
KERRYJSKI MODRI TERIER

FCI-Standard N° 3 / 11.05.2005 / EN

POREKLO: Irska.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 19.04.2005.

RABA: Uporabljali so ga za težaven lov na vidre v globokih vodah, za podzemni lov na jazbece in lov na glodavce

in druge škodljivce. Dober čuvaj in lojalen družabnik.

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: Tako kot za ostale irske terierje se tudi za kerryjskega modrega terierja predvideva, da

je bil v deželi prisoten že stoletja. Ker pa so mu v preteklosti pripisovali skromno poreklo, saj je šlo za lovca na

podgane in vsestransko uporabnega kmečkega psa, se prvi zapisi o pasmi pojavijo šele v 20. stoletju. Prva pisna

omemba kerryjskega modrega terierja verjetna sega v leto 1847, kjer avtor zapisa omenja psa modrikasto-skrilnate

barve s temnejšimi oznakami in pogosto čreslovinaste barve po nogah in gobcu. Ta črno-modri irski terier je bil

prisoten v Kerryju, vendar se je razvijal tudi v drugih delih dežele. Modra barva se je na prvi razstavi pojavila šele

leta 1913, leta 1920 je bil ustanovljen Dublin Blue Terrier Club. Kerryjski modri terier je hitro postal popularen kot

neke vrste maskota irskih patriotov, tako da so kratek čas kar štirje klubi predstavljali interese te pasme. Med

letoma 1922 in 1924 so ti klubi sponzorirali nič manj kot šest razstav in šest poljskih preizkusov. Po letu 1928 je ta

uravnotežen in impresiven terier, s čudovito mehko modro dlako, postal popularen širom sveta in dobil sloves

odličnega delovnega psa in družabnika, ki so ga ocenili z »well night perfect«.

SPLOŠEN OPIS: Tipičen Kerryjski modri terier mora biti močan, dobro grajen in proporcionalen, kazati mora

dobro razvito mišičasto telo z značilnim terierskim stilom.

OBNAŠANJE/TEMPERAMENT: Popolnoma terierskega karakterja. Najpomembneje je da je njegov izraz oster

in čuječ, pozoren.

GLAVA: Mora biti dobro odlakana. Samci morajo imeti močnejšo in bolj mišičasto glavo kot samice.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: Močna in uravnotežena.

Čelno kolence: Rahlo.

OBRAZNI PREDEL:

Smrček: Črn, nosnice velike in široke.

Gobec: Mora biti srednje dolžine.

Zobje: Zobje veliki, ravni in beli, škarjast ugriz (dovoljen kleščast ugriz).

Usta: Ustnice in nebo temne barve.

Oči: Temne, temne lešnikove barve. Srednje velike in dobro umeščene, ostrega izraza.

Uhlja: Tanka in ne preveč velika, nošena naprej in priležno glavi. Obrnjena naprej in morata kazati oster, predirljiv

terierski izraz.

VRAT: Pravega razmerja, dobro umeščen med ramena in srednje dolg.

TRUP:

Hrbet: Srednje dolg, raven.

Ledja: Srednje dolžine.

Prsni koš: Globok in srednje širine. Dobro obokanih reber.



REP: Tanek, dobro nastavljen in nošen pokončno in veselo.

OKONČINE:

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: Drobna, padajoča, dobro grajena.

Sprednje noge: Gledano od spredaj ravne in močnih kosti.

ZADNJE OKONČINE: Zadnje noge dobro umeščene pod psa.

Stegna: Mišičasta in dobro razvita.

Skočni sklep: Močan.

ŠAPE: Kompaktne, močne in okrogle blazinice, kremplji črni.

HOJA/GIBANJE: Dobra koordinacija gibanja, z vzporednimi nogami, prednje noge omogočajo dosega, zadnje pa

dajejo pogon. Med gibanjem psa mora biti zgornja linija ravna, glava in rep morata biti nošena pokončno.

KOŽUH:

Dlaka: Mehka, gosta in kodrasta.

Barva: Modra v vseh odtenkih lahko z ali brez črnih oznak. Črna je dovoljena le do 18 meseca starosti tako kot

barva v odtenku čreslovine.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina vihra: samci 45,5 - 49,5 cm

samice 44,5 - 48 cm.

Teža: samci 15 - 18 kg

samice sorazmerno 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.

 ustnice v svetli/rožnati barvi;

 rumene ali svetle oči;

 uleknjen ali grbast hrbet;

 raven prsni koš;

 štrleči komolci;

 podgrizavost ali predgrizavost;

 beli ali svetli kremplji;

 sledniki na zadnjih nogah ali znaki odstranitve le teh;

 preozka, kravja ali toga hoja;



 pse, ki sami ne nosijo pokončno glave ali repa in jim pri tem pomaga vodnik, je potrebno sankcionirati pri

ocenjevanju;

 ostra, žičnata, resasta dlaka;

 katerakoli druga barva kot modra, razen v zgoraj navedenih primerih.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plah pes;

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

Samo funkcionalni in klinično zdravi psi, s tipičnimi lastnostmi pasme, so lahko vključeni v vzrejo.

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


