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Anja JUG

ogajanje na področju kinologije
je v zadnjem letu in pol zelo osiromašeno. Zaradi nastale Covid
– 19 situacije je delo na našem društvu
potekalo moteno ter z daljšimi vmesnimi obdobji, ko je bili društvo popolnoma
zaprto. Prekinjeni so bili vsi tečaji ter ukinjeni vsi napovedani dogodki. Ravno zaradi tega tudi ni izšla naša spomladanska
številka Bistriških tačk. Smo se pa potrudili sedaj in vam spisali nekaj zanimivih
člankov.

2021. vendar nam je uspelo in tečaje smo
uspešni zaključili s podelitvijo priznanj.
Te so podelili inštruktorji, zaključnega piknika pa zaradi omejitve druženja ni bilo.
Spomladanske tečaje smo pričeli v mesecu marcu. Zaradi omejitev druženja
in zbiranja so tečaji potekali v manjših
skupinah. V tem času je država naše delo
prekinila le za štirinajst dni. Tako, da je tečaj potekal dokaj nemoteno vse do dvanajstega junija, ko smo izvedli zaključek
z izpiti.

Kljub zapiranju dejavnosti in države smo v jesenskem terminu 2020 izvedli tečaje šolanja psov. Izvedli smo malo
šolo, osnovno šolo in agilyti tečaj. S prekinitvami se je zavlekel vse v pomlad

Le teh se je tokrat udeležilo kar devet tečajnikov. Izpite je uspešno opravilo
osem kandidatov. Od tega trije po programi ISP-A, štirje so opravljali izpit BB-H,
na žalost pa se je tukaj naši Doby zalo-
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svojo Conny, ki nas bo zastopal tudi na
državni tekmi v poslušnosti v Mirnu v
mesecu septembru.
Plani za jesen 2021 so že znani.
Ponovno pričnemo s tečaji male šole,
osnovne šole, agilytija, Rally Obedieca in
pa končno tudi Hoopersa, ki smo ga že
predstavili v prejšnjih številkah.
V mesecu novembru, natančneje
6.11.2021, bomo tudi na našem poligonu izvedli Regijsko tekmo za pokal Vomar. Vabljeni h ogledu saj bo hkrati izvedeno tudi izbirno tekmovanje belgijskih
ovčarjev za kvalifikacije na svetovno prvenstvo leta 2022.

milo in izpita ni opravila. Uspešno je bil
opravljen tudi edini višji program IGP1.
Še posebej pa smo ponosni, da smo prvič v zgodovini društva izvedli tudi izpit
Rally Obedienca. Le tega je odlično opravila naša inštruktorica Urška.
Vsem izpitnikom želimo, da to ni
zaključek njihove poti pri delu s svojimi
psmi. Še veliko zanimivega znanja smo
pripravljeni deliti z vami. Prav tako pa si
želimo, da bi se kdo med vami opogumil
in prišel v našo tekmovalno ekipo. Le ta
je trenutno zelo okrnjena. Naš trenutni
in tudi ednini tekmovalec pa je Branko s

V tokratnih Tačkah vam predstavljamo zelo posebno in zanimivo pasmo.
Ponosna lastnica Maja bo povedala vse
in še več o gladkodlakih foxterierjih. Zigi
je pravi fotomodel. Ker je poletje čas dopustov in potepanja v družbi naših psov
bo Ana povedala nekaj o obvezni opremi, prvi pomoči ter o drugih podrobnostih, če se s psom odpravimo na morje.
Kot pravi ljubitelji psov pa smo se udeležili tudi razstave psov na Rogli. Maja in
Julija sta se odlično odrezali pri razstavljanju svojih lepotcev. Več o tem pa bo
predstavila Jana. Obilo zanimivega branja želim.
Veselimo se druženja z vami in verjamemo, da se boste v naši družbi počutili zelo prijetno.
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S psom na morje

Ana JOVANOVIĆ

Poletje je tu in z njim tudi čas dopustov. Večina lastnikov
psov s seboj na dopust vzame tudi svoje štirinožne prijatelje.

