
IRSKI TERIER

FCI-Standard N° 3 139 / 02.04.2011 / EN

POREKLO: Irska.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 13.03.2001.

RABA: mnogostranski kmečki pes, družinski pes, pes čuvaj s skrajnim občutkom za nevarnost, uspešen lovski pes,

ki ni streloplah.

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: iz Irske izhajajo štiri pasme terierjev in vse štiri se opazno razlikujejo od terierjev iz

celine in Anglije. Pes, ki ga sedaj poznamo kot irskega terierja je verjetno najstarejša irska pasma terierjev, a zapisi

so tako pičli, da je to težko dokazati zagotovo.  Pred letom 1880 barva irskih terierjev še ni bila poenotena. Poleg

rdeče, so bili včasih prisotni tudi črni in čreslovinasti ali progasti (ang brindle) psi. Ob koncu 19. stoletja je bilo

vloženega precej truda, da so izkoreninili črne, čreslovinaste in progaste (angl. brindle) predstavnike, tako so bili v

20. stoletju na razstavah že prisotni samo rdeči psi. Rdečedlaki irski terierji so kmalu zasedali stopničke na

razstavah po Angliji in ZDA kjer so bili sprejeti z navdušenjem. Ugled pasme se je še povečal med prvo svetovno

vojno, kjer so jih uporabljali za prenašanje sporočil v groznem trušču in zmedi vojnih jarkov. Pri tem so dokazali

dvoje in sicer tako svojo inteligenco kot svojo neustrašnost. Priv klub je bil ustanovljen v Dublinu 31.3.1879 in

irski terier je bil prvi med člani v skupini terierjev, ki je bil prepoznan kot izvirna irska pasma, s strani Angleške

kinološke zveze v poznem 19. stoletju.

SPLOŠEN OPIS: Pes mora biti predstavljen kot aktiven, živahen, okreten in žilavega videza. Z veliko substance in

ob enem brez okornosti. Hitrost in vzdržljivost sta zelo pomembna tako kot tudi moč. Irski terier ne sme biti niti

preveč suh niti čokat. Mora nakazovati na hitrostno linijo s svojo elegantno in ognjevito podobo.

VEDENJE / TEMPERAMENT: Irski terier je poleg tega, da je pogumen in sposoben uveljaviti svoj prav nad

drugimi psi, izredno lojalen, dobrodušen in se izredno naveže na človeka. Vendar pa, če je napaden pokaže pogum

leva in se bori vse do bridkega konca. Sloves tega psa, da rad zahaja v spopade z drugimi psi, včasih celo v

razstavnem krogu, je nezaželen. Čeprav so ti terierji lahko v določenih okoliščinah, ki kličejo po tem, celo brutalni,

pa jih je lahko šolati in so lahko nežen ljubljenček, ki živi kot je zapisano v enem od zgodnejših opisov pasme, kot

stražar malega človeka, kmetov prijatelj ali kot gospodov neljubši prijatelj.

GLAVA: Dolga, brez gub.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: ploska in nekoliko ožja med uhlji in se rahlo zožuje proti očem.

Čelno kolence: Slabo vidno, razen iz profila.

OBRAZNI PREDEL:

Smrček: mora biti črn.

Ustnice: se morajo prilegati in morajo biti na zunanji strani skoraj črne barve.

Čeljusti: morajo biti močne in mišičaste, ter dovolj dolge.

Zobje: morajo biti močni, ravni, zdravi, zgornji sekalci se rahlo prilegajo prek spodnjih.

Ličnice: ne preveč polne. Pod očmi nekoliko padajoče, da ne izgledajo kot pri angleškem hrtu.

Oči: morajo biti temne barve, majhne, ne izbuljene a polne življenja, ognja in inteligence. Rumene ali svetle oči so

najmanj zaželene.

Uhlja: Majhna, v obliki črke V, srednje debeline. Dobro nastavljena na glavi in padajoča naprej, priležno ličnicam.

Zgornja linija prepognjenega dela, naj bo le nekoliko nad linijo vrhnjega dela glave.  Uhelj, ki visi ob strani, kot je



to značilno za hrte, ni karakteristika terierjev. Poleg tega je uhelj, ki je na pol pokončen še bolj nezaželen. Dlaka na

uhlju mora biti kratka in temnejša od barve telesa.

