AVSTRALSKI SVILNATI TERIER
FCI-Standard N° 236 / 25. 05. 2005 / GB

POREKLO: Avstralija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 19.04.2005.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

skupina 3 terierji.
Sekcija 4 pritlikavi terierji.
Brez delovnega preizkusa.

SPLOŠEN OPIS; kompakten pes, nizko nastavljen, srednje dolžine. Čiste strukture in zadostne substance, ki jo
rabi za lovljenje in ubijanje manjših glodavcev (miši, podgane). Deljena, popolnoma svilnata dlaka predstavlja lepo
odlakano pojavo.

VEDENJE/TEMPERAMENT: mora vsebovati terierske značilnosti, vključno s čuječnostjo, aktivnostjo in
čvrstost.

GLAVA: srednje dolžine, nekoliko krajša med konico smrčka in stopom, kot v razdalji do zatilja. Glava mora biti
močna, terierskih značilnosti ter srednje širine v predelu med ušesoma.

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja : ploščata, brez polnosti med očesi. S fino dlako preko čela, ki pa ne sme padati preko oči. Daljša pramena
dlake preko sprednjega dela in lic niso zaželena.

OBRAZNI DEL :
Smrček: Črn.
Ustnice: čvrste in čiste.
Čeljust/zobje : močni čeljusti, zobje enakomerno razporejeni in ne stisnjeni. Zgornji sekalci se tesno prilegajo preko
spodnjih (škarjast ugriz).
Oči: zaželene so majhne, ovalne (nikoli okrogle ali izbočene). Temne kolikor se le da, iskrivega inteligentnega
izraza.
Ušesa: naj bodo majhna, v obliki črke V, poraščena s fino dlako. Nastavljena visoko na lobanjo, šilasta in
popolnoma brez dolge dlake.

VRAT: srednje dolžine, fin in rahlo odlakan z daljšo dlako, ki se ljubko prilega ramenom. Prekrit z dolgo svilnato
dlako.

TRUP: dolg naj bo toliko, da je pes sorazmeren in v proporcih glede na svojo višino.
Hrbet: ravne linije med hojo in med stanjem. Če se na hrbtni liniji kaže kakršna koli »uleknjenost« se to šteje za
resno napako.
Ledja: močna.
Prsi: primerne globine in širine.
Rebra: dobro obokana vse do močnih ledij.

REP: Zaželen kupiran. Visoko nastavljen in nošen pokončno vendar ne zvit preko na hrbet. Ne sme imeti zastavic.
Če je rep nekupiran mora biti v prvih treh vretencih nošen pokončno ali rahlo zavihan, vendar ne zavihan preko
hrbta. Ne sme biti zavit. Dolžina repa mora biti v sorazmerju s celim psom, da ta daje uravnotežen videz kot celota.
Tako kot kupiran mora biti brez zastavic tudi nekupiran rep.

OKONČINE

PREDNJE OKONČINE:
Fine sprednje noge so okroglih kosti in ravne in dobro vsajene pod telo, brez šibkosti v stopalnici.
Ramena: nežna in dobro postavljena nazaj, dobro se prilegajo gornjemu delu nog.
Komolci: ne smejo biti zasukani ne ven, ne notri.

ZADNJE OKONČINE :
Stegna: dobro razvita.
Kolenski sklep: mora biti dobro upognjen
Skočni sklep: dobro upognjen. Gledano od zadaj morata biti skočna sklepa dobro spuščena in vzporedna drug z
drugim.

TAČKE: majhne, dobro oblazinjene, podobne mačjim. Prsti tesno zraščeni s črnimi ali vsaj čim temnejšimi
kremplji.

HOJA / GIBANJE : gibanje mora biti prosto in brez kakršnih koli nepravilnosti v ramenih in komolcih. Pri tačkah
ali stopalnici ne sme biti nobenega obračanja navzvne ali navznoter. Zadnje noge morajo dati moč izkoraku, ter
nuditi veliko fleksibilnost skočnega in kolenskega sklepa. Gledano od zadaj se ne pes ne sme gibati z nogami ne
preveč skupaj niti preveč narazen.

KOŽUH

DLAKA: mora biti ravna, fina in svetleča, svilnate teksture. Dlaka psa ne sme biti tako dolga, da bi ga ovirala pri
gibanju, pod psom se mora videti dnevna svetloba. Sprednji del psa in tačke so brez dolge dlake

BARVA: dovoljeni so vsi odtenki modre in čreslovinaste, bolj bogate in razločne kot so te barve, boljše je. Srebrna
in bela nista sprejemljivi. Modra barva na repu mora biti zelo temna. Srebrno modra ali jelenja na vrhu glave sta
zaželeni. Modra in čreslovinasta barva morata biti razporejeni sledeče: čreslovinasta pri korenu ušes, po gobcu,
licih; modra od konca glave proti vratu in vse do konca repa, prav tako po prvih nogah vse do zapestij, ter pri
zadnjih preko stegna vse do skočnega sklepa. Modra barva ne sme vsebovati lis v barvi čreslovine ali bronze.
Oznake v barvi čreslovine ne smejo biti sajaste. Črna obarvanost je dovoljena pri mladičih, ki pa more do 18
meseca postati modra.

VELIKOST:
Višina

Samci:

od 23 do 26 cm plečne višine.

Samice so lahko nekoliko nižje.
Teža:

pes naj bo težak toliko, da je sorazmeren glede na svojo višino.

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.
Vsak predstavnik pasme, ki jasno kaže kakršne koli fizične ali vedenjske motnje ali napake, mora biti
diskvalificiran.
Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.

