JAPONSKI TERIER
FCI-Standard N° 259 / 20.01.1998 / GB

POREKLO: Japonska.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 05.06.1995.

RABA: družni pes.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 2 mali terierji.
Brez delovnega preizkusa.

KRATKA ZGODOVINA: ta pasma je nastala v 17. stoletju s parjenjem foksterierja, izvoženega v Nagasaki iz
Nizozemske, ter majhnega domačega psa. Uporabljali so jih predvsem v pristaniščih kot sta Kobe in Yakohoma. Ti
terierji imajo živahen in dobrodušen značaj. Načrtovano za ga začeli vzrejati okoli leta 1920, vendar je dokončno
podobo dobil šele okoli leta 1930.

SPLOŠEN OPIS: majhen pes, pametnega zgleda, izklesane in kompaktne zunanjosti. Dlaka je zelo kratka, dolga
vsega 2 mm.

POMEMBNA RAZMERJA: Razmerje med višino vihra in dolžino trupa je 1:1. Nosni most in lobanja morata
imeti enako dolžino.

VEDENJE / TEMPERAMENT: uren, živahen in temperamenten.

GLAVA:

LOBANJSKI DEL :
Lobanja: ploska in skoraj ravna.
Čelno kolence: ne preveč izrazito.

OBRAZNI DEL :
Smrček: črn, z ravnim nosnim mostom.
Ustnice: tanke in priležne.
Zobje: močni in beli, škarjast ugriz.
Ličnice: neizrazite, tenke, ne smejo biti polne.
Oči: srednje velikosti, ovalne oblike in temne barve.
Uhlja: visoko nastavljena, bolj majhna, tenka. Oblike črke V in padajoča naprej (poklapana). Dovoljeno je tudi, da
sta stoječa na stran.

VRAT: srednje dolžine. Močen, proti ramenom se debeli.

TRUP:
Pleča: visoka.
Hrbet: kratek in čvrst.
Ledja: lahno zaobljena in močna
Prsni koš: globok, prednji del ne preširok. Dobro obokana rebra.
Trebuh : dobro pritegnjena trebušna linija.

REP: precej tenek, kupiran pri tretjem ali četrtem repnem vretencu.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:
Ramena: rahlo padajoča.
Sprednje noge: ravne, ne premočnih kosti.

ZADNJE OKONČINE:
Stegna: dolga.
Kolenski sklep: dobro okoten.
Skočni sklep: dobro okoten.
Podkolenica: vertikalna.

ŠAPE: precej skupaj, prožne blazinice. Močni kremplji, prednost imajo temni.

HOJA / GIBANJE: lahno in agilno.

KOŽUH
Dlaka: kratka, ostra, gosta in svetleča.
Barva: trobarven s črno, čreslovinasto ali belo glavo. Lahko je bel s črnimi pikami, črnimi ali čreslovniastmi
oznakami na telesu.

VELIKOST: plečna višina tako za psa kot psico je približno 30-33 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.
Napake: dvobarvnost, pod- in predgrizavost.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:
-

agresiven ali preveč plah pes;

-

dolga dlaka;

-

ekstremna pod in predgrizavost;

-

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.

