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PRITLIKAVI ŠNAVCER IN GENETIKA BARV 

Pripravila Olga Bizjan Poklukar 
 

Pred kratkim je finski klub za pritlikave šnavcerje objavil slikovne diagrame o dedovanju barv pritlikavih 

šnavcerjev, ki jih je pripravila priznana vzrediteljica Kikko Ashola-Mauno, lastnica psarne 

Faustkämpfen iz Finske. Z njo sem naredila kratek intervju za revijo Kinolog.  

S Kikko sva bili že prej večkrat v stiku in ko sem objavila članek iz njihove klubske revije na mojem FB-

profilu, sem bila presenečena nad odzivom. Različni vzreditelji, pa tudi klubi so prosili za angleški 

prevod in dovoljenje za objavo. Kako tudi ne, saj se do zdaj dedovanja barv pri šnavcerjih nihče prav 

resno ni lotil, vedeli smo le, da je črno srebrna barva recesivna, to je pa tudi vse.  

Ne čudi me, da so se za objavo odločili ravno pri finskem klubu za pritlikave šnavcerje. Finska je namreč 

primer kinološko visoko razvite države. Vzreditelji se ves čas izobražujejo, finska kinološka zveza pa 

ima odprt sistem rodovne knjige, kjer se pri posameznem psu beleži vse, od rezultatov z razstav, 

tekem, zdravstvenih testov, pa vse do % potomstva, ki ga ima določen pes v populaciji. Tak sistem 

omogoča vzrediteljem tudi vpogled v populacijo ter sprejemanje odločitev, ki pripomorejo k diverziteti 

in s tem k ohranitvi pasme. Na splošno je njihova strategija vzreje zelo prijazna do vzrediteljev, 

usmerjena v izobraževanje in svetovanje, ne omejevanje. Finski klub  za pritlikave šnavcerje vzreditelje 

spodbuja, da poleg genetskih bolezni testirajo tudi določene lokuse barv, ki jih javno objavljajo na svoji 

spletni strani. V ta namen imajo pri Laboklinu dogovorjen poseben paket. 

Barve pritlikavih šnavcerjev  
 

Standard priznava/dovoljuje pri pritlikavem šnavcerju 4 barve: črno, poper sol, črno srebrno in belo. 
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V članku omenjam tudi soboljevinasto barvo, ki je standard ne dovoljuje. Izvira pa resastih pinčev in 

opičjih pinčev,  prednikov današnjega pritlikavega šnavcerja.  

Pinscher Schnauzer klub v Nemčiji (domovina šnavcerjev) načeloma dovoljuje parjenje samo znotraj 

posamezne barvne različice, po predhodni odobritvi pa je možno tudi križanje različnih barvnih variant. 

Pravil vseh držav ne poznam, na Švedskem lahko parijo vse barvne različice med seboj, medtem ko 

ima Finska določene omejitve, pri njih lahko parijo bele pritlikave šnavcerje z drugimi barvami, ostale 

barvne variante pa le po predhodni odobritvi. V Sloveniji velja, da šnavcerjev različnih barv ni  

dovoljeno parit med seboj, vsaka barva naj bi bila svoja pasma (vsaj tako je barvne različice 

opredeljeval do nedavnega veljavni vzrejni pravilnik). Podobna pravila imata tudi Hrvaška in Avstrija, 

medtem ko je v Srbiji dovoljeno parjenje različnih barv. Srbijo sem omenila zato, ker je velik del 

slovenske populacije populacije pritlikavih šnavcerjev uvožen iz Srbije. 

Po meni znanih podatkih in po pogovorih z vzreditelji v tujih državah pa v nobeni državi ni težava 

vključiti v vzrejo uvoženega psa, ki prihaja iz kombinacije staršev različnih barv, če le fenotipsko ustreza 

barvi, ki je dovoljena po standardu in ki jo ima vpisano v rodovniku. 

Če je še do nedavnega križanje različnih barvnih variant veljalo zgolj za težavo, pa danes FCI celo 

spodbuja križanje različnih barvnih variant za povečanje genske pestrosti pasme. Na ta zelo 

pomemben vidik vzreje nas je opozoril tudi prof. dr. Dovč na izobraževanju za vzreditelje, ki ga je 

organizirala KZS pred kratkim. 

Pritlikav šnavcer ni namreč osamljen primer pasme, kjer je genetska pestrost že zelo zelo vprašljiva. 

