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Wzorzec służy do oceny fenotypu szynszyli (Chinchilla laniger L.) 

 

Wzorcem objęte są następujące odmiany szynszyli: 
 

l.p. Nazwa Synonimy i nazwy obce 

1. Standard  

2. Czarna aksamitna Black velvet 

3 Beżowa Beige 

 

 

Ocenie podlegają szynszyle w wieku minimum 6 miesięcy. 

 

Ocena fenotypu szynszyli obejmuje ocenę organoleptyczna wyglądu ogólnego 

zwierzęcia uwzględniającą budowę zwierzęcia i jego okrywę włosową, w celu 

ustalenia stopnia zgodności z wzorcem odmiany, wyrażonego w punktach, w skali 

30 pkt. 

 

Wzorzec obejmuje 5 cech: 

1. Wielkość i budowa zwierzęcia, 

2. Typ barwny, 

3. Czystość barwy okrywy włosowej, 

4. Jakość okrywy włosowej, 

5. Pas brzuszny. 

 

Termin oceny: od 1 stycznia do 31 grudnia. 
 

Zwierzęta ocenia się w ręku lub w klatce przeglądowej, w świetle dziennym lub 

w świetle lampy jarzeniowej o barwie zbliżonej do światła dziennego. 

 

Wielkość zwierząt (masę ciała) ustala się przez ważenie, z dokładnością do 10 g. 

 

Nie ocenia się szynszyli: 

 z ułomnościami jak brak łap lub ogona, 

 zabrudzonymi w stopniu utrudniającym rozpoznanie barwy, 

 samic w zaawansowanej ciąży lub odchowujących młode, 

 z wyraźnymi uszkodzeniami okrywy włosowej (wystrzyżenia, łysiny). 
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OCENA CECH OBJĘTYCH WZORCEM 
 

1. Wielkość i budowa zwierzęcia 

Opis wymagań dla szynszyli 

standard i czarnej aksamitnej 

Masa ciała w gramach, w wieku: 

6-7 miesięcy 7-8 miesięcy pow.  8 mies. 

Wielkość bardzo duża ≥500 ≥530 ≥560 

Wielkość duża* 470-500 500-530 530-560 

Wielkość mała* 440-470 470-500 500-530 

Wielkość bardzo mała* 410- 440 440-470 470-500 

Wielkość dyskwalifikująca <410 <440 <470 

 

Opis wymagań dla szynszyli 

beżowej 

Masa ciała w gramach, w wieku: 

6-7 miesięcy 7-8 miesięcy pow.  8 mies. 

Wielkość bardzo duża ≥470 ≥500 ≥530 

Wielkość duża* 440-470 470-500 500-530 

Wielkość mała* 410-440 440-470 470-500 

Wielkość bardzo mała* 380-410 410- 440 440-470 

Wielkość dyskwalifikująca <380 <410 <440 
 

*  górna granica przedziału wagowego podlega wyłączeniu z przedziału 

 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Wielkość bardzo duża. Budowa proporcjonalna, 

wybitnie zwarta, minimalna różnica w szerokości 

barków i bioder, szyja niezaznaczona, głowa szeroka, 

krótka. 

4 

Wady małe 

Wielkość duża. Budowa zwarta, szerokość w barkach  

i biodrach lekko zróżnicowana, szyja lekko zaznaczona, 

głowa szeroka, krótka. 
3 

Wady duże 

Wielkość mała. Budowa wydłużona, szerokość  

w barkach i biodrach zróżnicowana, szyja zaznaczona, 

głowa lekko wydłużona. 
2 

Wielkość bardzo mała. Budowa wydłużona, szerokość 

w barkach i biodrach wyraźnie zróżnicowana, łukowata 

linia grzbietu, wyraźnie zaznaczona szyja, głowa mała, 

wydłużona. 

1 

Wady 

 dyskwalifikujące 

Wielkość dyskwalifikująca. Budowa wyraźnie trójkątna, 

szyja wąska i długa, głowa mała, wydłużona, znaczne 

nieprawidłowości w budowie i proporcjach ciała. 
0 
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2. Ocena typu barwnego 

Szynszyle standard 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Typ wybitnie ciemny, grafitowoczarny, woal 

równomiernie rozłożony na grzbiecie, bokach, biodrach, 

kontrastowo odcięty od pasa brzusznego, dopuszczalne 

minimalne rozjaśnienie na karku (do 2cm2). 

 

5 

Wady małe 

Typ bardzo ciemny, woal grafitowy, równomiernie 

rozłożony na grzbiecie, z lekkim rozjaśnieniem na karku, 

bokach lub biodrach, kontrastowo odcięty od pasa 

brzusznego. 

