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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 13.10.2010.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

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

KRATKA ZGODOVINA valižanski terier je pes z resnično delovno preteklostjo. Morda je malo manj živahen
kot nekateri drugi terierji. Tako kot toliko njegovih bratrancev je bil tudi on na začetku namenjen lovu na lisice,
jazbece in celo vidre. Valižanski in lakelandski terier, ki ju druži podobnost lahko skupne prednike iščeta v času
Rimske invazije Britanije, ko so se njuni lastniki zatekli v valižanska hribovja in področje Lake.
Je prijazen, deloven pes s trdo žičnato dlako v črni in čreslovinasti barvi.

SPLOŠEN OPIS: pameten, deloven, dobro uravnotežen in kompakten.

VEDENJE IN ZNAČAJ: naklonjen, poslušen in enostaven za vodenje. Vesel in živahen, redkeje plahe narave.
Hraber in neustrašen, vendar vsekakor ne agresiven, čeprav bo hotel svoj prav, če bo to potrebno.

GLAVA

LOBNAJSKI DEL:
Lobanja: ploska, primeren razmak med ušesi.
Čelno kolence: ne preveč izrazito.

OBRAZNI DEL:
Smrček: črn.
Gobec: srednje dolžine (od stopa do konca smrčke).
Čeljusti/zobje: močne čeljusti, čistega ugriza, precej globoke in močne, s popolnim in pravilnim škarjastim
ugrizom, kjer se zgornji zobje tesno prilegajo prek spodnjih zob in tvorijo kvadrat v čeljusti.
Oči: relativno majhne, temne, izražajo temperament. Okrogle in polne oči niso zaželene.
Uhlji: oblike črke V, ne preveč tanki in nastavljeni dovolj visoko. Nošeni naprej in k ličnicam.

VRAT: srednje dolžine in debeline, rahlo obočen in se elegantno spušča proti ramenom.

TRUP:
Hrbet: kratek.
Ledja: močna.
Prsni del: dokaj globok in srednje širok, dobro obokan.

REP: nekoč po navadi kupiran.
Kupiran: dobro nastavljen, nošen pokončno a ne preveč lahkotno.
Nekupiran: dobro nastavljen, nošen pokončno a ne preveč lahkotno. Mora biti v ravnovesju s celotno podobo psa.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:
Ramena: dolga, padajoča in dobro umeščena.
Komolci: strmo ob telesu, gibljejo se prosto in ne v stran.
Sprednje noge: ravne in mišičaste, ter težkih, močnih kosti.
Stopalnica: pokončna in močna.
Sprednje šape: majhne, okrogle – podobne mačjim.

ZADNJE OKONČINE:
Splošen opis: močne.
Stegno: mišičasto, dobre dolžine.
Stopalnica: skočni sklep dobro upognjen, spuščena in močnih kosti.
Zadnje šape: majhne, okrogle – podobne mačjim.

HOJA / GIBANJE: Sprednje in zadnje okončine nošene naravnost in vzporedno. Komolci se gibljajo pravokotno
in ob telesu, brez nošenja v stran. Kolenski sklep se ne sme obračati ne navznoter ne navzven.

KOŽUH:

Dlaka: resasta, močna, priležna in polna. Enojna dlaka nezaželena.
Barva: črna in čreslovinasta je na najbolj zaželena kombinacija ali temno siva in čreslovinasta, brez črnih snopov
na prstih. Črna barva pred skočnim sklepom je zelo nezaželena.

VELIKOST IN TEŽA:
Višina:

ne sme presegati 39 cm

Teža:

9 – 9,5 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.

