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FOKSTERJER (SILEDAKARVALINE)
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
AMETLIKU
KUUPÄEV: 13.10.2010.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid.
Töökatsed vabatahtlikud.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Foksterjeri mõlemad
tüübid, nii siledakarvaline kui karmikarvaline, on Briti päritolu ning
tõenäoliselt pärinevad samadest eelkäijatest, kust bullterjerid ja
musta-pruunikirjud terjerid (nüüd nimetatud Manchesteri
terjeriteks). Tõutüüp kujunes välja 19. sajandi lõpus ning foksterjeri
algne standard koostati 1876. aastal.
See tõug on terjeritest üks elavamaid ning valvsamaid ning tõu
viimistlemine tänapäeval näitustel nõutava tüübini on säilitanud selle
tasakaalu. Seda tõugu koerad suudavad hakkama saada suure hulga
ülesannetega ning nad on alati valmis püüdma rotte, jäneseid ja
muidugi rebaseid.
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ÜLDMULJE: Aktiivne ja elav. Väike, ent hea luustikuga ja tugev.
Ei ole robustne ega kohmakas. Jalad ei ole liiga pikad ega liiga
lühikesed. Seistes meenutab lühiseljalist jahil kasutatavat
ratsahobust, kes on suuteline läbima pikki vahemaid.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Valvas,
kiire
liikumisega,
uudishimuliku ilmega, vähimagi provokatsiooni puhul valvel.
Sõbralik, avatud ja julge.

PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame, mõõdukalt kitsas. Silmade suunas järk-järgult
kitsenev.
Üleminek laubalt koonule: Kergelt märgatav üleminek laubalt
koonule.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Nii ala- kui ülalõug on tugev ja lihaseline, silmade all kergelt
langeva joonega. See osa koonust on peenelt väljajoonistunud ning
ei lange sirgelt kiiluna.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja täielik
käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad
pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Ei ole täidetud.
Silmad: Tumedad, suhteliselt väiksed, võimalikult ümmargused, ent
mitte esiletungivad. Arukas ja intelligentne ilme.
Kõrvad: Väiksed, V-kujulised ning langevad ettepoole põskede
suunas, ei ripu pea külgedel. Kõrva murdekoht asub koljust
kõrgemal. Nahk keskmise paksusega.
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KAEL: Selge joonega ja lihaseline, ilma voltideta. Keskmise
pikkusega ja õlgade suunas järk-järgult laienev.
KERE:
Selg: Lühike, tasane ning tugev. Ei ole nõrk.
Nimme: Tugev ja pisut kumer.
Rind: Sügav, mitte lai. Esimesed roided mõõdukalt kaardunud,
tagumised roided sügavad.
SABA: Varem oli kupeeritud saba tavapärane.
Kupeeritud: Üsna kõrge asetusega, kantakse uljalt, aga mitte
rõngakujuliselt selja kohal. Tugev.
Kupeerimata: Üsna kõrge asetusega, kantakse uljalt, aga mitte selja
kohal. Võimalikult sirge. Mõõduka pikkusega luues tasakaalustatud
üldmulje.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Pikad ja langeva joonega, hästi tahapoole suunatud, turja
juures märgatava üleminekuga.
Küünarvarred: Jalad peavad iga nurga alt olema sirged, nii et
pahkluud paistavad eestvaates ainult pisut või üldse mitte. Jalad
peavad olema täies ulatuses tugeva luustikuga.
Esikäpad: Väiksed, ümmargused ja kompaktsed. Tugevate
padjanditega käpad. Varbad mõõdukalt kaardunud, ei ole sisse- ega
väljapoole pöördunud.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad ja lihaselised, ei ole lõdvad ega kõverad.
Reied: Pikad ja jõulised.
Põlveliiges (põlv): Hea põlvenurk.
Pöiad (pöialiigesed): Kannad on madala asetusega.
Tagakäpad: Väiksed, ümmargused ja kompaktsed. Tugevate
padjanditega. Varbad mõõdukalt kõverdunud, ei ole sisse- ega
väljapoole pöördunud.
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KÕNNAK/LIIKUMINE: Esi- ja tagajalad liiguvad otse ja
paralleelselt. Küünarnukid liiguvad kere suhtes risti, külgedel vabalt,
põlveliigesed ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud, kannad ei ole
lähestikku. Paindlikud tagajalad on tugeva tõukejõuga.
KARVKATE:
Karv: Sirge, sile pehme, karm, tihe ning rikkalik. Kõht ja reite
alumine osa peab olema karvaga kaetud.
Värvus: Domineerib valge; mustade, valgete, valgete ja pruunide,
mustade ja pruunide või mustade märkidega. Brindle, punased ja
maksapruunid märgid on äärmiselt ebasoovitavad.
KAAL:
Isased:
Emased:

7,5-8 kg.
7-7,5 kg.

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest
ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades ning koera
võimekusest teha tavapärast tööd.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas.
Tõlge: Multilingua büroo.
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