Šķirnes vispārējs raksturojums
Latvijas dzinējsuns ir vienīgā vietējā mājas (istabas) dzīvnieku šķirne.
Pirmās vēsturiskās ziņas par šķirnes medību suņiem Latvijas teritorijā parādās 17.
gadsimtā Kurzemes hercogistē hercoga Jēkaba Ketlera valdīšanas (1642.– 1682.) laikā. Ja citi
muižnieki medībās izmantoja dažādu šķirņu suņus, tad hercogs Jēkabs, būdams godkārīgs un
progresīvs cilvēks izviedoja savu šķirni – Kurzemes dzinējsuni. Kinologi izvērtējot Kurzemes
dzinējsuņa konstistūcijas uzbūvi, uzskata, ka sākotnēji ciltsdarbā par pamatu izmantota
Lucernas dzinējsuņa krustošana ar Angļu dzinējsuņiem un pievienotas arī Sv. Hūberta
dzinējsuņa asinis. Līdz Pirmajam pasaules karam Kurzemes dzinējsuns bija izplatītākais un
populārākais dzinējsuns Latvijas teritorijā.
Kara gados ar šķirni nekāds selekcijas darbs netika veikts un šķirne sakrustojās ar citu
šķirņu vai bezšķirņu suņiem un gandrīz izzuda. Savukārt pēc kara nelielas aktīvistu grupas
nolemj atjaunot – Kurzemes dzinējsuni. Tiek izveidota medību škirnes suņu audzētava, kurā,
veicot rūpīgu atlasi un selekciju, izdodas izveidot šķirnes kodolu ar vienādu eksterjeru. Latvijas
kinologi 1969. gadā šķirnes medību suņu izstādē demonstrēja konstitūcijas tipa un eksterjera
ziņā vienādu suņu grupu. 1970. gadā šķirni uzrādīja Kinoloģiskās padomes komisijai un tika
izstrādāts Latvijas dzinējsuņa standarts. 1971. gadā tiek apstiprināta jauna šķirne – Latvijas
dzinējsuns.
Latvijas dzinējsuns ir klasiska medību suņu šķirne, kas radīta lapsu, zaķu, jenotu un
pārnadžu – briežu, aļņu, stirnu, mežacūku medīšanai.
Šķirnes fenotipiskās īpašības
Latvijas dzinējsunim apmatojuma krāsa ir melna ar izteikti dzeltenīgi brūnu stingri
noteiktās robežās uz krūtīm, acīm, kāju iekšpusē un galvas apakšpusē. Apmatojums īss,
vienmērīgs, ass un spīdīgs, astes apakšpusē apmatojums nedaudz garāks. Pavilna izteikta ļoti
vāji. Augstums (skaustā) – suņiem 43–50 cm, vēlamais – 45 cm, kucēm 40–46 cm, vēlamais –
43 centimetri. Svars – 15–16 kilogrami. Skeleta uzbūve stipra, bet ne rupja. Labi attīstīta
muskulatūra. Āda stingra, bez krokām, elastīga. Galva ķīļveidīga, galvaskauss mēreni plats,
pāreja no pieres uz purnu ne sevišķi izteikta. Purna garums attiecībā pret galvaskausu vienāds
vai nedaudz īsāks. Purns taisns, paralēla pieres līnija. Lūpas pieguļošas. Purna gals melns.

Ausis samērā garas, ovālas formas, zemu novietotas, pie galvas pieguļošas, pārklātas ar īsu,
pieguļošu apmatojumu. Acis taisni novietotas, tumši brūnas, vidēji lielas, gandrīz apaļas. Zobi
lieli, balti, sakodiens šķērveidīgs. Kakls īss, apaļīgs, muskuļots, bez ādas krokām. Krūtis platas,
garas, ovālas formas, nolaidenas līdz elkoņiem. Priekšpleci nedaudz augstāki par muguras
līniju. Mugura taisna, plata, muskuļota. Viduklis īss, muskuļots, nedaudz izliekts. Gurni plati,
īsi, muskuļoti, viegli nolaideni. Vēders ievilkts. Priekškājas kaulainas un muskuļotas, skatā no
priekšas taisnas un paralēlas. Pakaļkājas kaulainas, muskuļotas, skatā no pakaļpuses taisnas un
paralēlas ar labi izteiktiem locītavu leņķiem. Aste zobenveida, pie pamatnes pietiekami resna
ar vienmērīgu pāreju tievumā. Astes garums ir viens līdz divi zem pakaļkāju locītavām. Aste
parasti nolaista vai nedaudz pacelta virs muguras līnijas. Dzīvnieka uzvedības tips nosvērts un
kustīgs.
Šķirnes pozitīvās īpašības
Latvijas dzinējsuņi ir ne tikai teicami mednieki, bet arī labi mājas sargi. Sadzīvē tie ir
komunikabli, labsirdīgi un ļoti draudzīgi, bet mājas dzīvei un ģimenei šī šķirne nav īsti
piemērota, jo šim sunim ir nepieciešamas regulāras ļoti garas pastaigas un plaša teritorija, kur
izskrieties, tas ir ļoti enerģisks, draisks, azartisks, mērķtiecīgs ar izteiktu medību instinktu.
Latvijas dzinējsuņa kucēnu apmācību medīšanas prasmē uzsāk pēc to atšķiršanas no mātes un
jau divu gadu vecumā suns ir gatavs piedalīties medībās. Dzīvnieku intensīvi gatavojot
medībām tiek attīstīti tā medību instinkti un pieaug darba spējas. Latvijas dzinējsunim ir
attīstīta kā apakšējā, tā arī augšējā oža, kas medību laikā dzīvnieku var pasargāt no iespējamām
traumām, ko var radīt lielie meža dzīvnieki.

