NEMŠKI LOVSKI TERIER

FCI – Standard N°103 / 20.01.1998/GB

PREVOD: Johan Gallnat / Walter Schicker.
POREKLO: Nemčija.
DATUM OBJAVE VELJAVNEGA STANDARDA: 05.02.1996
RABA: Prilagodljiv lovski pes, primeren predvsem za delov rovih, ter preganjanje živali.
KLASIFIKACIJA FCI :

Skupina 3 terierji
Sekcija

1 veliki in srednji terierji

Z delovnim preizkusom.

KRATKA ZGODOVINA: Po koncu prve svetovne vojne se je skupina aktivnih lovcev ločila od številno
močnega Fox-Terrier kluba. Njihov cilj je bil, da ustvarijo pasmo katere edini namen bi bil lov. Izkušeni
lovci in kinologi Rudolf Frieß, Walter Zangenberg in Carl-Erich Grünewald so se odločili, da izberejo
črnega in čreslovinastega (angl. black and tan) lovskega psa, ki bo še posebej primeren za lov pod
zemljo. Naključje je hotelo, da dobili pomoč pri svoji nameri. Direktor živalskega vrta Lutz Heck /
Hagenberg je Walterju Zangenbergu predstavil štiri »black and tan« terierje, ki naj bi izhajali iz čiste
vzrejne linije foksterierjev. Ti psi so postali temelj za nemškega lovskega terierja. V tem času se je
očetom pasme pridružil dr. Herbert Lackner. Po mnogih letih truda intenzivne vzreje in prek
spretnega križanja s starim angleškim resastim terierjem (angl. Old English Wirehaired Terrier),
valižanskim terierjem, so uspeli ustaliti podobo svoje pasme. V istem času so vložili ogromno truda v
vzrejo učljivega, ostrega psa mnogih talentov, ki ima veselje do vode in izrazit lovski nagon. Klub
nemških lovskih terierjev je bil ustanovljen leta 1926. Kot v preteklosti, so vzreditelji nadaljevali s
tem, da so svojo pasmo cenili predvsem zaradi njene uporabnosti v lovu, njegove vztrajnosti, poguma
in hitrosti.
SPLOŠEN OPIS: precej majhen lovski pes, v osnovi črn s čreslovinastimi oznakami, kompakten, dobrih
proporcev.
POMEMBNA RAZMERJA: Razmerje med prsnim obsegom in višino vihra: prsni obseg je za 10 do 12
cm večji od višine vihra. Razmerje med dolžino telesa in višino vihra: telo je le malo (neznatno) daljše
od višine vihra. Razmerje med globino prsnega koša in višino vihra: globina prsnega koša predstavlja
cca. 50-60% višine vihra.
VEDENJE/ZNAČAJ: Pogumen in neustrašen, uživa v delu, vztrajen, vitalen, močnega temperamenta,
prilagodljiv, da se ga dobro socializirati in učiti, ne sme biti niti plah niti agresiven.
GLAVA: podaljšana, rahlo klinaste oblike, ne sme biti koničasta, dolžina gobca nekoliko krajša kot
dolžina lobanje od zatilja do čelnega kolenca.
LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: lobanja je ploščata, široka med ušesi, med očmi ožja.
Čelno kolence: komaj opazno.
OBRAZNI PREDEL:
Smrček: v harmoniji z gobcem, ne preozek, niti premajhen, ne sme biti razcepljen (prevelikih nozdrvi).
Črn, v primeru ko je rjava barva dlake prevladujoča je dovoljen tudi rjav smrček.
Gobec: močan, z izrazito spodnjo čeljustjo, močno izrazita brada.
Ličnice: zelo izrazite.
Ustnice: močne in dobro pigmentirane.
Čeljust/zobje: veliki zobje. Močnih čeljusti s perfektnim, pravilnim in popolnim škarjastim ugrizom, pri
čemer se zgornja vrsta sekalcev, brez presledkov, popolnoma prilega prek spodnjih sekalcev, z zobmi,
ki stojijo vertikalno v čeljusti. 42 zob se popolnoma sklada.