4 

Typ ciemny, woal grafitowy, zagęszczony na grzbiecie, 

równomiernie przechodzący na boki, rozjaśniony na karku 

i biodrach, kontrastowo odcięty od pasa brzusznego.  
3 

Typ średni, woal zagęszczony na grzbiecie, w niewielkim 

stopniu przechodzący na boki, rozjaśniony na karku i 

biodrach, odcinający się od pasa brzusznego.  
2 

Wady duże 

Typ jasny, woal rozjaśniony na całej długości grzbietu, 

karku, bokach i biodrach, niewyraźnie odcinający się od 

pasa brzusznego.  
1 

Wady  

dyskwalifikujące 
Brak woalu lub plamiste rozłożenie woalu. 0 

 

Szynszyle czarne aksamitne 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Barwa intensywnie czarna, aksamitna, równomiernie 

rozłożona na głowie, karku, grzbiecie i biodrach, bardzo 

głęboko zachodząca na boki, styk z pasem brzusznym jak 

u szynszyli standard w typie wybitnie ciemnym. 

Niedopuszczalne przejaśnienia na karku. 

5 

Wady małe 

Barwa czarna, aksamitna, równomiernie rozłożona na 

całej długości  zwierzęcia, przechodząca na boki, 

dopuszczalne przejaśnienia na karku, bokach i biodrach, 

wyraźny kontrast z pasem brzusznym  jak u szynszyli 

standard w typie ciemnym.  

4-2 

Wady duże 

Barwa czarna obejmuje głowę i część partii grzbietowej 

do 2/3 długości tułowia, bardzo słabo kontrastująca  

z pasem brzusznym jak u szynszyli w typie jasnym. 

Przejaśnienia na karku, bokach i biodrach. 

1 

Wady 

dyskwalifikujące 

Barwa czarna obejmuje tylko głowę i mniej niż połowę 

długości ciała. 
0 
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Szynszyle beżowe 
 

U szynszyli beżowych występują trzy wzorcowe typy barwne: bardzo ciemny, 

ciemny i jasny, za tę cechę przyznaje się maksymalną liczbę punktów, tj. 5, 

natomiast brak woalu lub jego plamistość powoduje dyskwalifikację.  

 

Wymagania 

wzorcowe 

 

Opis wymagań Punktacja 

Typ bardzo ciemny- barwa beżowa bardzo ciemna, woal 

równomiernie rozłożony, obejmuje kark, grzbiet, biodra i 

boki na całej długości zwierzęcia, kontrastowo odcięty od 

pasa brzusznego.  

5 

Typ ciemny- barwa beżowa ciemna, woal równomiernie 

rozłożony na całej długości zwierzęcia, przechodzący na 

boki, dopuszczalne przejaśnienia na karku, bokach i 

biodrach, wyraźny kontrast z pasem brzusznym. 

5 

Typ jasny- barwa beżowa jasna, w części grzbietowej 

średnio jasna lub jasna, woal rozjaśniony, ale 

równomiernie rozłożony na całej długości zwierzęcia, 

słabo odcinający się od pasa brzusznego. 

5 

Wady  

dyskwalifikujące 
Brak woalu lub jego plamiste rozłożenie. 0 

 

3. Ocena czystości barwy okrywy włosowej 
 

Ocena obejmuje: 

- czystość barwy włosów pokrywowych, 

- strefę niepigmentowaną włosów pokrywowych, tzw. pręgę. 
 

Szynszyle standard 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Czystość barwy okrywy włosowej bardzo dobra, klarowna, 

z odcieniem niebieskim i szarym, brak jakichkolwiek 

domieszek barw obcych. Wyraźna, kontrastowa biała pręga, 

przebiegająca na całej długości zwierzęcia.  

9 

Wady małe 

Czystość barwy okrywy włosowej dobra, bez domieszek 

barw obcych, dopuszczalne lekkie zmętnienie barwy.  

Mniej kontrastowa biała pręga. 
7 

Wady duże 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, nieznaczna 

domieszka barwy brunatnej, wyraźne zmętnienie barwy. 

Pręga mętna, szara. 
5 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, wyraźna 

domieszka barwy brunatnej, wyraźne zmętnienie barwy. 

Pręga mętna, popielata, lekko zanikająca na karku. 
3 

Wady 

dyskwalifikujące 

Czystość barwy okrywy włosowej słaba, widoczne 

zbrunatnienie, wyraźne zmętnienie barwy. Brak pręgi. 
0 
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Szynszyle czarne aksamitne 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Czystość barwy okrywy włosowej bardzo dobra, barwa 

czarna aksamitna, brak jakichkolwiek domieszek barw 

obcych. 
9 

Wady małe 

Czystość barwy okrywy włosowej dobra, barwa czarna 

aksamitna, bez jakichkolwiek domieszek barw obcych, 

dopuszczalne lekkie zmętnienie barwy. 
7 

Wady duże 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, barwa czarna, 

dopuszczalna nieznaczna domieszka barwy brunatnej, 

wyraźne zmętnienie barwy. 
5 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, barwa czarna, 

wyraźna domieszka barwy brunatnej, wyraźne zmętnienie 

barwy. 
3 

Wady 

dyskwalifikujące 

Czystość barwy okrywy włosowej słaba, wyraźnie 

występująca barwa brunatna. 
0 

 

Szynszyle beżowe 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Czystość barwy okrywy włosowej bardzo dobra, 

klarowna. Barwa ogólna beżowa, bez jakichkolwiek 

domieszek barw obcych. Podszycie koloru od kremowego 

do jasnofioletowego. 

