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KRIEVU TOJS
Izcelsmes valsts

Krievija.

Oriģinālā standarta
publicēšanas datums

27.02.2003.

Pielietojums

Suns kompanjons.

Klasifikācija F.C. I.

9.grupa: kompanjoni un dekoratīvie suņi.

Īss vēsturisks pārskats

20.gs sākumā angļu tojterjers bija viena no vispopulārākajām
dekoratīvajām suņu šķirnēm Krievijā, taču periodā no 1930.gada līdz
1950.gadam suņu imports tika pilnīgi apturēts un tojterjeru skaits Krievijā
sasniedza kritisko līmeni. Tikai ap 50-to gadu beigām pateicoties Krievijas
suņu audzētājiem, šķirne sāka atkal atdzimt. Praktiski visi suņi, kuri tika
toreiz pāroti bija bez jebkādiem šķirnes dokumentiem, daudzi no viņiem pat
nebija tīršķirnes. Standarts, ko uzstādīja Krievijas suņu audzētāji daudzos
aspektos ļoti būtiski atšķīrās no Anglijas tojterjeru standarta. No šī brīža
Krievijas toiterjeru audzēšana turpinājās pēc nacionālajiem standartiem.
1958.gada 12.oktobrī divu īsspalvaino toiterjeru pārošanas rezultātā
(vienam no kuriem bija nedaudz garāks apmatojums) piedzima kucēns ar
iespaidīgu apmatojumu uz ausīm un elkoņiem. Tika nolemts saglabāt šo
raksturīgo iezīmi šķirnē. Kucēnam pieaugot viņš tika sapārots
ar tojterjera kuci, kurai arī bija nedaudz garāks apmatojums — tā radās
tojterjeru garspalvainā varietāte. Suņi tika nosaukti par Maskavas
garspalvainajiem tojterjeriem. Suņu audzētāja no Maskavas Jevgēnija
Fomiņična Žarova ir devusi būtisku ieguldījumu šķirnes attīstībā. Garais
izolācijas periods un specifiskais selekcijas process ir radījis jaunu suņu
šķirni — 2 tipu krievu toiterjeru — garspalvaino un īsspalvaino.

Kopējais iespaids

Neliela auguma elegants suns, aktīvs un dzīvespriecīgs, garām kājām,
ar smalkiem kaulu un liesu muskulatūru. Seksuāls dimorhisms tikai
nedaudz izteikts.

Nozīmīgākās
proporcijas

Kvadrātveida formāts — augstums skaustā vienāds ar ķermeņa garumu.
Kājas garums (no elkoņa) ir tikai nedaudz vairāk par pusi no augstuma
skaustā, krūšu kurvis pietiekami dziļš.

Uzvedība un raksturs

Aktīvs, ļoti dzīvespriecīgs, nav gļēvs nedz agresīvs. Uzvedība ievērojami
atšķiras starp suni un kuci.

Galva

Neliela, proporcionāla ķermenim.

Galvaskausa daļa

Galvaskauss: augsts, bet ne pārāk plats. Platums vaigu kaulu līmenī
nepārsniedz galvaskausa dziļumu.

Pieres, purna pāreja

Skaidri izteikta.

Degungals

Mazs, melns vai atbilstošs apmatojuma krāsai.

Purns

Smails, nedaudz īsāks par pieri.

Lūpas

Plānas, cieši piegulošas, tumši pigmentētas vai atbilstošas apmatojuma
krāsai.

Žokļi/zobi

Mazi, balti. Šķērveida sakodiens. Pieļauts 2 griezējzobu trūkums.
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Acis

Taisni novietotas,diezgan lielas, apaļas, izvirzītas uz āru, tumšas. Plakstiņi
ir tumši pigmentēti vai atbilstoši apmatojuma krāsai, cieši pieguļoši.

Ausis

Lielas, plānas, stāvošas, augstu novietotas.

Kakls

Gars, sauss, augstu novietots, nedaudz izliekts.

Ķermenis

Muguras līnija: ar vienmērīgu slīpumu no skausta līdz astes saknei.

Skausts

Viegli izteikts

Mugura

Stipra, taisna.

Jostas vieta

Īsa, ar vieglu liekumu.

Krusti

Viegli noapaļoti un nedaudz slīpi.

Krūšu kurvis

Ovāls formas, pietiekami dziļas (sniedzas līdz elkoņiem) un ne pārāk
platas.

Vēders

Pievilkts, gluda un labi izteikta vēdera līnija no krūtīm līdz cirksnim.