Po podatkih Laboklina imajo pritlikavi šnavcerji povprečno 28 % heterozigotnosti. Trenutno 

vzreditelji testiramo  svoje vzrejne pse na 6 genetskih testov  za recesivne bolezni. Znanje o 

dedovanju barv je lahko v veliko pomoč tistim vzrediteljem, ki želijo povečati genetsko pestrost 

znotraj pasme in s tem zdravje, hkrati pa vzrejati v želeni barvi.  

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vzrediteljici Kikko Askola-Maunu za vse informacije, intervju ter 

dovoljenje, da sem njene slikovne diagrame  dedovanja barv lahko prevedla in delila z vami. 
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Pa si poglejmo podrobneje, kako se barve dedujejo 
 

Pri testiranju barv kožuha se določijo genotipi posameznih lokusov za barvo, ki povedo kombinacijo 

podedovanih alelov - različic genov. Vsak pes ima na vsakem lokusu, vpletenem v barvo kožuha, dva 

alela oz. različici (vsak je podedovan po enem od staršev). Ko sta oba alela enaka, je pes homozigot za 

testirano lastnost, v primeru, da sta alela različna, pa je pes heterozigot. Pri heterozigotih se bo izrazila 

dominantna različica alela. Za vzreditelje je zato poznavanje genetskega zapisa, odgovornega za barvo 

dlake zelo pomembno, saj se na osnovi le-tega lahko odločajo za izbor ustreznega paritvenega para in 

tako vzrejajo mladiče v želeni barvi.  

 

Barvne različice pritlikavega šnavcerja izhajajo pravzaprav iz treh različnih lokusov; E-lokusa, K-lokusa 

in A-lokusa. Nekaj dejstev: 

•  E-lokus določa ali ima pes v kožuhu temen - črn pigment, eumelanin, ali ne. Če je temen (ni 

bel), je šnavcer bodisi črn, poper sol ali črno srebrn. 

• K-lokus določa pri temnih psih (torej ne belih), ali so črni ali pa temen pigment pokriva le del 

dlake. 

• Če pes ni ne črn ne bel, ima neko barvno razdelitev, recimo raje vzorec, saj barvni pigment ni 

enakomerno porazdeljen. Pasemski standard določa porazdelitev pigmenta na dva dovoljena 

barvna vzorca: poper sol in črno srebrno.  Poleg teh dveh pa v pasmi najdemo tudi 

soboljevinast barvni vzorec, ki pa ga standard ne dovoljuje. Kateri vzorec se bo izrazil, oziroma 

kako bo pigment porazdeljen, določa A-lokus. 
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Kakšen učinek imajo določeni lokusi na obarvanost kožuha? 

E-lokus, temna ali bela. 

Pasma ima v bistvu dve možnosti,  dominantni E alel in alel e, to je recesivni rumeni alel. Genska para 

E/E in E/e  sta pogoj za "obarvanega" (temnega) psa, e/e pa  za belega. Pri drugih pasmah ima e/e 

rumene odtenke, toda pritlikavi šnavcerji so (skoraj) vedno beli, bodisi čisto beli, bodisi beli s kremnimi 

toni. Psi s pravo resasto dlako imajo navadno bolj rumenkast do kremast odtenek. E-lokus torej 

določa, ali je pes bel ali temen.  

E-lokus je dominanten nad ostalimi lokusi. Torej ni pomembno, kaj ima pes z alelom e/e na ostalih 

lokusih, saj e alel preprečuje  vstop črnega pigmenta v dlako in tja pride le rumeni pigment ali 

feomelanin. Pri pritlikavih šnavcerjih je feomelanin običajno tako bled, da je videti skoraj bel in zato 

pri tej pasmi e/e rumene pse imenujejo beli, čeprav so pravzaprav zelo bledo rumeni. 

K-lokus, črna ali vzorec 

K-lokus je dominanten nad lokusom A in tako določa ali bo pes izražal barve določene z lokusom A. 

Izražanje lokusa K je odvisno od lokusa E. Tu ima pasma dejansko le dve možnosti, KB in ky. Alel 

KB (dominantna črna) je alel za enakomerno obarvanje, ki je dominanten nad alelom ky. Alel ky je 

navaden alel (ang Wild Type) in na barvo nima vpliva ter v celoti prepušča izražanje barve lokusu A. Če 

je pes KB/KB ali KB/ky, je v celoti črn. Če je ky/ky, barva ni enakomerno črna, ampak ima barvni vzorec, 

ki ga določa lokus A (poper-sol, črno-srebrna ali soboljevinasta). Če pa je pes hkrati tudi e/e, je vedno 

bele barve ne glede na katerikoli alel na K-lokusu. 

