
VIII ФЦИ ГРУПА

РЕТРИВЕРИ, ЦУЊВЦИ И ПСИ ЗА 

ВОДУ

RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS



VIII – РЕТРИВЕРИ, ЦУЊАВЦИ И ПСИ ЗА ВОДУ

3 секције:

1. Ретривери

2. Цуњавци

3. Пси за воду



1. секција - РЕТРИВЕРИ

1. Толинг ретривер

2. Коврџави ретривер

3. Равнодлаки ретривер

4. Лабрадор ретривер

5. Златни ретривер

6. Чизопик ретривер

- данас – 6 раса ретривера



- Прве расе ретривера гајене су средином 19. века

- настанак и развоја пушака сачмарица које су омогућиле 
ловцима да одстрељују велики број дивљачи

- порасла и потреба за псима који ће доносити одстрељену 
дивљач

- снажни пси средњег до 
великог раста, 
развијене мускулатуре



- после пуцња доносе, односно апортирају устрељену 
или рањену дивљач, најчешће пернату

- одлични су за апорт из воде - веома добри пливачи 

- густа подлака - одлично подносе хладну воду и 
непогодне временске прилике 

- лов на дивље патке



ЗЛАТНИ РЕТРИВЕР

- матична земља – Велика Британија

- висина 56 – 61 цм за мужјаке

- дужа длака – равна или благо таласаста + подлака

- боја – златна или беж



-Не користи се у лову у 
Србији, за разлику од 
лабрадора

- дужа длака - закачи много 
чичка и траве - тешко 
очистити















ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР

- матична земља – Велика Британија

- међу ретриверима најбројнији у нашим ловиштима

- одличан је пливач

- густа кратка длака са густом и непромочивом подлогом 
потпуно га штити од воде и хладноће



- веома добра осетљивост носа лабрадора - веома често 
користи за претраживање терена, објеката и ствари ради 
проналажење дроге, експлозива и других опасних 
материја

- врло успешно се обучава и користи као водич слепих



- Висина је од 56 до 57 цм код мужјака, а од 54 до 56 цм код 
женки

- Расна карактеристика - видрин реп - реп који је веома 
дебео у корену и равномерно се сужава ка врху, средње је 
дужине и целом површином је одлакан кратком и густом 
длаком која га чини округлим 

- црн, жут или чоколадно браон















РАВНОДЛАКИ РЕТРИВЕР

-матична земља – Велика Британија

- висина до 58 - 61 цм за мужјака

- длака дужа и равна

- боја – црна или браон

















КОВРЏАВИ РЕТРИВЕР

-матична земља – Велика Британија

- висина до 68,5 цм за мужјака

- Расна карактеристика - цело тело прекривено малим 
густим коврџама

-Боја – црна или браон

















ТОЛИНГ РЕТРИВЕР

- матична земља – Канада, почетак 19.века

- пас средњег раста – 48- 51 цм мужјаци

- Густа и непромочива дупла длака, равна до благо 
таласаста

-Боја – црвена/оранж са 
белинама на врху репа, шапама, 
грудима и глави













ЧИЗОПИК РЕТРИВЕР

-матична земља – САД, залив Чизопик

-Расна карактеристика – дупла длака 
(вунаста подлака са природним уљима + кратка, оштра и 
таласаста длака – заштита као код патака)

- Врло снажан, висине до 66 цм за мужјаке



















2 .секција - ЦУЊАВЦИ

- врло развијен њух 

- проналазе дивљач и 
дижу је гласним лавежом

- упорно траже и изгоне дивљач из густиша, шевара и 
мочварног терена

- мочварна подручја, подручја уз реке и језера обрасла 
трском и шипражјем

- цуњавци живахно претражују и подижу пернату дивљач са 
гнезда



1. Немачки препеличар

2. Кламбер шпанијел

3. Енглески кокер шпанијел

4. Пољски шпанијел

5. Сасекс шпанијел

6. Енглески шпрингер шпанијел

7. Велшки шпрингер шпанијел

8. Мали холандски пас за лов птица на води

9. Амерички кокер шпанијел



КЛАМБЕР ШПАНИЈЕЛ

- матична земља – Велика Британија, 
пореклом из Француске

- снажног скелета, максимум 34 кг

- боја –
бела са жутим/оранж 
ознакама на глави и њушци

-длака –
свиленкаста и равна















ПОЉСКИ ШПАНИЈЕЛ

- Матична земља – Велика Британија

- до 45 цм

-Дуга, равна и сјајна длака

- Црна, браон боја и мелирана боја длаке

- реп може бити купиран















САСЕКС ШПАНИЈЕЛ

- матична земља – Велика Британија

- Врло снажан шпанијел

- Висина до 41 цм

- Густа равна длака са подлаком

- Боја – засићена златна

-реп може бити купиран















ЕНГЛЕСКИ ШПРИНГЕР ШПАНИЈЕЛ

- првобитни задатак - проналажење и изјуривање дивљачи 
код лова хајком, лова соколом или хртовима

- за лов свих врста ситне дивљачи, од 
препелица лети до зимских чекања 
дивљих патака