Aste

Kūpēta, atstājot tikai 2–3 astes skriemeļus un tiek turēta augstu pacelta.
Kur asti kūpēt ir aizliegts, tā ir sirpjveida, tā tiek turēta ne zemāk par
muguras līniju.

Priekškājas

Slaidas un sausas, skatoties no priekšas — taisnas un paralēlas.

Lāpstiņas

Vidēja garuma, nav pārāk slīpa. Ar pleca kaulu veido 105 grādus lielu leņķi.

Elkonis

Vērsts atpakaļ.

Apakšplecs

Gars, taisns.

Karpālās locītavas

Sausas

Pēdvidus

Gandrīz vertikāls.

Ķepa

Maza, ovālas formas. Pirksti — izliekti, vērsti uz priekšu, nagi melni vai
apmatojuma krāsā, elastīgi spilventiņi, melni vai atbilstoši krāsai.

Pēdvidus

Gandrīz vertikāls.

Pakaļkājas

Skatoties no aizmugures — taisnas un paralēlas, novietojums nedaudz
plašāks nekā priekškājām.

Ciskas

Sausa, muskuļota.

Apakšciskas

Vienādā garumā ar cisku.

Lecamās locītavas

Sausas, skaidras kontūras.

Pēdas

Vertikālas līdz zemei.

Pakaļējās ķepas

Izliektiem pirkstiem, nedaudz šaurāka nekā priekšķepa.

Gaita/kustības

Vieglas, ātras, brīvas, nav pārmaiņu muguras līnijā kustību laikā.

Āda

Plāna, sausa un cieši pieguļoša.

Apmatojums

Pastāv divu veidu apmatojumi: īsspalvains un garspalvains.

Īsspalvains

Mati ir īsi, pieguļoši, spīdīgi, bez paviltas
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Garspalvains

Ķermenis pārklāts ar 3–5 cm garu apmatojumu. Mats ir taisns vai nedaudz
viļņains, tie nenoslēpj ķermeņa formas. Uz galvas un priekškājām
apmatojums īss un cieši pieguļošs. Uz visām ķepām zīdains un pagarināts
apmatojums.
Ausis pārklātas ar biezam, pagarinātam matu bārkstīm, suņi kas sasnieguši
3 gadus matu bārkstīm jāpārsedz auss ārpuse un auss galiņš. Uz ķermeņa
mati nedrīkst izskatīties izspūruši vai pārāk īsi (mazāki par 2 cm).

Krāsa

Melna ar lāsumiem, brūna ar lāsumiem, zila ar lāsumiem, kā arī ruda krāsa
jebkurā tonī
ar melnām vai brūnām svītrām.

Augstums un svars:
Augstums skaustā

Suņiem un kucēm: 20–28 cm (pieļaujams +/- 1cm).

Svars

Suņiem un kucēm: līdz 3 kg.

Trūkumi

Ikviena atkāpe no iepriekšminētajiem punktiem uzskatāma par trūkumu,
kura nozīmīgums ir tieši proporcionāls tā izteiktības pakāpei.
Nopietni trūkumi:
 Taisns sakodiens, griezējzobi slīpi uz priekšu.;
 Noļukušas nestāvošas ausi. Ir pieļaujams, bet nav vēlams
garspalvainajiem, smagās spalvas dēļ;
 Zemu novietota aste;
 Apmatojuma trūkums;
 Pārāk īss vai pārāk garšs apmatojums garsspalvainajiem;
 Balti plankumi uz krūtīm un pirkstiem;
 Krāsās melna, brūna, zila, lāsumu trūkums, kā arī pārāk tumši lāsumi;
 Augstums skaustā vairāk par 28cm;
 Kautrīgums.

Diskvalificējoši trūkumi











Piezīme

Agresīvs, pārlieku kautrīgs, bailīgs;
Pārkodiens, nepilns sakodiens, vairāk nekā 2 griezējzobu trūkums;
Nokarenas, pus stāvošas ausis (īsspalvainajiem);
Īsas kājas;
Īsspalvainajiem – ļoti liels apmatojuma trūkums;
Garspalvainajiem – pārāk mazs apmatojums uz ausīm, sprogains
apmatojums;
Balts mētelis, balti plankumi uz galvas, vēdera. Lieli balti plankumi uz
krūtīm un kakla, klātbūtne tīģerkrāsas krāsojumam;
Augstums skaustā pārsniedz 30cm vai nesasniedz 18cm;
Svars mazāks par 1 kg.

Suņiem jābūt diviem skaidri redzamiem, normāli attīstītiem sēkliniekiem,
kuri pilnībā atrodas sēklinieka maisiņā.
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