A-lokus, odgovoren za barvne vzorce 

A-lokus je odgovoren za številne barvne vzorce pri psih. Poznamo 4 različne alele z naslednjo hierarhijo 

dominance:  Ay > aw > at > a, kar pomeni, da se bo od prisotnih alelov izražal najbolj dominanten alel. 

Na A-lokusu imajo pritlikavi šnavcerji tri možnosti: alel aw za poper sol (ang. aguti), ki povzroča preklop 

med sintezo eumelanina in feomelanina, zato so dlake s pasovi temnejše in svetlejše obarvanosti od 

baze do konice. Alel at je odgovoren za dvobarvno obarvanje (ang black&tan), pri šnavcerjih je to črno 

srebrna. Ter nedovoljen alel Ay za svetlo do temno rumeno-rjav vzorec z ali brez črnih dlačic (ang. 

sable). 

aw/aw in aw/at izražajo poper sol barvo,  at/at pa črno srebrno. Ay za soboljevinast barvni vzorec je 

dominanten nad ostalimi aleli na A-lokusu in se bo vselej izrazil v kombinaciji z aw in at, razen seveda 

če je pes e/e in zato bel. Genotip aw/aw je zaželen pri barvi različici poper-sol. aw/at je vedno tudi 

poper sol, ampak navadno temnejši od aw/aw.  Genotip at/at je vedno črno-srebrn barvni vzorec. 

Zgoraj sem naštela le 3 osnovne lokuse ki vplivajo na dedovanje barv. Obstajajo pa še drugi. Pri 

bradatih psih na barvo dlake vpliva tudi alel na G-lokusu. Le-ta je odgovoren za sivenje oz bledenje 

barve. Na poper sol pse nima takega vpliva, ima pa na črne in črno srebrne pse, ki s starostjo zbledijo, 

sploh tisti deli črne barve, kjer psi niso bili trimani, ampak postriženi. 

Testi vam seveda ne bodo povedali, kako intenzivna bo na primer črna barva, ali kako temna bo poper 

sol barva, pa tudi ne kako svetle ožige bo imel vaš črno srebrn šnavcer, daje pa vam osnovno 

informacijo, katere barve ali barvne vzorce lahko vaš pes prenese na potomce. 
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Kakšne alele nosijo lahko posamezne barvne variante in kako se lahko dedujejo, pa si poglejte v 

slikovnih diagramih. 
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Opomba: V diagramih, ki prikazujejo dedovanje barv na slikah, so slike psov le pokazatelj barvne različice psa, ne predstavljajo na primer 

natančnega izgleda barve v pasmi. 
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Intervju/Pogovor s Kikko Ashola-Mauno,  vzrediteljico pritlikavih 

šnavcerjev 
 

Koliko časa že vzrejaš pritlikave šnavcerje? 

Moja prva pritlikava šnavcerka, črno-srebrne barve je bila Fi Ch, FinSg Willy Lee Fizzy, letnik 1995. 

Ona je bila mama mojega prvega legla leta 1999. 

Kdaj si začela razmišljati o križanju  barvnih različic pritlikavih šnavcerjev in zakaj, kakšen je bil 

tvoj cilj? 

Moje prvo leglo pritlikavih šnavcerjev bele barve se je skotilo leta 2008. Kmalu zatem sem ugotovila, 

da bom imela precej manj možnosti vzreje belih, kot pa ostalih barvnih variant. Težava je bila v tem, 

da je imel skoraj vsak bel pritlikav šnavcer iste prednike in enake zdravstvene težave oz. prenašalce 

(nosilce) v svojem rodovniku. Takrat sem vzrejala vse barve in nisem bila zadovoljna s tipom, pa tudi 

ne s kvaliteto dlake belih psov. Leta 2008 se mi je ponudila priložnost nakupa psičke, katere starši 

so bili različnih barv,  Cycorns Nina Ricci. Kupila sem jo na  Švedskem, kjer je križanje različnih barvnih 

variant dovoljeno že vrsto let. Cycorns Nina Ricci je bila 2010 mama mojemu prvemu leglu iz 

kombinacije različnih barvnih variant. In iz tega legla imam še vedno C.I.B, Fi, Lt, Ee Ch Faustkämpfen 

Fantasy In White, njen oče je Fi Ch Faustkämpfen Yitzhak. 

