
GLEN OF IMAAL TERIER

FCI-Standard N° 302 / 25.04.2001 / GB

POREKLO: Irska.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 27.01.2001.

RABA: tako kot vsi ostali terierji, je tudi ta mala in močna pasma nekoč lovila jazbece in lisice in skrbela, da je bila

populacija podgan minimalna. Danes je to nežen in prilagodljiv, učljiv družinski pes..

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: tako kot veliko ostalih pasem v skupini terierjev, se je tudi ta pasma razširila in dobila

priznanje športnih kinologov v sredini 19. stoletja. To je stara pasma, ki je bila dolgo časa ignorirana. Je zelo

lokalna pasma iz območja Glen of Imaal. Kmetom, ki so služili vojsko v 16. in 17. stoletju, so kot plačilo s strani

britanske krone dobili zemljo, ki pa so jo morali najprej obdelati. V tem surovem okolju so preživeli le ne preveliki

psi, ki so jih uporabljali za delo in za borbe proti drugim psom. Preden je bil ta pes prepoznan na pasjih razstavah je

moral prehoditi težko pot, generacije so morale trdo delati in tako se je razvil v močnega in nepopustljivega psa kot

ga poznamo danes. Irska kinološka zveza je pasmo priznala leta 1934, kmalu zatem so ustanovili tudi klub, ki je

zastopal dobrobit pasme.

SPLOŠEN OPIS: srednje velik, s srednjo dolžino dlake. Velike moči z izrazom maksimalne substance glede na

velikost psa.

POMEMBNA RAZMERJA: telo mora biti daljše od višine telesa, ki je nizko pri tleh.

VEDENJE / TEMPERAMENT: aktiven, okreten in tih med delom. Hraber in navdahnjen z velikim pogumom,

sicer nežen in učljiv. Njegova vdanost in prisrčnost sta ga naredila za zelo sprejemljivega hišnega psa in

družabnika. Irskega terierja Glen of Imaal je težje razburiti kot ostale terierje, kljub temu pa je vedno pripravljen

preganjati, ko se ga za to pokliče.

GLAVA:

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: dobre širine in prave dolžine.

Čelno kolence: izrazit.

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn.

Gobec: daje močan izraz obrazu, proti smrčku se zožuje.

Čeljusti: močne.

Zobje: čisti, pravilno razvrščeni, močni in precej veliki. Škarjast ugriz.

Oči: rjave, srednje velikosti, okrogle in postavljene precej narazen. Svetle oči so zelo nezaželene.

Ušesa: Rahlo prepognjena, ko je pozoren, vržena nazaj, ko je mirovanju. Popolnoma spuščena ali povešena so

nezaželena.

VRAT: zelo mišičast in srednje dolžine.



TELO: globok in dolg, bolj dolg kot visok.

Zgornja linija: ravna.

Ledja: močna.

Prsni koš: širok in močan, dobro obokana rebra.

REP:

Kupiran: Močan pri korenini, dobro nastavljen in nošen pokončno. Repi mladičkov so kupirani na polovico

dolžine.

Nekupiran: je dovoljen v državah, kjer je kupiranje zakonsko prepovedano.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: široka, mišičasta in dobro nagnjena nazaj.

Sprednje noge: kratke in močnih kosti.

Šape: kompaktne in močne, z okroglimi blazinicami. Sprednje šape so lahko rahlo zasukane ven glede na

stopalnico.

ZADNJE OKONČINE: močne in zelo mišičaste.

Stegna: zelo mišičasta.

Kolenski sklep: precej upognjen.

Skočni sklep: ne sme biti zasukan ne navznoter, ne navzven.

Šapa: kompaktne in močne z okroglimi blazinicami.

HOJA / GIBANJE: prosto, ne sme delovati vsakdanje. Prosto, tekoče, močno z dobrim odrivom zadaj.

KOŽUH

Dlaka: srednje dolžine, ostra tekstura dlake z mehko podlanko. Kožuh moramo redno urejati, da zagotovimo urejen

videz.

Barva:

 modra s programi, ki pa ne smejo prehajati v črno;

 pšenična, od svetlo pšenične do zlato rdečkastih senc;

 Mladiči naj bi se skotili modre, pšenične ali rdečkaste barve. Mladiči svetlejše barve imajo po navadi

masko barve modrega črnila (inky blue). Prav tako naj bi imeli modre črte po hrbtu, repu in uhljih.

Temnejše oznake posvetlijo tekom odraščanja.



VELIKOST IN TEŽA:

Višina: samci: 58 - 61 cm,

samice: 56 - 59 cm.

Teža: samci: 16 kg,

samice: nekaj manj.

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.

 povešena ušesa;

 predgrizavost ali podgrizavost;

 prekratko telo;

 ravna sprednja linija.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plah pes;

- črna ali čreslovinasta barva.

- ozek obrazni del;

- 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.