9 

Wady małe 

Czystość barwy okrywy włosowej dobra. Barwa ogólna 

beżowa, bez domieszek barw obcych zwłaszcza 

cytrynowych i rdzawych. Dopuszczalne lekkie zmętnienie 

barwy. 

7 

Wady duże 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, dopuszczalne 

nieznaczne domieszki barw obcych zwłaszcza 

cytrynowych i rdzawych, wyraźne zmętnienie barwy. 
5 

Czystość barwy okrywy włosowej średnia, wyraźne 

domieszki barw obcych zwłaszcza cytrynowych  

i rdzawych, wyraźne zmętnienie barwy. 
3 

Wady 

dyskwalifikujące 

Czystość barwy okrywy włosowej słaba, barwa ogólna  

z widocznymi odcieniami barw obcych zwłaszcza 

cytrynowych i rdzawych. 
0 
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4. Ocena jakości okrywy włosowej 
 

Ocena obejmuje: 

- gęstość okrywy włosowej, 

- długość włosów, 

- jedwabistość włosów, 

- sprężystość włosów. 
 

Szynszyle standard, czarne aksamitne, beżowe 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 

Okrywa włosowa bardzo gęsta (przy rozdmuchiwaniu 

okrywy skóra jest niewidoczna lub widoczny jest tylko 

punkt skóry). Wyrównana długość włosów 

w poszczególnych partiach ciała. Bardzo dobra 

jedwabistość i sprężystość włosów (powstała po 

rozdmuchaniu okrywy włosowej rozetka zamyka się 

bardzo szybko). 

9 

Wady małe 

Okrywa włosowa gęsta (przy rozdmuchiwaniu okrywy 

widoczna skóra o powierzchni maksymalnie łebka od 

szpilki), niewielkie zróżnicowanie długości włosów  

w poszczególnych partiach ciała. Dobra jedwabistość         

i sprężystość włosów (po rozdmuchaniu okrywy włosowej 

pozostaje niewielka rozetka). 

7 

Okrywa włosowa średnio gęsta (przy rozdmuchiwaniu 

okrywy widoczna skóra o powierzchni nieco większej od 

łebka od szpilki). Zróżnicowanie długości włosów 

w poszczególnych partiach ciała. Średnia jedwabistość  

i sprężystość włosów (po rozdmuchaniu okrywy włosowej 

pozostaje rozetka). 

5 

Wady duże 

Okrywa włosowa rzadka (przy rozdmuchiwaniu okrywy 

widoczna jest skóra o powierzchni do 2 mm2). 

Zróżnicowanie długości włosów w poszczególnych 

partiach ciała. Brak jedwabistości i sprężystości włosów 

(po rozdmuchaniu okrywy pozostaje rozetka 

z rozdzielającą się okrywą włosową).  

Mniej delikatna okrywa włosowa. 

3 

Okrywa włosowa rzadka (przy rozdmuchiwaniu okrywy 

widoczna jest skóra o powierzchni 2-4 mm2). 

Zróżnicowanie długości włosów w poszczególnych 

partiach ciała. Brak jedwabistości i sprężystości włosów 

(po rozdmuchaniu okrywy pozostaje rozetka  

z rozdzielającą się okrywą włosową).  

Lekko watowata okrywa włosowa.  

1 

Wady 

dyskwalifikujące 

Okrywa włosowa bardzo rzadka (przy rozdmuchiwaniu 

okrywy widoczna jest skóra o powierzchni ponad 4 mm2). 

Wyraźne zróżnicowanie długości włosów 

w poszczególnych partiach ciała. Włos leżący, zbyt długi. 

Występuje kosmkowatość, zawirowania włosów, 

spilśnienie okrywy włosowej. 

0 
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5. Ocena pasa brzusznego 
 

Ocena obejmuje: 

- barwę pasa brzusznego, 

- linię pasa brzusznego. 
 

Szynszyle standard, czarne aksamitne, beżowe 

Wymagania Opis wymagań Punktacja 

Wzorcowe 
Pas brzuszny śnieżnobiały, równą linią odcinający się  

od boków zwierzęcia. 
3 

Wady małe 
Pas brzuszny biały, z nieznacznymi domieszkami barw 

obcych, z dopuszczalną lekko postrzępioną linią 

odcinającą się od boków zwierzęcia. 
2 

Wady duże 
Pas brzuszny biały z domieszką barw obcych,  

o wyraźnie postrzępionej linii lub rozmazanej linii, 

nieodcinającej się od boków zwierzęcia. 
1 

Wady  

dyskwalifikujące 
Pas brzuszny z wyraźnymi domieszkami barw obcych 

w tym żółtych, rdzawych i brunatnych.  
0 

 

 

 

 

 

 


