ŠKOTSKI TERIER
FCI-Standard N° 73 / 02.02.1998 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 24.06.1987.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

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

KRATKA ZGODOVINA: leta 1882 je bil ustanovljen Klub škotskih terierjev, smao leto po tem ko je bil
napisan standard te pasme in samo tri leta po tem, ko se je začela vzreja Gordona Murraya, ki je pasmo naredil
takšno kakršno poznamo danes. Imel je močno podporo prvega predsednika Kinološke zveze g. Sewallis Evelyn
Shirleya. Javna podoba tega kratkonogega terierja iz Višavja je resna, vendar je vesel pes, ki je na svojo družino
in prijatelje zelo navezan in je pripravljen zaščititi svoje domovanje.

SPLOŠEN OPIS: robat, nizek, kratkih nog, prilagojen da lahko dela pod zemljo, kar izključuje pse s preveliko
telesno težo. Čuječ, močan in precej aktiven glede na svojo velikost. Glede na velikost psa se zdi da je glava zelo
dolga. Zelo okreten in živahen glede na njegove kratke noge.
POMEMBNA RAZMERJA: Lobanja in gobec morata biti enake dolžine.
VEDENJE / TEMPERAMENT: lojalen in zanesljiv. Dostojanstven, neodvisen in zadržan. Poleg tega pa
pogumen in zelo inteligenten. Drzen a nikoli agresiven.

GLAVA: dolga, vendar ne izven proporcev glede na velikost psa. Nošena na mišičastem vratu, ki mora biti
primerne velikosti in razstavne kvalitete.

LOBANJSKI DEL:
Lobanja: dolžina lobanje omogoča, da je ta široka, a še vedno ohranja videz ozkosti. Skoraj popolnoma ravna.
Čelno kolence: majhno, a opazno.

OBRAZNI DEL :
Smrček: črn, velik, linija od smrčka proti bradi je ukrivljena nazaj.
Gobec: močno grajen. Razmerje med gobcem in čelom je 1 : 1.
Čeljust/Zobje: zobje so veliki. Popoln in pravilen škarjast ugriz, tako, da se zgornji zobje tesno prilegajo na spodnje
in tvorijo kvadratasto čeljust.
Ličnice: ličnice ne smejo biti štrleče.
Oči: oblike mandljev, temno rjave, nastavljene precej narazen. Dobro vstavljene globoko pod obrvi. Z ostrim,
pametnim izrazom.
Uhlja: Fina, tanka, koničasta, pokončna, nastavljena na vrhu glave, vendar ne preveč skupaj. Velika, s širokim
korenom. Velika, široko nastavljena ušesa so nezaželena.

VRAT: mišičast in srednje dolžine ter razstavne kvalitete.

TRUP: zgornja linija ravna in vodoravna.
Hrbet: sorazmerno kratek in zelo mišičast.
Ledja: mišičasta in globoka.
Prsni koš: precej širok in spuščen med prvimi nogami. Dobro zaobljena rebra pokrivajo globok prsni koš in so
nošena precej nazaj. Sprednji del prsnice je močen. .

REP: Srednje dolžine, tako, da je v sorazmerju s psom. Del ob korenu, proti konici se zožuje. Nošen pokončno ali
rahlo ukrivljeno.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE: glava je nošena na mišičastem vratu, srednje dolžine, ki je vraščen med padajoča
ramena. Prsni koš precej širok in spuščen med prve noge. Prsni del raven, sprednje noge so močnih kosti.
Ramena: dolga in padajoča.
Komolec: ne sme bit zasukan navzven ali pod telo.
Peta: ravna.
Prednje tačke: velike, z močnimi blazinicami, prsti dobro obokani in vraščeni precej skupaj, nekoliko večje od
zadnjih tačk.

ZADNJE OKONČINE: izredno močen glede na velikost psa. Velika, široka zadnja plat.
Stegno:globoko.
Kolenski sklep: precej upognjen.
Skočni sklep: kratek, močen, ne sme biti zasukane ne navznoter ne navzven.
Zadnje tačke: velike, z močnimi blazinicami, prsti dobro obokani in vraščeni precej skupaj, nekoliko manjše od
prednjih.

HOJA / GIBANJE: Tekoče in prosto. Tako zadnji kot sprednji del se morata pri hoji gibati naravnost, tako pri
pospeševanju, kot pri hoji.

KOŽUH

Dlaka: priležna, s podlanko in krovno dlako. Podlanka je kratka, gosta in mehka. Krovna dlaka je ostra, gosta in
žičnata. Skupaj tvorita kožuh, ki je vodo-odporen.
Barva: Črna, pšenična ali lisasta v katerem koli odtenku teh dveh barv.

VELIKOST IN TEŽA:
Plečna višina od 25,4 do 28 cm, teža od 8,5 do 10,5 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;

-

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.