Kot vzrediteljica se želim aktivno vključiti v ohranitev pasme ter delati na genetski pestrosti. Prvi cilj 

mi je imeti rodovnike, ki bodo dali mladičkom najboljše možnosti za zdravo življenje, ki temelji na 

heterozigotnosti. Drugi cilj pa je doseči kar najboljši tip, kvaliteto dlake in karakter. Nočem se 

zadovoljiti, da je moja vzreja belih šnavcerjev “dovolj dobra za bele”. Vsi so ena pasma, razlike so le 

v barvnih variantah in morajo izgledati enako, ne glede na barvo. 

Glede na MyDogDna Wisdon panel je povprečna stopnja heterozigotnosti pri pritlikavih 

šnavcerjih  24 - 33% (vse barve vključene). Lahko si samo predstavljamo, kako nizka je potem 

znotraj posameznih barvnih variant. V zadnjih letih opažamo vedno več zdravstvenih težav, 

imamo tudi vedno več genetskih testov za recesivne bolezni, ampak kot je videti, rešitev ni v 

izločanju, omejitvah. Zakaj? 

Genetski testi so samo eden od pripomočkov za vzreditelje. Najbolj pomembna stvar, za katero 

morajo vzreditelji poskrbeti, pa je genetska pestrost. Če izgubimo genetsko pestrost, ne moremo 

ničesar več izločati iz vzreje. Genetski testi so uporabni, če se zavedamo, da je najboljše za pasmo in 

populacijo, da obdržimo prenašalce v vzreji. Napačna uporaba genetskih testov je tedaj, ko jih 

uporabljamo kot edini pripomoček, pozabljamo pa na zdravstvene klinične preglede ter izločamo iz 

vzrejnih programov prenašalce, ki so sicer klinično zdravi.   

Zakaj vzreditelji črnih linij poročajo o več zdravstvenih težavah? 

Problem črnih linij obstaja že več let. Inbreeding (parjenje v sorodstvu) in izguba genetske pestrosti 

je precej bolj opazna kot pri drugih barvnih variantah. Zaradi mode, ki je narekovala vzrejo v več 

primerih. Ni nenavadno, da se v rodovniku v osmih generacijah pojavijo isti predniki več kot 
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petdesetkrat. Ker genetske pestrosti ni več, se pogosteje pojavljajo zdravstvene težave. Odličen 

članek o tem lahko preberete v »The pox of popular sire« by Carol Beuchat PhD 

Genetika barv je bila vedno tabu tema za vzreditelje in klube. Čutiti je bilo kot revolucijo, ko je 

vaš finski klub objavil tvoje slikovne diagrame, kjer omenjaš tudi soboljevinasto barvo. Kako si 

ugotovila, da imate mladička soboljevinaste barve v leglu? 

Preučevala sem genetiko barv pri pritlikavih šnavcerjih, pri čemer mi je pomagala Liisa Sarakontu. 

Omenila mi je tudi možnost soboljevinaste barve. Špekulirala sem glede možnosti barv v takrat 

prihajajočem leglu v FB-skupini Dog coat colour and inheritance. Moja reakcija je bila: “Dajte no, kot 

DA IMAMO to barvo v pasmi”. Ko so se mladički skotili, sem poslala slike mladičkov Liisi in rekla mi 

je, da zgledajo kot soboljevinasti. Primerjala sem jih s slikami mojih prejšnjih poper sol mladičkov in 

ugotovila, da je barva na obraznem delu drugačna, niso imeli oznak nad očmi in podobno (običajno 

jih imajo, tudi pravkar rojeni poper sol mladički). Testirala sem starše, da vidim če imata ay/- gen. 

Rezultat na A-lokusu je pokazal pri očetu ay/at (soboljevinasto in črno-srebrno). Vse mladičke, ki so 

zgledali kot poper sol smo testirali in so bili soboljevinasti. 

Kakšne barve so bili starši tega legla? 

Oba starša sta črna, in oba prihajata iz križanja bel x črn. 

So starši ameriških ali evropskih linij? 

Večinoma evropskih linij, nekaj belih prednikov je ameriških. Oče, ki je prenašal soboljevinasto 

barvo, je dobil gen po mami, ki pa je evropskih linij. V njenem rodovniku so večinoma črni psi, nekaj 

prednikov pa je poper sol iz Španije. 

FCi spodbuja križanja različnih pasemskih variant, kadar je potrebno povečati genetsko 

pestrost z namenom izboljšanja zdravja psov. Ni koristno, če imamo premajhne populacije. 

Kako vidiš dejstvo, da Pinscher Schnauzer Klub v Nemčiji, ki je domovina šnavcerja, še vedno 

ignorira ta priporočila skupaj z nekaterimi evropskimi državami? 

