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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 10.11.2011

RABA: pes družabnik.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

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

KRATKA ZGODOVINA: izhaja iz istega območja kot airedalski terier in je bil prvič opažen okoli leta 1850.
Njegov prednik je »black and tan« terier, tako kot tudi maltežan in skye terier. Pod imenom kot ga poznamo so ga
priznali leta 1870. Kljub svoji majhnosti ima terierske značilnosti, tudi lovski nagon. Lahko ga imamo za družbo v
hiši, na vrtu pa je odličen preganjalec škodljivcev.

SPLOŠEN OPIS: dolgodlak, dlaka ravno pada na obeh straneh vse od smrčka do repa. Zelo kompakten in ličen.

POMEMBNA RAZMERJA: zunanjost mora dajati vtis čilosti in zelo sorazmernega telesa.

VEDENJE IN TEMPERAMENT: pozoren, inteligenten pritlikavi terier.

GLAVA

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: manjša in ploska, ne preveč izbočena ali okrogla.

OBRAZNI DEL:
Smrček: črn.
Gobec: ne preveč dolg.
Čeljusti/zobje: popoln, pravilen in izpolnjen škarjast ugriz. Zgornji zobje se morajo tesno prilegati preko spodnjih
in tvoriti kvadrat. Zobje dobro razporejeni po čeljusti.
Oči: srednje, črne, svetleče z ostrim in inteligentnim pogledom. Postavljena tako, da gledajo naravnost naprej. Ne
smejo biti izbuljena. Robovi okoli oči morajo biti črni.
Ušesa: majhna, V – oblike, nošena pokončno in ne preveč narazen, prekrita s kratko dlako, močne čreslovinaste
barve.

VRAT: dovolj širok.

TELO: kompaktno.
Hrbet: raven.
Ledja: precej močna
Prsni koš: srednje prožnih reber.

REP: v preteklosti večinoma kupiran.
Kupiran: srednje dolžine s precej dlake. Bolj temno modre barve kot preostalo telo, še posesaj konica repa. Nošen
nekoliko višje od hrbtne linije.
Nekupiran: dobro odlakan. Bolj temno modre barve kot preostalo telo, še posebej konica repa. Nošen nekoliko
višje od hrbtne linije. Čim bolj raven, dolg toliko, da daje videz uravnoteženosti celega psa.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:
Splošne značilnosti: ravne noge, dobro odlakane z odtenkom zlate čreslovine, ki mora biti ob konicah nekaj
odtenkov svetlejša kot ob koreninah. Ta barva ne sme segati višje kot do komolcev.
Ramena: precej nagnjena.
Sprednje noge: ravne.
Sprednje šape: okrogle s črnimi kremplji.

ZADNJE OKONČINE:
Splošne značilnosti: če gledamo od zadaj so noge precej ravne, morda le manjši zasuk v kolenskem sklepu. dobro
odlakane z odtenkom zlate čreslovine, ki mora biti ob konicah nekaj odtenkov svetlejša kot ob koreninah. Ta barva
ne sme segati višje kot do kolenskega sklepa.
Kolenski sklep: manjša zasukanost.
Zadnje šape: okrogle s črnimi kremplji.

HOJA / GIBANJE: prosto, hitro. Gibati se mora ravno, če gledamo od spredaj ali od zadaj, tudi hrbtna linija mora
biti ob tem ravna.

KOŽUH

Dlaka: po telesu dolga in popolnoma ravna (ne valujoča), svetleča, fine svilnate strukture. Ne sme biti volnata in
nikoli ne sme vplivati na gibanje. Na glavi dolga padajoča dlaka z bogatim zlatim tenom, močnejše barve ob
straneh glave, okoli korenov ušes in po gobčku, kjer naj bi bila tudi zelo dolga. Čreslovinasta barva glave ne sme
prehajati na vrat, ampak se mora tam pomešati s temnejšo dlako.

Barva: temno jekleno modra (ne srebrno modra), ki sega vse od zatilja do korena repa, nikoli ne sme biti pomešana
z jelenjo bravo, bronzo ali temnejšo dlako. Dlaka na prsih barve svetle čreslovine. Vsa dlaka v barvi čreslovine
mora biti temnejša ob koreninah in vse svetlejša do konic.

VELIKOST:
Teža:

Vse do 3,2 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 boječ 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.

