BRAZILSKI TERIER
FCI-Standard N° 341 / 06.06.2007 / GB

POREKLO: Brazilija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 21.05.2007.

RABA: lovski pes na manjšo divjad, čuvaj in družabnik.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 1 veliki in srednji terierji.
Brez delovnega preizkusa.

KRATKA ZGODOVINA: Predniki brazilskega terierja ne izvirajo iz Brazilije. V prejšnjem stoletju in v začetku
20. je veliko mladih Brazilcev študiralo na evropskih univerzah, največ v Franciji in v Veliki Britaniji. Veliko se
jih je vrnilo poročenih in njihove žene so s seboj prinesle majhne pse terierskega tipa. Mladi Brazilci in njihove
družine so se tako vrnile na kmetije, ki so jih prej zapustili. Ti mali psi so se privadili življenju na kmetijah in se
parili z okoliškimi psi in psicami. Tako se je oblikovala nova različica psa in fenotip je bil določen znotraj nekaj
generacij.
Z razvojem velikih mest, so se kmetovalci, njihove družine in zaposleni preselili v velike urbane centre. Tako je ta
mali pes utrpel še eno spremembo v svojem okolju.

SPLOŠEN OPIS: srednje velik pes, vitek, dobro uravnotežen, čvrste a ne premočne konstitucije. Telo z
značilnostmi kvadrata in čistimi zavitimi linijami, ki ga ločijo od kratkodlakega foksterierja s kvadratastim telesom.

VEDENJE / TEMPERAMENT: neumoren, pozoren, aktiven in oster; prijazen in nežen do prijateljev.

GLAVA: Gledano od zgoraj je glava trikotne oblike, široka na spodnjem delu. Z uhlji nastavljenimi široko
narazen. Izrazito zožena od oči do konice smrčka. Gledano s profila se gornja linija rahlo vzdiguje od konice
smrčka do čelnega kolenca, ostro se dviga med očmi in se nadaljuje do zatilnice z rahlo izboklino.

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: okrogla z zmerno ploskim obraznim delom. Srednja linija, gledano od zgoraj, se približuje očem. Razdalja
med zunanjim očesnim kotom in začetkom uhljev je enaka razdalji med obema zunanjima očesnima kotoma.
Čelnica dobro razvita..
Čelno kolence: izrazito.

OBRAZNI DEL:
Smrček: srednje razvit, temne barve s širokimi nosnicami.
Gobec: gledano od zgoraj tvori enakostraničen trikotnik med obema zunanjima očesnima kotoma in konico smrčka.
Močan in dobro izklesan pod očmi s poševnim začetkom gobca tako, da poudarja čelno kolence.
Ustnice: suhe, priležne, zgornja se prilega preko spodnje tako, da pokrivata zobe. Popolnoma zapirata usta.
Čeljusti/zobje: 42 zob, pravilno nastavljenih in dobro razvitih, škarjast ugriz.
Ličnice: suha, dobro razvita.
Oči: Nasajene na polovici dolžine med zatilnico in konico smrčka. Precej narazen vsaksebi. Razdalja med obema
zunanjima kotoma oči je enaka razdalji med zunanjim očesnim kotom in konico smrčka. Pogleda naravnan
naravnost naprej, nekoliko izbuljene oči. Oči so velike z nekoliko poudarjenimi obrvmi. Okroglaste, precej odprte
in živahne z ostrim pogledom. Temne kot se le da. Modra različica ima oči v modrikasto sivi barvi, rjava različica
pa rjave, zelene ali modre oči.
Ušesa: nasajena ob strani, v liniji oči. Precej narazen drug drugemu tako, da lobanji omogočata precej prostora.
Trikotne oblike s koničastim koncem. Nošena na pol prepognjena (povešena), prepognjen konec pada proti
zunanjemu očesnemu kotu. Ušesa se ne kopirajo.

VRAT: srednje dolžine, v ravnotežju v razmerju z glavo. Harmonično vpet med glavo in telo. Čistih linij, suh.
Zgornja linija rahlo ukrivljena.

TELO: uravnotežene, ne pretežek, kvadratastega izgleda s čistim krivuljami.

