AIREDALSKI TERIER
FCI-Standard N° 7 / 05.01.2011 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 13.10.2010.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 1 veliki in srednji terierji.
Možen delovni preizkus.

KRATKA ZGODOVINA: Poreklo airedelskega terierja je Velika Britanija iz podeželja Yorkshire. Smatra se, da
je pasma ime dobila po razstavi (sejmu) Airedale. Na tej razstavi so predstavljali veliko terierjev iz dolin rek
Wharfe, Calder and Aire, da bi povečali število obiskovalcev.
Je največji med vsemi predstavniki terierjev in ima vse karakteristike te skupine psov, poznan je kot kralj med
terierji.
Airedelski terier ima izjemno razvit voh, zato so ga v Afriki, Indiji in Kanadi uporabljali za sledenje. Med svetovno
vojno ga je uporabljal Rdeči križ, služil je tudi v policiji in vojski Velike Britanije in Rusije.

SPLOŠEN OPIS: največji med terierji, mišičast, aktiven, precej čokat pes. Na dolgih nogah in ne prekratkega
telesa.

VEDENJE / TEMPERAMENT: ostrega izraza, hiter v gibanju, ves čas v pripravljenosti. Karakter izraža z očmi,
nošenjem uhljev in pokončnim repom. Družaben, samozavesten, prijateljski, pogumen in inteligenten. Ves čas
pozoren, ni agresiven, je pa neustrašen.

GLAVA: dobro uravnotežena, brez očitne razlike v dolžini med lobanjo in obraznim delom. Brez gub.

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: dolga in ploska, ne preveč široka med uhlji in proti očem zožena.
Čelno kolence: komaj opazno.

OBRAZNI DEL:
Smrček: črn.
Gobec: dobro zapolnjen predel pred očmi, obraz ne sme biti ploščat ali v predelu oči hitro padajoč. Prefinjena
izklesanost preprečuje klinast ali preveč ploščat izgled gobca.
Ustnice: priležne.
Čeljusti/zobje: globoki, močni in mišičasti tako spodnja kot zgornja čeljust. Močan sprednji del zelo zaželen. Brez
prekomernega razvoja čeljusti, ki bi dajal okrogel ali izbočen videz na licih. Močni zobje, Škarjast ugriz, zgornji
zobje tesno prilegajoči prek spodnjih, tako da tvorijo kvadratasto čeljust, dopusten je tudi kleščast ugriz (angl. vicelike bite acceptable). Predgrizavost ali podgrizavost nezaželeni.
Ličnice: ravna in ne smejo biti polna, polna lica nezaželena.
Oči: temne, relativno majhne, ne smejo biti izbuljene, polne terierskega izraza, iskrivega in inteligentnega pogleda.
Svetle ali poudarjene zelo nezaželene.
Ušesa: v obliki črke « V » nošena na strani, majhna vendar ne izven proporcev glede na velikost psa. Vrhnja linija
padajočega uhlja rahlo nad linijo lobanje. Dolgi padajoči uhlji ali uhlji nastavljeni previsoko so zelo nezaželeni.

VRAT: raven, mišičast, srednje dolg in močan. Proti ramenom se počasi razširi. Brez odvečne kože pod grlom.

TELO:

Hrbet: kratek, močan, raven, ne sme biti ohlapen.
Ledja: mišičasta. Pri kratkih psih z izrazitim prsnim košem je nekaj prostora med rebri in boki. Če je pes daljši pa
se tu pokaže nekaj ohlapnosti.
Prsni koš: globok (v približno isti višini kot komolci) vendar ne širok. Dobro izražena rebra.

REP: v preteklosti kupiran.
Kupiran: visoko nastavljen in nošen pokončno, ne sme biti nošen preko hrbta. Močan in masiven. Konica repa na
približno enaki višini kot vrh lobanje.
Nekupiran: visoko nastavljen in nošen pokončno, ne sme biti nošen preko hrbta. Močan in masiven.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:
Ramena: dolga in nošena nazaj. Počasi spuščajoča nazaj. Ploski ramenski obroč..
Komolci: navpičen glede na telo, prost ob straneh.
Sprednje noge: popolnoma ravne in močnih kosti.
Sprednje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Z globokimi a mehkimi blazinicami. Prsti srednje upognjeni, ne smejo biti
obrnjeni niti navzven, niti navznoter.

ZADNJE OKONČINE:
Stegno: dolgo in močno.
Zgornji del stegna: mišičast.
Kolenski sklep: dobro upognjen, ne sme biti obrnjen ne navzven ne navznoter.
Stopalnica: skočni sklep spuščen, če gledamo od zadaj morata biti vzporedna drug z drugim.
Zadnje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Z globokimi a mehkimi blazinicami. Prsti srednje upognjeni, ne smejo biti
obrnjeni niti navzven, niti navznoter.

HOJA / GIBANJE: noge nošene naravnost naprej. Prve noge prostega gibanja, vzporedne ob strani. V gibanju
morajo prve noge zagotavljati ravno linijo. Šape morajo biti v enaki razdalji druga do druge kot komolci. Pogonsko
moč zagotavljajo zadnje noge.

KOŽUH

Dlaka: trda, gosta in žimnata. Ne tako dolga, da bi izgedala skuštrana. Priležna po telesu in nogah. Krovna dlaka
trda, žimnata in toga, podlanka je krajša in mehkejša. Trša dlaka je valovita ali le rahlo kodrasta. Kodrasta ali
mehka dlaka nezaželena.
Barva: Preko pohrbtnine (angl. Body saddle) črna ali siva, prav tako tudi po vrhu vratu in zgornjem delu repa. Vsi
ostali deli so v rjavi oz. čreslovinasti barvi. Uhlji so pogosto v bolj temni čreslovinasti barvi, ki se zaradi izpadanja
dlake lahko pokaže tudi v predelu vratu in ob straneh glave. Nekaj belih dlak med prvimi nogami je sprejemljivih.

VELIKOST IN TEŽA:
Višina:

samci 58 - 61 cm
samice 56 - 59 cm

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na
pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na
zdravje in dobrobit psa.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:
-

agresiven ali preveč plah pes;

-

vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.

