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Szynszyla biała dominująca (Biała Wilsona)
Szynszyla biała pojawiła się po raz pierwszy 

w 1955 r. na fermie amerykańskiego hodowcy Wilsona 
i była pierwszą barwną mutacją w hodowli po 32 la-
tach, odkąd Chapman sprowadził te zwierzęta do USA. 
Można powiedzieć, że ta spontaniczna mutacja zapo-
czątkowała nowy etap w hodowli szynszyli, a miano-
wicie hodowlę odmian zmutowanych. Niestety, wśród 
szynszyli białych dominujących, do jakich zaliczana 
jest szynszyla biała Wilsona, osobniki homozygotycz-
ne giną przeważnie w fazie rozwoju embrionalnego lub 
padają w ciągu kilku dni po urodzeniu, tak więc wystę-
puje ona tylko w postaci heterozygotycznej. Osobniki 
tej odmiany są śnieżnobiałe z żółtawym odcieniem 
skóry, o czarnych oczach (co odróżnia je od zwierząt 
albinotycznych) i czarnych uszach. Kojarzenie szyn-
szyli białych z sobą daje 2/3 potomstwa białego oraz 
1/3 standardowego. Pierwszy biały samiec tej odmia-
ny trafił do Europy w 1960 r., a zapłacono za niego 
niebagatelną jak na owe czasy sumę 15 000 marek 

Szynszyle czarne aksamitne występują w postaci he-
terozygotycznej. Homozygoty giną w okresie embrio-
nalnym. Zwierzęta tej odmiany zostały wyprowadzone 
przez amerykańskiego hodowcę Roberta Gunninga. 
Pierwsze osobniki, które urodziły się w jego fermie, 
miały tylko czarne obwódki wokół oczu i czarne włosy 
w okolicy nosa. Przez kojarzenie w pokrewieństwie 
i krzyżowanie wsteczne udało się po wielu latach pracy 
uzyskać obecny fenotyp tej odmiany. Szynszyle czarne 
aksamitne charakteryzują się czarną intensywną barwą 
woalu i podszycia. Barwa ta musi bardzo głęboko za-
chodzić na boki. Na granicy białego pasa brzusznego 
boki mają barwę ciemnej okrywy standardowej. Uszy 
u tej odmiany są szare, a oczy czarne. Futro jest wyjąt-
kowo gęste i sprężyste, stąd odmiana ta uważana jest 
za jedną z najcenniejszych zarówno pod względem ho-
dowlanym, jak i futrzarskim. Charakteryzuje się, nie-
stety, nieco mniejszą płodnością niż pozostałe odmiany 
barwne. Szynszyle czarne aksamitne można uzyskać 
wyłącznie przez krzyżowanie z ciemnymi standardami 
o bardzo ciemnym i wyraźnym woalu. Według wzorca, 
wadą dużą tej odmiany jest barwa czarna obejmująca 
głowę i część partii grzbietowej do 2/3 długości tułowia 
i bardzo słabo kontrastująca z pasem brzusznym oraz 
przejaśnienia na karku i udach. Wadą dyskwalifikującą 

jest barwa czarna obejmująca tylko głowę i mniej niż 
połowę długości tułowia. Interesujące u tej odmiany 
barwnej jest, że młode szynszyle rodzą się najczęściej 
tylko z czarną głową i dopiero w miarę wzrostu czerń 
obejmuje dalsze partie ciała.

Przy krzyżowaniu szynszyli czarnych aksamitnych 
z białymi Wilsona uzyskuje się aksamitne platyny 
i bardzo efektowne szynszyle mozaikowe, u których 
na białym lub platynowym tle występują czarne plamy.

Szynszyla czarna aksamitna

niemieckich. Szynszyle tej odmiany przez długie lata 
charakteryzowały się największą masą ciała wśród 
wszystkich odmian mutacyjnych. Szynszyla biała 
dominująca nie jest objęta wzorcem oceny pokroju.