Viher: dobro izražen in harmonično povezan s prednjimi nogami.
Zgornja linija: čvrsta in ravna, od vihra do križca je rahlo padajoča.
Hrbet: relativno kratek in močnih mišic.
Ledja: kratka in čvrsta, harmonično povezana s križcem.
Križec: rahlo padajoč, nizko nastavljen rep. Dobro razvit in mišičast.
Predprsje: ne preveč izstopajoča, srednje široka, omogočajo prosto gibanje prednjih nog.
Prsni koš: dolg, globok, sega do linije komolcev. Prsnica dolga z dobro obokanimi ovalnimi rebri. Gledano
horizontalno je prsnica srednje upognjena.
Spodnja linija in trebuh: rahlo upognjen, se vzpenja proti zadnjem delu, vendar ne tako izrazito kot pri malem
angleškem hrtu.

REP: v državi porekla večinoma kupiran, vendar je po naravi lahko kratek ali dolg. Ne sme segati do skočnega
sklepa. Nizko nastavljen, kratek, kupiran med drugim in tretjim repnim vretencem.
Nekupiran rep: kratek, ne sme segati do skočnega sklepa, nizko nastavljen, močan, nošen pokončno, ne sme bit
zavihan preko hrbta.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:
Splošne značilnosti: gledano od spredaj morajo biti ravne, postavljene nekoliko narazen, vendar morajo biti v liniji
z zadnjimi nogami, ki so ravno tako ravne a postavljene bolj narazen.
Ramena: dolga, med 110° in 120° kotom.
Zgornji del noge: približno enako dolg kot ramenski obroč.
Komolci: tesno ob telesu, na isti višini kot spodnji del prsnega koša.
Sprednje noge: ravne, tanke in suhe.
Zapestni sklep (zapestje): odprtega kota (angl. open angle).
Stopalnica: ravna, tanka.
Sprednje šape: ozke, ne smejo biti zasukane ne navznoter ne navzven, zajčje šape, dva srednja prsta sta daljša.

ZADNJE OKONČINE:
Splošne značilnosti: močnih mišic, dobro razvita stegna, noge v sorazmerju s stegnom. Visoko nastavljen skočni
sklep s topim kotom.
Zgornje stegno: dobro razvit in mišičast.
Kolenski sklep: topa okotenost.
Spodnji del: v sorazmerju z velikostjo zgornjega dela stegna.
Skočni sklep: visok in tope okotenosti.
Stopalnica: ravna.
Zadnje šape: ozke, dolge, daljše od sprednjih.

HOJA / GIBANJE: elegantno, prosto, kratko in hitro gibanje.

KOŽA: dobro priležna, ne sme biti ohlapna. Suha.

KOŽUH

Dlaka: kratkodlak, gladka, fina a ne mehka, priležna dlaka. Podobna podganji, koža se ne sme videti skozi dlako.
Bolj fina na glavi, ušesih, pod vratom ter na notranji in spodnji strani sprednjih nog in notranji strani stegna.
Barva: Pri osnovni barvi prevladuje bela s črnimi, rjavimi ali modrimi oznakami. Tipične oziroma značilne oznake,
ki morajo biti vedno prisotne: čreslovinaste oznake nad očmi, na obeh straneh gobca ter na notranji strani in
robovih ušes. Te čreslovinaste oznake se lahko nahajajo tudi drugje po telesu tako, da obrobijo druge oznake. Na
glavi morajo biti na obraznem delu in uhljih vedno prisotne črne, rjave ali modre oznake. Tam se lahko pojavijo
bele lise ali oznake, še posebej zaželene so na sprednjem delu in na stranskem delu gobca. Razporejene naj bodo
kar se da harmonično.

VELIKOST IN TEŽA:
Višina:

samci od 35 do 40 cm
samice od 33 do 38 cm

Teža : maksimalno 10 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.







pomanjkljiva struktura;
neravne noge;
dolga ali atipična dlaka;
pomanjkljivosti pri tipičnih oznakah;
popolnoma pokončna ušesa;
preveč krepka ali preohlapna ramena.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:
-

muhavost ali plašnost;

-

križec, ki ne pada postopoma;

-

predgrizavost ali podgrizavost;

-

pomanjkanje harmonije, netipična gradnja;

-

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.

