
DANDIE DINMONT TERIER

FCI-Standard N° 168 / 01.12.1997 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 24.06.1987.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija   2 mali terierji.

Brez delovnega preizkusa.



SPLOŠEN OPIS: značilna glava z lepo svilnato dlako ter velikimi, razumnimi in pametnimi očmi. Glava nasajena

na dolgo, nizko, podlasičje telo. Kratke in močne noge. Dlaka je odporna na vremenske spremembe.

VEDENJE / ZNAČAJ: igriv terier, vedno pripravljen na delo. Neodvisen, zelo inteligenten, odločen, vztrajen,

občutljiv, nežen in dostojanstven.

GLAVA: Močna, velika glava, a v sorazmerju z velikostjo psa. Izredno razvite mišice, še posebej čeljustne mišice

(ličnice).

LOBANJSKI DEL:

Lobanja: Široka lobanja, ki se proti očem zožuje. Dolžina od uhlja do uhlja je enaka dolžini med notranjim kotom

oči in zadnjim delom lobanje. Sprednji del glave kupolast oziroma zelo okrogel. Glava je prekrita z zelo mehko,

svilnato dlako, kar ne sme biti omejeno le na vrh glave.

OBRAZNI DEL :

Smrček: Črn.

Gobec: Razmerje med gobcem in lobanjo je 3 : 5. Vrh gobca ima trikotno zaplato brez dlake, ki se od smrčka

razteza nazaj proti očem in je dolga 2,5 cm.

Ličnice: Postopno se končajo (uplahnejo) proti močno grajenemu gobcu.

Čeljust/zobje: Čeljusti so močne s popolnim, pravilnim in zaključenim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se tesno

prilegajo čez spodnje in tvorijo kvadratasto čeljust. Kakršnokoli odstopanje je nezaželeno. Zobje so zelo močni,

posebej podočnjaki, kar je nenavadno glede na velikost tega majhnega psa. Podočnjaki se dobro prilegajo drug čez

drugega, da zagotovijo kar najboljši prijem in moč ugriza. Notranjost gobca (ust) je temno obarvana, črna.

Oči:  temne lešnikove barve. Nizko vsajene in široko narazen. Velike, svetle, polne in okrogle a ne izbuljene.

Uhlja : viseča, široko narazen, nasajena nizko na lobanji, priležna ličnicam. Široka ob korenu, nato se skoraj vse do

konic zožujeta. Sprednji del uhlja prehaja skoraj naravnost navzdol vse od korena do konice. Hrustanec in koža

uhlja sta zelo tanka. Dolžina uhlja naj bo od 7,5 do 10 cm. Barva uhljev naj bo usklajena z barvo trupa.

Pri psih barve popra naj bodo uhlji prekriti z mehko, ravno temno dlako (v nekaterih primerih lahko skoraj črne

barve). Pri psih gorčične barve, naj bo barva uhljev nekoliko temnejša, vendar ne črna. V obeh primerih naj bo na

uhljih manjši del (čop) svetlejše dlake, ki naj se prične okoli 5 cm od konice in naj bo približno enake barve in

strukture kot je dlaka vrh glave, kar je značilnost te pasme. Vendar se ta značilnost ne sme pojaviti pred drugim

letom starosti.

VRAT: zelo mišičast, dobro razvit in močan. Izkazuje moč. Dobro nastavljen med ramena.



TRUP: dolg, močan in okreten.

Hrbet: nekoliko nižji v ramenih (vihru), z rahlo krivuljo navzdol, ki se ujema z nekoliko obokanimi ledji. hrbet naj

rahlo postopno upada od ledij do korena repa. Močna hrbtenica.

Prsni koš: dobro razvit in dokaj spuščen med prvimi nogami.

Rebra: Precej obokana in okrogla.

REP: precej kratek, od 20-25 cm. Debelejši ob korenu, zoževati se prične 10 cm od korena in se zožuje vse do

konca. Ne sme biti upognjen ali zavit v katerokoli smer. Mora imeti obliko sablje. Kadar je pes razburjen (v afektu)

naj bo vrh repa v pravokotni liniji s korenom, nošen ne prenizko in ne previsoko. Kadar pes ni razburjen je

sporočeno nošen nekoliko nad višino trupa.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČNE: sprednje noge so kratke z zelo dobro razvitimi mišicami in kostmi. Nastavljene široko

narazen, med prvima nogama nizko spuščen prsni koš. Krive noge nezaželene.

Ramena: dobro položena nazaj in ne preveč mišičasta.

Podlaket: naj sledi liniji prsnega koša.

Sprednje šape: V stoječem položaju obrnjene naprej ali rahlo navzven.

ZADNJE OKONČINE: zadnje noge nekoliko daljše od sprednjih, nastavljene široko narazen, vendar ne smejo biti

obrnjene navzven na nenaraven način.

Stegna: dobro razvita.

Kolenski sklep: okoten.

Skočni sklep: dobro spuščen. Če se pojavi slednik (volčji krempelj), mora biti odstranjen.

Zadnje šape: Okrogle in dobro blazinjene. Zadnje šape morajo biti manjše od sprednjih. Kremplji temni, vendar

lahko variirajo v odtenkih glede na barvo telesa. Ploska šapa z razširjenimi prsti (mačja taca) je nezaželena.

HOJA / GIBANJE: Močno, precej impulzivno. Prostega in lahkotnega koraka usmerjenega naprej. Okorna,

pompozna, poskakujoča ali valujoča hoja nezaželena.

KOŽUH

DLAKA: zelo pomembna in značilna za pasmo. Dvojna dlaka, z mehko in puhasto podlanko in močnejšo krovno

dlako, ki ne sme biti ščetinasta, ampak mora biti na dotik kodrasta. Po hrbtu dlaka ne sme delati prečke, temveč

mora padati v snopih. To je posledica močnejše dlake, ki prodira skozi mehko podlanko. Na sprednjih nogah je

dlaka dolga približno 5 cm. Zgornja stran repa je prekrita s ščetinasto dlako, na notranji strani pa dlaka ni tako

ščetinasta, ampak bolj kratka in mehka.



BARVA: barva popra ali gorčice.

 Barva popra: vse od temno-modro-črne do svetlo-sivo-srebrne. Vmesni odtenki so dovoljeni. Barva

trupa prek ramen in bokov postopoma prehaja v bravo nog in šap, ki variira glede na bravo trupa od

močne čreslovniaste barve do svetle srnje barve. Vrh glave naj bo močne sivo-bele barve.

 Gorčična barva: vse od rdečkasto rjave do svetlo srnje barve. Vrh glave naj bo kremno-bele barve. Noge

in šape naj bodo temnejšega odtenka kot glava.

Pri obeh barvah mora biti dlaka na prvih nogah bolj svetla kot dlaka na prvem delu nog. Nekaj belih dlak na prsnem

delu je sprejemljivih, prav tako beli kremplji. Bele šape so nezaželene. Dlaka na spodnji strani repa mora biti

svetlejša kot na zgornji strani. Zgornja stran repa mora biti temnejša od trupa.

TEŽA : 8-11 kg za pse v dobri delovni kondiciji. Zaželena je nižja teža.

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.