- приближна висина гребена - 51 цм

- длака је густа, равна и отпорна на 
временске неприлике

- боја длаке је браон (црна)
бела или свака ова боја са палежним 
ознакама 













ВЕЛШКИ ШПРИНГЕР ШПАНИЈЕЛ

-матична земља – Велика 
Британија

- длака је густа, равна и отпорна на 
временске неприлике

- боја длаке је загасито црвена и бела













ЕНГЛЕСКИ КОКЕР ШПАНИЈЕЛ

- матична земља – Велика Британија, 

- висина 39 – 41 цм за мужјаке

-Расна карактеристика – активан реп 
у кретању, дуге опуштене и одлакане уши

- длака – дуга, свиленкаста и равна

- боја – различита – једнобојни, двобојни, тробојни (црни, 
црвени, златни, јетрени, црно-бели, браон-бели, оранж-
бели, лимун-бели, црно-бели са палежом...)















АМЕРИЧКИ КОКЕР ШПАНИЈЕЛ

- матична земља – САД 

- најмањи у групи - висина 38 цм за мужјаке

- дуге, опуштене и одлакане уши

- длака – дуга, свиленкаста и равна

- боја –једнобојни (црна, крем до браон), 
вишебојни (две или више боја на 

белој основи)



















НЕМАЧКИ ПРЕПЕЛИЧАР



- матична земља – Немачка

- средњег раста - до 54 цм 

- длака – дуга, равна/благо таласаста

- боја – једнобојно браон, браон мелирано и 
тробојан (браон мелиран са жутим/црвеним ознакама)













МАЛИ ХОЛАНДСКИ ПАС ЗА ВОДУ

- матична земља – Холандија

- до 35  и 40 цм 

- длака – средње дуга, равна/благо таласаста, са добром 
подлаком

- боја – флеке од оранж до 
црвене боје, мање или 
више светлије или тамније 
распоређене су на белој 
основи.













3. секција - ПСИ ЗА ВОДУ

1. Ирски шпанијел за воду

2. Фризијски шпанијел

3. Португалски пас за воду

4. Амерички шпанијел за воду

5. Шпански пас за воду

6. Француски пас за воду

7. Лагото ромањоло



ИРСКИ ШПАНИЈЕЛ ЗА ВОДУ

Елегантан, усправан, снажно грађен.

Карактеристичан “пацовски реп”.

Длака: густи, уски, гргурави прстенасти увојци, са 
природном замашћеношћу.

Боја – браон-црвено јетрена

Мужјаци: 53-59 цм
Женке: 51-56 цм









ФРИЗИЈСКИ ШПАНИЈЕЛ

Матична земља – Холандија

Средње величине, снажно грађен.

Длака: густи увојци, масна на додир.

Боја – једнобојно црна или 
кестенаста, црна са белим 
флекама или кестенаста са 
белим флекама.

Мужјаци: 53-59 цм
Женке: 51-56 цм





ПОРТУГАЛСКИ ПАС ЗА ВОДУ

Матична земља – Португалија

Средње величине, снажно грађен, развијена мускулатура.

Длака: богата, отпорна длака, никаква подлака. Две 
варијанте длаке: таласаста дуга и краћа коврџава.

Боја – једнобојно бела, црна или 
Браон. Могу бити и вишебојни .

Мужјаци: 50-57 цм
Женке: 43-52 цм









АМЕРИЧКИ ШПАНИЈЕЛ ЗА ВОДУ

Матична земља – САД

Активан, мишићав, средње величине.

Длака:Једносмерно таласаста до увијена. Добра подлака.

Боја: јетрено браон, браон или 
тамно чоколадна.

Висина: 38-46 цм







ШПАНСКИ ПАС ЗА ВОДУ

Матична земља – Шпанија

Средње величине, са добро развијеном мускулатуром, 
правоугаоног формата.

Длака: увек коврџава, вунасте структуре.

Боја: 
једнобојно бели, црна и кестенаста,
двобојни – бели и црни или 

бели и смеђи.

Висина: 
Мужјаци 44-50 цм
Женке 40 – 46 цм









ФРАНЦУСКИ ПАС ЗА ВОДУ

Матична земља – Француска

Средње величине, са  густим, вунастим крзном. Крзно 
формира брадицу.

Боја: 
једнобојно црна, сива, смеђа, сиво мрка, светло сиво мрка.

Висина: 
Мужјаци 58-65 цм
Женке 53 – 61 цм







ЛАГОТО РОМАЊОЛО

Матична земља – Италија

Мали до средњи пас, веома сразмеран, снажне грађе, рустичног 
изгледа са густим, коврџавим крзном вунасте структуре.

Длака: вунасте структуре, 
прстенасте коврџе. На глави 
бркови, брада и зулуфи.

Боја: беличаста, бела са смеђим 
или оранж мрљама, прскано смеђа, 
једнобојно смеђа или једнобојно 
оранж.

Висина: 
Мужјаци 43-48 цм
Женке 41 – 46 цм









ХВАЛА 
НА 

ПАЖЊИ


