Koera üleviimine ühest tõust või tõuvariatsioonist teise – LISA 2

Tõug /standardi number
Pürenee lambakoer (138, 141):
- pikakarvaline (141);
- siledakoonuline (138).
Puli (55):
- must;
- punase või halliga toonitatud
must;
- liivakarva musta maskiga;
- hall;
- pärlvalge, ilma punase varjundita.
Saksa lambakoer (166)
Saksa lambakoer, pikakarvaline (166)
Bernhardiin (61):
- pikakarvaline;
- lühikarvaline
Estrella mäestikukoer (173):
- pikakarvaline;
- siledakarvaline
Taksid (148):
- taks, lühikarvaline;
- taks, pikakarvaline;
- taks, karmikarvaline;
- kääbustaks, lühikarvaline;
- kääbustaks, pikakarvaline;
- kääbustaks, karmikarvaline;
- küülikutaks, lühikarvaline;
- küülikutaks, pikakarvaline;
- küülikutaks, karmikarvaline
Ibiza podencod (89);
- karmikarvaline;
- lühikarvaline.
Portugali podengod (94):
- suur, karmikarvaline;
- suur, siledakarvaline;
- keskmine, karmikarvaline;
- keskmine, siledakarvaline;
- väike, karmikarvaline;
- väike, siledakarvaline
Mehhiko karvutu koer (234):
- standardne;
- keskmine;
- väike
Saksa spitsid (97):
−
saksa suurspits, valge;
−
saksa suurspits, põlisvärvused;
−
saksa keskmine spits, valge;
−
saksa keskmine spits,
põlisvärvused;
−
saksa keskmine spits, uued
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värvused;
−
saksa väike spits, valge;
−
saksa väike spits, põlisvärvused;
−
saksa väike spits, uued värvused;
Peruu karvutu koer (310):
- suur;
- keskmine;
- väike.
Šveitsi hagijad (59):
- šveitsi hagijas;
- berni hagijas;
- juura hagijas;
- luzerni hagijas.
Šveitsi madalajalgsed hagijad (60):
- šveitsi madalajalgne hagijas;
- berni madalajalgne hagijas;
- juura madalajalgne hagijas;
- luzerni madalajalgne hagijas.
Chihuahua (218);
- pikakarvaline;
- lühikarvaline.
Belgia kääbustõud (80, 81, 82):
- belgia grifoon (81);
- brüsseli grifoon (80);
- väike brabandi grifoon (82).
Kontinentaalsed kääbusspanjelid (77):
- papillon;
- phaléne.
Puudlid (172):
−
väike puudel, hall, aprikoos;
−
väike puudel, valge, pruun, must;
−
kääbuspuudel, hall, aprikoos;
−
kääbuspuudel, valge, pruun,
must;
−
toy-puudel.
Vene toy (352):
- pikakarvaline;
- siledakarvaline
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