
CAIRN IN POUDAREK POMEMBNOSTI FCI STANDARDA

Ali skromen, naravno izgledajoč cairnski terrier izginja?

Priljubljenost cairnskega terierja je v skandinavskih državah narasla in verjetno je tako v večini držav. Za to

plačujemo visoko ceno. Zelo pogosto je namreč zdaj, da vidimo pri cairnskih terierjih, ki zmagujejo na razstavah,

stilskega cairna z dolgim vratom, kratkim hrbtom in močno zadnjo okotenostjo z gibanjem, ki ni tipično. Kam je

odšel kosmati delovni mali terrier?

Izvirni standard pasme pravi, da vrat pri cairnu “ni kratek”. Če preberemo drugače: vrat mora biti dolg, daljši je,

boljši je. Tako ne bi smelo biti. Tipični, dober cairn je skladen, cel uravnotežen in ne pretiran v nobeno smer. Cel

pes je proporcionalen, vključno z vratom. Cairn ni pes s katerim se v razstavnem ringu teče. Ko se cairn premika

dobro pokriva tla. Njegove prve noge nihajo čim dlje naprej pred prednji del telesa in nato zanihajo nazaj pod telo.

In njegove zadnje noge nihajo čim dlje nazaj za telo in nato nazaj pod telo. Premika se tako, da varčuje z energijo:

njegove noge se ne dvignejo visoko nad tlemi. Visoka zadnja brca je potrata energije. Z gibanjem na ta način lahko

cel dan teče po skalah. Cairn je bil razvit z namenom, da bo delovni pes. Zato je gibanje, ki je tipično za pasmo

zelo zaželeno.

Napačen tip zmagovalca s sorazmerno kratkim hrbtom, visoko nastavljenim repom in pretirano okotenostjo

zadnjih nog se premika na koncu na “kotaleč” način ali tako da meče zadnje noge visoko nazaj – skoraj 90 stopinj

– za telesom. Takšen cairn lahko v razstavnem ringu teče hitro, hitro kot kasaški konj. Izgleda sicer elegantno in

zanimivo za gledalce – zato se je lahko ujeti v past. Ampak tak način gibanja ni tipičen za pasmo. V razstavnem

ringu se s cairnom ne teče! Standard pravi: “ Dobro, vendar ne pretirano upogibanje v kolenih.”

Sodniki in vzreditelji imajo veliko odgovornost za ohranitev pasme kot smo jo dobili. Ne delamo samo za takojšnji

uspeh na pasjih razstavah in zase na splošno, ampak imamo odgovornost, da ohranimo pasmo kakršna je že

desetletja in bi morala biti tudi v prihodnje.

Bistvo cairna vključuje radost in aktivnost – v razstavnem ringu ne stoji kot kip in gleda direktno v handlerjeve

oči. Veselje in igrivost sta vidna v cairnovih očeh. To je pomemben del šarma cairnskih terierjev. Britanski

standard pasme pravi “Splošen videz: okreten, pozoren ali deloven, naraven videz… Temperament: neustrašen in

vesel, samozavesten, vendar ne agresiven.”

Prav tako so se v pasmi pojavile nenavadne barve dlake. Svetlo obravani psi z velikimi sajastimi predeli na prsih,

glavi ali repu in temni marogavi psi z velikimi belimi lisami, nič od tega ni zaželeno. S tem ne mislim na temno

masko, ki je zelo zaželena.

Danes so cairnski terierji v razstavnem ringu trimani skorajda do popolnosti, vsaka dlaka je na svojem mestu. Pa

vendarle bi moral imeti cairn kožuh, ki ni preveč urejen in ne prekratek. Je pomemben izraz “naravni izgled”

pozabljen? Žalostno je videti cairne kako v razstavnem ringu stojijo skoraj v svojem “spodnjem perilu”. In vrat je

triman tako, da skorajda ni več dlake, da naredi vtis dolgega vratu. Prav tako so brez “hlač”, da se poudarja zadnja



okotenost. (Kožuh: “Zelo pomembno… Z dvojno dlako, ostro vendar ne grobo zgornjo krovno dlako in poddlako

kratko, mehko in zaprto.”). Največja tekmovanja cairnov in uspeh na tekmovanjih skupin se nagibajo stran od

pravilnega naravnega tipa pasme. Tip se žrtvuje za ceno zmage.

Rada bi prebudila tako sodnike kot vzreditelje naj resno razmislijo kako bi rešili našo čudovito pasmo, ki jo imamo

desetletja. Gospod Bradshaw, najbrž najbolj slaven vzreditelj cairnov vseh časov je dejal “cairn je lahko dober

terier, vendar slab cairn”.

Napačen tip, prekratek hrbet, predlog vrat,
previsoko nastavljen rep, spuščena zgornja
linija, pretirana okotenost

Lepo uravnotežen, ravna zgornja linija, dober
vrat, pravilno nastavljen rep, dobra
okotenost, dobra dolžina hrbta

Vir slik: Satu (Sassa) Stenroos

Za dobro cairnov,

Satu (Sassa) Stenroos, Finska

vzrediteljica, specialistka za sojenje pasme (Vzreja že več kot 30 let in sodi na Finskem, Švedski, Danski,

Norveški, Nizozemski, Nemčiji, Češki, Irski, Belgiji, Kanadi in Veliki Britaniji)
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