VRAT: mora biti dovolj dolg in se postopoma razširiti proti ramenom. Pravilno nošen in brez podbradka. V

glavnem sta na obeh straneh vratu vidni rahli gubi, ki potekata blizu uhljev.

TRUP: mora biti simetričen, ne preveč dolg, niti preveč kratek.

Hrbet: mora biti močen in raven, brez znakov ohlapnosti za rameni.

Ledja: mišičasta in rahlo obokana. Psica ima lahko nekoliko daljša ledja od samca.

Prsni koš: globok in mišičast a ne preveč poln ali preširok. Rebra dobro obokana nekoliko bolj globoka kot

zaokrožena in tvorijo dovolj močan hrbet.

REP: mora biti nastavljen dokaj visoko, nošen pokončno, vendar ne preko hrbta ali zavito. Mora biti dovolj močan

in dolg ter z dovolj substance. Po navadi se je rep kupiral tako, da sta ostali dve tretjini njegove originalne dolžine.

Rep mora biti popolnoma prekrit z ostro dlako in brez resic ali čopov dlak. V državah, kjer je kupiranje zakonsko

prepovedano, je dovoljen samo naraven (nekupiran) rep.

OKONČINE: tako prednje kot zadnje okončine se morajo gibati naravnost naprej.

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: morajo biti elegantna, dolga in padajoča.

Komolci: prostega in ravnega gibanja ob straneh.

Podlaket: srednje dolga, popolnoma ravna, močnih kosti in mišic.

Stopalnica: kratka in ravna, težko opazna.

Sprednje šape: morajo biti močne, dokaj okrogle in majhne. Prsti obokani in ne smejo biti zasukani ne navzven niti

navznoter, najbolj zaželeni so črni kremplji. Močne blazinice in brez razpok ali zrnastih izrastkov.

ZADNJE OKONČINE: morajo biti močne in mišičaste.

Stegna: močna.

Kolenski sklep: dokaj upognjen.

Skočni sklep: blizu tlom.

Zadnje šape: morajo biti močne, dokaj okrogle in majhne. Prsti obokani in ne smejo biti zasukani ne navzven niti

navznoter, najbolj zaželeni so črni kremplji. Močne blazinice in brez razpok ali zrnastih izrastkov.

HOJA / GIBANJE: sprednje in zadnje noge nošene naravnost naprej in vzporedno. Komolci se gibljejo vzporedno

v osi telesa, prostega gibanja, skočni sklep ne sme biti zasukan ne navznoter ne navzven.



KOŽUH:

Dlaka: mora biti gosta in po teksturi resasta, imeti mora lomljen videz a mora biti še vedno priležna. Dlake morajo

rast tako gosto in močno, da ko gremo s prsti skoznjo, da bi jo razprli, ne moremo videti kože. Ne sme biti mehka in

svilnata in te tako dolga, da bi prekrila linijo telesa, predvsem linijo zadnjih nog. Brez kodrov in vrtincev. Dlaka na

obrazu enaka kot po telesu a krajša (dolga dve tretjini centimetra), gladka in ravna. Rahla bradica je edina dolga

dlaka (glede na ostale dele telesa), ki je dovoljena in značilna. Kozja brada namiguje na svilnato dlako slabe

kvalitete na celem psu. Noge so brez čopkov in prekrite z dlako kot obraz s tako trdo dlako kot je po telesu, a ne

tako dolgo.

Barva: cel pes mora biti enotne rdeče barve, lahko tudi rdeče – pšenične ali rumeno – rdeče barve. Včasih se pojavi

bela lisa na prsih. Majhna bela lisa je pogosta pri enobarvnih pasmah.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: približno  45,5 cm

Teža: samci 12,5 kg

samice 11,4 kg

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;

- smrček: če je katerekoli druge barve kot črne;

- čeljusti: predgrizav ali podgrizav pes;

- barva: če je pes katerekoli druge barve kot rdeče, rumeno – rdeče ali rdeče-pšenične barve. Majhna bela

lisa na prsih je dovoljena in se pojavlja tudi pri drugih enobarvnih pasmah.

- šape: zrnasti izrastki ali razpoke na blazinicah.

- 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.


