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Juuresolev illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset tõunäidist.
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
AMETLIKU
KUUPÄEV: 13.10.2010.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Šoti terjerite tõuühing moodustati 1882. aastal
aasta peale
esimese tõustandardi koostamist ning vaid kolm aastat peale seda,
kui seda tõugu, sellisena nagu me teda täna tunneme, hakkas
aretama kapten Gordon Murray. Teda toetas innukalt Kennel Clubi
asutaja ning esimene esimees hr Sewallis Evelyn Shirley.
Seda madalajalgset Šoti mägismaalt pärit terjerit peetakse
esmapilgul jonnakaks šotlaseks, ent oma perekonna ja sõprade
suhtes on ta alati heasüdamlik ning rõõmsameelne, kuigi erutub
vähimagi heli puhul ning on alati kaitsvalt valmis seisma oma kodu
ja lähedaste eest.
ÜLDMULJE:
Jässakas, sobiva suurusega urgudesse pugemiseks, mis välistab
ülekaalulisuse. Madalajalgne, valvsa hoiakuga ning temast õhkub
jõulisust ning tegevusvalmidust vaatamata tema väiksusele. Pea
tundub koera suuruse kohta üsna pikk. Väga kiire ja aktiivne
vaatamata lühikestele jalgadele.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kolju ja koon on ühepikkused.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Lojaalne ja truu. Väärikas, iseseisev ja vaoshoitud, samas kartmatu
ning väga arukas. Julge, ent mitte kunagi agressiivne.
PEA:
Pikk, ent mitte kere suhtes ebaproportsionaalse suurusega. Asetub
väärikalt lihaselisele, mõõduka pikkusega kaelale.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Peaaegu lame. Kolju pikkus võimaldab sel olla suhteliselt lai
ja siiski säilitada kitsas mulje.
Üleminek laubalt koonule: Kerge, kuid siiski selgelt märgatav
üleminek laubalt koonule, koon saab alguse otse silmade juurest.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must. Suur ning külje pealt vaadatuna on joon nina
juurest lõuani kaldega tahapoole.
Koon: Koon on tugeva ehitusega ning täies ulatuses sügav.
Lõuad/hambad:
Suured
hambad,
perfektne
ja
ühtlane
käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad
alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Põsesarnad ei ole esiletungivad.
Silmad: Mandlikujulised, tumepruunid, teineteisest üsna kauge
asetusega. Hea asetusega kulmude all. Tähelepaneliku ning aruka
ilmega.
Kõrvad: Puhtad, hea tekstuuriga, teravate otstega, kikkis. Asetsevad
kolju ülaosas ning üksteisele mitte liiga lähedal. Suured, laia juurega
kõrvad on äärmiselt ebasoovitavad.
KAEL:
Lihaseline ja mõõduka pikkusega, väärika hoiakuga.
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KERE:
Ülajoon: Sirge ja ühtlane.
Selg: Proportsionaalselt lühikesed ja väga lihaselised.
Nimme: Lihaseline ja sügav.
Rind: Üsna lai ning asetseb esijalgade vahel. Hästi kaardunud
roided lamenduvad sügavaks rinnakorviks. Roided on kaardunud
suunaga tahapoole. Roided on jõuliselt seotud tagajäsemetega.
SABA:
Mõõduka pikkusega saba, mis annab koerale üldiselt tasakaalustatud
üldmulje. Sabajuur on jäme ja otsa suunas läheb saba peenemaks.
Kantakse püstises asendis või kerge kumerusega.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Rindkere asetseb esijalgadest eespool.
Õlad: Pikad ja kaldega.
Küünarnukid: Ei tohi olla väljapoole pööratud ega kere all asetsevad.
Küünarvarred: Sirged, tugeva luustikuga.
Kämblad (kämblaliigesed): Sirged.
Esikäpad: Hea suurusega, heade padjanditega. Varbad hästi
kaardunud ning lähestikku asetsevad. Esikäpad on pisut suuremad
kui tagakäpad.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Koera suuruse kohta märkimisväärselt jõulised. Suured ja
laiad tuharad.
Reied: Sügavad.
Põlveliiges (põlv): Hea nurgaga.
Pöiad (pöialiigesed): Kannaliigesed on lühikesed ja tugevad, ei ole
sisse- ega väljapoole pöördunud.
Tagakäpad: Hea suurusega, heade padjanditega. Varbad hästi
kaardunud ning lähestikku asetsevad. Tagakäpad on pisut
väiksemad kui esikäpad.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Sujuv ja vaba. Nii esi- kui tagajalgade liikumine on sirge joonega
ning taganttõukega. Kõnnak on tervikuna ühtlane.
KARVKATE:
Karv: Liibuv topeltkarv. Aluskarv on lühike, tihe ning pehme.
Väliskarv on karm, tihe ja traatjas. Kokku moodustavad
ilmastikukindla karvkatte.
Värvus: Must, nisukarva või brindle kõikides toonides.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: 25-28 cm.
Kaal: 8,5-10,5 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.
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.
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