Pomanjkanje znanja preprečuje mnogim vzrediteljem, da bi razumeli znanstvene trditve, kaj pomeni 

izguba genetske pestrosti za posamezno pasmo. Staromodne mantre jim omogočajo, da nadaljujejo, 

kar so počeli že desetletja. 

V Sloveniji je vsaka barvna različica pritlikavega šnavcerja samostojna pasma. Križanje barvnih 

različic je prepovedano. Celo zaželeno je, da imamo vsaj 3 generacije “čistih” barv. Tvoj 

komentar? 

Ne morem si misliti, kaj bi bil dober razlog za to. Razmišljam, da bi mogoče znanje o genetiki barv 

pripomoglo k razumevanju, kako se recesivne barve obnašajo (dedujejo) in ne bo več potrebe po 

takih omejitvah v prihodnosti. 

Od kdaj je dovoljeno na Finskem pariti različne barve med seboj? 

Že več desetletij imamo možnost pariti različne barve med seboj po odobritvi Kluba za pritlikave 

šnavcerje in Finske kinološke zveze. Od leta 2014 pa je parjenje belih s katerokoli drugo barvo 

dovoljeno brez posebne odobritve. 
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S kakšnimi podatki Finska kinološka zveza podpira vzreditelje in jim pomaga pri ohranjanju 

pasme? 

Finska kinološka zveza ima zelo dober informacijski sistem, ki je javen in dostopen vsem. Sistem 

ponuja veliko možnosti za preučevanje poročil, različnih statistik pasme (odprta rodovna knjiga z 

vso statistiko za posameznega psa: rezultati tekem in razstav, zdravstveni testi, št potomcev, % 

inbreedinga ter podatki za celotno populacijo npr., koliko psov je v vzreji, kateri samci in samice so 

bili uporabljeni v vzreji, itd  https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx    

Koliko generacij križanja barvnih variant imaš sedaj? So se pojavile kakšne težave z barvami, 

ki niso po standardu? Si opazila mogoče, da bi se standardne barve pokvarile? 

Trenutno imam 3  svoje generacije, odkar sem začela križati različne barvne variante. Pogosto me 

vzreditelji sprašujejo, ker jih skrbi “čistost” standardnih barv, ki bi prišle iz križanja. Pri pritlikavih 

šnavcerjih smo imeli vedno tudi pse slabe barve, preveč temni, preveč svetli, preveč rumenkasti ali 

preveč zbledeli. Razlog ni križanje različnih barv. Glede na kvaliteto barve uporabljenega psa v vzreji, 

križanje različnih barvnih variant lahko prinese prav tako dobre, slabe ali celo boljše pritlikave 

šnavcerje od kombinacije “barva na barvo”. Zbledelosti ne moremo videt na poper-sol ali beli, 

mogoče je pri teh barvnih variantah celo koristna, ker je manj rumenega tona. Sicer pa po 

soboljevinastih mladičkih testiram pse na A- in K-lokus in nisem imela nobenih presenečenj več. 

Hvala lepa! Za konec bi rada delila tvoje razmišljanje…. 

“Moje spoštovanje gre tistim  vzrediteljem, ki so pripravljeni včasih stopiti nekaj korakov nazaj, da 

gredo lahko naprej s ciljem dobiti bolj zdrave pse. To ni preprosto in zato se veliko vzrediteljev ne 

odloči za to pot in enostavno nadaljujejo “najboljši z najboljšimi”. Sama sem izkusila, da te hitro 

označijo kot dvomljivega vzreditelja. Zadnje, kar sem slišala je, da sem “odprtega duha”. S tako 

“nalepko” nimam težav, ker bi nasprotna pomenila, da sem "ozkogleda", kar pa upam, da kot 

vzreditelj nikoli ne bom. “ 
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http://www.eurovetgene.com/dog-coat-colors
https://www.sksk.fi/
https://www.fci.be/nomenclature/docs/SCI-REG-CRO-RAC-VAR.pdf
https://www.fci.be/nomenclature/docs/SCI-REG-CRO-RAC-VAR.pdf
https://www.fci.be/en/Breeding-42.html
https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/183g02-en.pdf
https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/183g02-en.pdf
https://www.kinoloska.si/posnetek-predavanja-izobrazevanje-za-vzreditelje-ii-od-kromosoma-do-zdravega-mladica/
https://www.kinoloska.si/posnetek-predavanja-izobrazevanje-za-vzreditelje-ii-od-kromosoma-do-zdravega-mladica/