Oči: temne, majhne, ovalne, dobro vsajene na tak način, da so poškodbe težko možne. Močne veke.
Odločen izraz.
Ušesa: visoko nastavljena, ne preveč majhna, oblike črke V, rahlo na pol padajoča uhlja.
VRAT: močan, ne predolg, dobro nastavljen in se preliva v ramena.
TRUP:
Hrbtna linija: ravna.
Viher: dobro izražen.
Hrbet: močan, raven, ne prekratek.
Ledja: zelo mišičasta.
Križec: zelo mišičast in raqven.
Prsi: globoke, dobro obokana rebra, ne preširoka. Dolga prsnica z rebri, ki segajo precej nazaj.
Spodnja linija: elegantno zavita nazaj, kratki in močni boki, trebuh skoraj poravnan.
REP: dobro nasajen na križec, kupiran do cca. 1/3. Pogosteje nošen rahlo pokončno kot popolnoma
zravnano, vendar nikoli ne sme segati preko hrbta. (V državah, kjer je kupiranje repa zakonsko
prepovedano, se rep pusti v naravnem stanju. Nošen mora biti horizontalno ali rahlo sabljasto).
OKONČINE:
SPREDNJE OKONČINE:
Splošen opis: gledano od spredaj so sprednje noge ravne in paralelne, gledano od strani pa so
postavljene pod telesom. Razdalja med od tal do komolcev je približno enaka razdalji od komolcev do
vihra.
Ramena: ramenski obroč je dobro nagnjen nazaj, je dolg in z močnimi mišicami. Dobra okotenost
med ramenskim obročem in nadlaktjo.
Nadlaket: dolga kolikor se da, suha in močnih mišic.
Komolci: priležni telesu, ne smejo biti zasukani ne navznoter, ne navzven. Dobra okotenost med
nadlaktjo in podlaktjo.
Podlaket: suha, ravna in močnih kosti.
Stopalni sklep: močan.
Stopalnica: rahlo okotena proti tlem, bolj močnih kot tankih kosti.
Sprednji šapi: pogosto širše kot zadnje šape. Prsti ležijo blizu drug drugemu z dovolj debelimi,
močnimi, odpornimi in dobro pigmentiranimi blazinicami. Sta vzporedni tako pri stoji kot pri gibanju
in ne smeta biti zasukani ne navznoter ne navzven.

ZADNJE OKONČINE:
Splošen opis: Gledano od zadaj so ravne in vzporedne. Dobre okotenosti med zgornjim delom in
spodnjim delom stegna ter skočnim sklepom. Močnih kosti.
Stegno –zgornji del: dolgo, široko in mišičasto.
Kolenski sklep: močan z dobro okotenostjo med zgornjim in spodnjim delom stegna.
Stegno – spodnji del: dolg, mišičast in žilav.
Skočni sklep: kratek in vertikalen.
Zadnji šapi: Ovalne ali okrogle, prsti ležijo blizu drug drugemu z dovolj debelimi, močnimi, odpornimi
in dobro pigmentiranimi blazinicami. Sta vzporedni tako pri stoji kot pri gibanju in ne smeta biti
zasukani ne navznoter ne navzven.
HOJA/GIBANJE: pokriva veliko prostora, je prosto, dobrega dosega spredaj in dovolj moči za hitrost v
zadnjem delu. Sprednje in zadnje okončine vzporedne in ravne, nikoli previsoke.
KOŽA: debela, tesna, brez gub.
KOŽUH:
Dlaka: ravna, gosta. Težka resasta dlaka ali gladka dlaka.
Barva: črna, črno-rjava ali sivo-črna z rjavimi (srnjimi) dobro definiranimi ožigi na obrveh, gobcu,
prsih, nogah in zadnjem delu repa. Svetla ali temna maska sta enako dovoljeni, majhne bele oznake
na prsih in prstih se tolerirajo.
VELIKOST IN TEŽA:
Višina vihra:

psi

33-40 cm

psice

33-40 cm.

Teža (za delo zaželena idealna teža):
psi

9-10 kg

psice

7,5-8,5 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. Če manjkata eden ali oba molarja M3 se to ne šteje za
pomanjkljivost.
VEČJE POMANKLJIVOSTI:
 Ozka lobanja, ozek in koničast gobec.
 Padajoča spodnja čeljust, ozke čeljusti.
 Šibek ugriz, kakršnakoli najmanjša nepravilnost v umeščenosti sekalcev.
















Svetel ali pegast smrček.
Svetle, prevelike ali preveč izbuljene oči.
Pokončna, »frfotajoča«, premajhna ali prenizko nastavljena in pretežka ušesa.
Pretirano visoke sprednje noge.
Mehek ali grbast hrbet, prekratek hrbet.
Kratka prsnica.
Spredaj preozek ali preširok pes.
Previsoke in preveč grajene zadnje okončine.
Komolci, ki so jasno zasukani navznoter ali navzven.
Prsti, ki so preveč ali premalo skupaj; kravja stoja, sodčasta stoja, preozka stoja, v gibanju in
mirovanju.
»Kljusasta«, stopničasta ali poskakujoča hoja.
Ploske šape, mačje šape.
Rep nagnjen preko hrbta, prenizko nastavljen rep ali viseč rep.
Prekratka, volnata ali tenka dlaka, neodlakanost trebuha ali notranje strani stegen.

DISKVILIFIKACIJSKE POMANKLJIVOSTI:









Agresiven ali preveč plah pes.
Vsak pes, ki kaže kakršnekoli zdravstvene ali vedenjske težave mora biti diskvalificiran.
Šibek temperament ali karakter, strelo plah ali če se boji divjadi.
Predgrizavost ali podgrizavost, kriva usta, kleščast ali delno kleščast ugriz, nepravilno umeščeni
zobje, manjkajoči zobje; razen M3.
Nepravilna pigmentacija.
Entropija ali ektropija,očesi različnih barv, modre ali lisaste oči.
Kakršnokoli odstopanje od navedenih barvnih kombinacij dlake.
Prevelik ali premajhen pes.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikost, spuščena v mošnjo.
Samo funkcionalni in klinično zdravi psi, s tipičnimi lastnostmi pasme, so lahko vključeni v vzrejo.

