
IRSKI MEHKODLAKI PŠENIČNI TERIER

FCI-Standard N° 40 / 25.04.2001 / EN

POREKLO: Irska.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 27.01.2001.

RABA: Pšenične terierje so od nekdaj uporabljali na manjših kmetijah za iztrebljanje škodljivcev ali kot pomočnika

pri delu na kmetiji. Dolgo časa so jih uporabljalo za dokaj težavno lovljenje na jazbece in vidre.

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

Sekcija 1 veliki in srednji terierji.

Brez delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: Zgodovina irskega mehkodlakega pšeničnega terierja je nekoliko nejasna zaradi

sorodnosti z ostalimi irskimi pasmami terierjev. Verjetno so pšenični terierji najstarejša pasma od vseh štirih irskih

terierjev. Njegov obstoj v zadnjih 200 letih je razviden iz tekstov o mehkodlakih psih. Povezava med modernim

irskim terierjem in mehkodlakim pšeničnim terierjem, je bolj ali manj dokumentirana in kaže, da je mehkodlaki

pšenični terier rezultat  načrtne vzreje. Prvotni pšenični terier ima tako precej raznolike prednike. Kljub dolgi

zgodovini pšeničnih terierjev, je bila pasma uradno priznana šele leta 1937, s strani irske kinološke zveze.

Popularnost pasme je s časoma enakomerno naraščala in je sedaj dobro znana po vsem svetu.

SPLOŠEN OPIS: Žilav, aktiven, kratek pes, dobro grajen tako, da kaže na svojo moč. Ne na predolgih nogah, niti

ne prenizek.

VEDENJE/TEMPERAMENT: Živahen in igriv. Močnega temperamenta. Zelo lojalen in navezan na lastnika.

Zelo inteligenten, zaupanja vreden in zvest prijatelj, ki brani, a brez agresije.

GLAVA: Na splošno močna, a ne robata. Dolga in v pravem razmerju glede na telo. Dlaka enake barve kot po

telesu.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: Ploska in ravna med uhljema, ne preširoka.

Čelno kolence: definirano.

OBRAZNI PREDEL:

Smrček: črn in dobro razvit.

Gobec: ne sme biti daljši od lobanje.

Čeljusti: Močne.

Zobje: Veliki in pravilno nameščeni, škarjast ali kleščast ugriz (od roba do roba), ne sme biti predgrizavosti niti

podgrizavosti.

Lica: Ličnice ne smejo izstopati.

Oči: Temne, temne lešnikove barve, ne preveč velike, ne izbuljene, dobro nastavljene.

Uhlja: Majhna ali srednje velika, nošena naprej in poravnana z lobanjo. Temnejša barva (senca) na koncu uhljev je

dovoljena in ni redka ter je vključena v svetlo pšenično barvo krovne dlake. To je edini predel kjer je dovoljena

podlanka. Uhlji v obliki vrtnice ali ne nošena povsem naprej  niso zaželeni.

VRAT: Srednje dolg in močan ter brez podbradka.

TRUP: Ne preveč dolg. Dolžina od vihra do korena repa je približno enaka višini od tal do vihra.

Hrbet: Močen in raven po celi zgornji liniji.

Ledja: Kratka, močna.

Prsni koš: Globok, dobro obokana rebra.



REP: Dobro nastavljen, ne preveč debel . Nošen veselo , a nikoli preko hrbta. Rep je kupiran na dve tretjini prvotne

dolžine, tako da ostane v razmerju s psom. Nekupiran rep je dovoljen.

OKONČINE:

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: Drobna, dovolj zasukana nazaj, mišičasta.

Sprednje noge: Popolnoma ravne, gledano iz kateregakoli kota. Močnih kosti in mišic.

Sprednje šape: Majhne, ne preširoke. Kremplji so zaželeni črni, dovoljene različne temne barve.

ZADNJE OKONČININE: Dobro razvite, z močnimi mišicami.

Stegna: Močna in mišičasta.

Kolenski sklep: Upognjen.

Skočni sklep: Dovolj spuščen, ne sme biti zasukan ne navznoter, ne navzven. Zadnje slednike je potrebno

odstraniti.

Zadnje šape: Majhne, ne preširoke. Kremplji so zaželeni črni, dovoljene različne temne barve.

HOJA/GIBANJE: Gibanje je ravno gledano od spredaj in od zadaj. Komolci ne smejo biti zasukani navznoter ali

navzven. Gledano od strani je gibanje prosto, lahkotno in koordinirano.

KOŽUH:

Dlaka: Samo krovna dlaka, podlanke ni. Mehke in svilnate teksture, dlaka ne sme biti ostra. To ne velja za mlade

pse.  Dovoljeno trimanje.

Trimani psi: kratko prirezana dlaka na vratu, prsih in lobanji, še posebej dolga dlaka se pusti preko oči in na spodnji

čeljusti. Brki so zaželeni. Obilno odlakan po nogah. Dlaka po trupu trimana tako, da je vidna telesna linija a ne sme

biti preveč izoblikovana. Rep triman in mora iti v konico.

Netrimani psi: Najdaljša dlaka ne sme presegati petih inčev (12,7 cm). Mehka, valovita ali ohlapno kodrasta s

svilnatim leskom. Po nobenim pogojem dlaka ne sme  biti »tupirana« kot pri kodru ali staro angleškem ovčarju.

Taki psi se na razstavah dajejo napačen vtis o tipu in pasmi, kar je potrebno sankcionirati. Posebna pozornost je

dana na razvoj dlake pri mladičih. Mladiči se redko skotijo s pravilno dlako odraslega psa, zato je dlaki potrebno

posvečati posebno pozornost.

Preden odrastejo se jim barva in tekstura kožuha nekajkrat spremenita. Dokončno barvo in teksturo dlake dosežejo

med 18 mesecem ter 2 in pol letoma starosti.

Mladiči: Se redko skotijo s pravilno barvo in teksturo dlake. Navadno so rdečkaste ali sivkaste barve, včasih tudi

čiste pšenične barve. V osnovi je maska črna. Včasih se pojavi črna črta po sredini hrbta ali črne lise po telesu. Z

odraščanjem te temne oznake izginejo.

Barva: Lepa, čista pšenična barva v odtenkih od svetlo pšeničnega do zlato rdečega odtenka.



VELIKOST IN TEŽA:

Višina vihra: samci 46 - 48 cm

samice nekoliko manj.

Teža: samci 18 - 20,5 kg

samice nekoliko 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.

 nervoznost, pokvarjenost (zlobnost);

 smrček katere koli druge barve razen črne;

 predgrizavost, podgrizavost;

 kožuh odraslega psa, ki ni v celoti ni čiste pšenične barve.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plah pes;

- rumene oči;

- slaba, gosta, volnata ali bombažasta tekstura dlake;

- bel ali rjav kožuh;

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

Psi, ki imajo katero od zgoraj naštetih pomanjkljivosti ne smejo biti vključeni v nadaljnjo vzrejo.

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


