuo juda ar susijaudinęs, uodega laikoma tiesiai nugaros aukštyje, nežymiai išlenkta
kreive, bet niekada – užriesta virš nugaros ar išlenkta į vidų tarp kojų.
EISENA/JUDĖJIMAS : Niūfaundlendas juda pilnai ištiesdamas priekines letenas ir stipriai
remdamasis užpakalinėmis, sudaro galingo, nereikalaujančio pastangų judėjimo įspūdį. Lengvas
užpakalio kraipymas natūralus.
KAILIS
PLAUKAI : niūfaundlendas turi vandens nepraleidžiantį dvigubą kailį. Dengiamieji plaukai yra
vidutiniškai ilgi ir tiesūs, be garbanų. Lengvas bangavimas leistinas. Povilnis yra švelni ir tanki,
tankesnė žiemą, vasarą išretėja. Plaukai ant galvos, snukio ir ausų trumpi ir tiesūs. Priekinės ir
galinės kojos yra papuoštos plaukais. Uodega yra pilnai apaugusi ilgais, tankiais plaukais,
neprimenančiais vėliavos. Dailinimas ir kirpimas nerekomenduotini.
SPALVA : juoda, baltai juoda arba ruda..
• Juoda : juoda yra tradicinė spalva. Kiek įmanoma, spalva turi būti vienoda, bet nežymus
atspalvis nuo saulės leidžiamas. Baltos žymės ant krūtinės, letenų ir/ar uodegos galiuko yra
leistinos.
• Baltai juoda: ši variacija veislėje atsirado istoriškai. Pageidautinas margumo išsidėstymas –
juoda galva su balta ryškia linija, nusitęsusia iki snukio, juoda nugara su vienodai
išsidėsčiusiomis baltomis dėmėmis ir juodu kryžiumi bei uodegos viršum. Likusi dalis yra balta
ir gali būti šiek tiek taškuota.
• Ruda : ruda spalva svyruoja nuo šokoladinės iki bronzinės. Baltos žymės ant krūtinės ląstos,
letenų ir/ar uodegos galiuko yra leistinos. Baltai juodi šunys ir rudi šunys varžosi toje pačioje
klasėje kaip ir juodi.

DYDIS IR ŪGIS : Vidutinis ūgis ties ketera:
suaugusio šuns – 71 cm, suaugusios kalės – 66 cm. Vidutinis svoris: ~68 kg šunims, ~54 kg
kalėms. Pageidaujama kuo didesnio dydžio, bet tuomet šuo nebūtinai bus simetriškas, geros
sveikatos, turės pilną jėgą ir taisyklingą eiseną.
TRŪKUMAI : Visi nukrypimai nuo aukščiau išvardytų bruožų turėtų būti laikomi trūkumais;
ydos rimtumas proporcingas nukrypimo laipsniui.
• Bendra išvaizda: išstypusios kojos, netvirtas.
• Bendra kaulų struktūra: atrodo nerangus, smulkūs kaulai.
• Charakteris: agresyvus, baikštus.
• Galva: siaura.
• Snukis: labai trumpas ar ilgas..
• Atvėpusios lūpos: labai ryškios.
• Akys: apvalios, išsprogusios, geltonos, ryškiai matosi akių gleivinė.
• Nugara: silpna ir siūbuojanti.
• Uodega: trumpa, ilga, užriesta uodega, susuktas galiukas.
• Priekinės letenos: čiurnos per žemai, išsiklaipę pirštai, pėdos pasuktos į išorę ar į vidų, nėra
plėvių tarp pirštų.
• Galinės letenos: tiesūs sąnariai, kulkšnys, nelygiagrečios kojos.
• Eisena/judėjimas: tipena, krypuoja, velka kojas, per glaustas judėjimas, vingiavimas, priekinių
kojų kryžiavimas, pėdos į išorę ar ryškiai į vidų, “jojimo” judesiai.
• Plaukai: visiškai išretėjęs kailis. Retas povilnis.
DISKVALIFIKUOJANTYS TRŪKUMAI :
• Blogas temperamentas
• Neteisingas sąkandis, pavyzdžiui, perkanda, nesankanda ar kreivas žandikaulis
• Trumpas ar neišvaizdus kailis
• Išmargintas kitomis spalvomis negu balta juodų ar rudų šunų kailis
• Visos kitos spalvos
Pastaba : Patinai turi turėti dvi akivaizdžiai išsivysčiusias sėklides, pilnai nusileidusias į kapšelį.