P

rav zaradi tega je povpraševanje po
nastanitvah, kjer so dovoljeni psi,
vse večje, ponudba pa iz leta v leto
bolj pestra.
Najprej torej moramo izbrati kraj
in primerno nastanitev, kjer bodo lahko
tudi naši kužki z nami v miru čofotali. Ponekod so seveda kužki dovoljeni samo
v apartmajih, na plažah pa jim kopanje
ni dovoljeno, zaradi tega se je potrebno
pozanimati, ali je v našem kraju tudi kakšna pasja plaža, kjer se bomo lahko vsi
nemoteno namakali.
Preveriti pa moramo tudi, kakšna je
plaža, ali imajo kužki lep dostop v morje,
ali je na sami plaži dovolj naravne sence,
je morda prisoten tudi tuš s sladko vodo
(za tiste, katerim je potrebno po kopanju
sol sprati s telesa,...).
Kužke bomo tudi na dopustu morali sprehajati in seveda poskrbeti za zadostno količino njihovega gibanja, prav
zaradi tega se moramo pozanimati o
okolici naše nastanitve, ali so v bližini kakšne pohodne poti, travniki, gozdovi,..
Sprehode opravljamo zgodaj zjutraj, ko
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temperature še niso visoke in pozno popoldne oz. proti večeru. S tem se izognemo pregrevanju kužkov in morebitnemu
vročinskemu udaru. Psov prav tako nikoli
ne sprehajamo po vroči podlagi, asfaltu,
v največji vročini, tudi zaradi tega, ker so
njihove blazinice zelo občutljive, in se
lahko poškodujejo.
Tudi na plaži, poiščimo senco, v katero se lahko naš kuža umakne, četudi je
zraven voda v kateri se lahko ohladi. Izogibajmo se obisku plaže v največjo vročini, tja se raje odpravimo zjutraj in proti
večeru, ko bodo temperature primernejše.
Na pot na morje se je najbolje odpraviti zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali
ponoči, ko je najmanj gneče in so temperature bolj prijazne. Psa pred potjo
sprehodimo, da v miru opravi potrebo, in
če je le možno se izognemo obroku pred
potjo, da ne izzovemo morebitno slabost. Tistim, ki so bolj nagnjeni k slabosti
zaradi vožnje, se slinijo ali celo med potjo bruhajo, pa ponudimo tabletko proti
slabosti ali druga zdravila, ki nam jih je
predhodno predpisal veterinar.

Po poti, se večkrat ustavimo, psu
ponudimo manjšo količino vode in mu
omogočimo krajši sprehodek, za opravo
potrebe, posebej če je naša pot daljša.
Nekaj pozornosti moramo nameniti tudi
klimatski napravi v avtomobilu, naj ne bo
prehladno in tudi ne prevroče. Poskrbeti
pa moramo tudi za varnost naših kužkov
med samim transportom in seveda tudi
našo, zato kužke prevažajmo v boksu,
namenjenemu za transport, v prtljažni-

ku ali primerno zavarovanem na sedežu,
če jih prevažamo na sedežu, pa naj bodo
pripeti z varnostnim pasom na oprsnici
namenjeni za vožnjo.
Če pot na morje vključuje še prehod meje moramo poskrbeti, da imamo
urejene vse dokumente, naše, kot tudi
od kužka. Pes za prehod meje potrebuje
potni list, mikročip in cepljenje proti steklini, za nekatere države pa je potrebno
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opraviti še titer protiteles, druga cepljenja, dehelmintizacijo,... Zato je seveda
nujno pravočasno preveriti kam potujemo in kaj potrebujemo za psa v določeni
državi, da se izognemo nepotrebnim nevšečnostim.
Nekaj pozornosti moramo nameniti tudi opremi, ki jo naš kuža potrebuje na morju, saj si sam ne bo mogel pripraviti in spakirati stvari. Ne pozabimo
ovratnic, povodcev, posodic za hrano in
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vodo, vrečk za iztrebke, ležišč, brisače,
igrače, krtače, priboljški... In pa seveda
hrane, katere je naš kuža navajen in je po
vsej verjetnosti ne bomo mogli kupiti v
pasjih trgovinah na dopustu.
Ker je seveda čas poletja in je precej
vroče je morda primerno s seboj vzeti še
kakšno hladilno blazino, s katero kužku
pomagamo lajšati vročino, ali celo hladilni plašček, ki pa ga lahko v iste namene
uporabljamo tudi med sprehodom.

Za takšne, zelo aktivne plavalce, ali takšne, ki se radi z nami udeležujejo tudi
drugih vodnih aktivnosti, SUPanje, vožnja s čolnom,.. pa je priporočljivo imeti
plavalni plašček, ki kužke drži na gladini morja, sploh v primeru velikih valov
ali celo padcev oz. skokov v morje, tako
bodo naši zvesti prijatelji zavarovani, mi
pa brez večjih skrbi.
Nikakor pa ne smemo pozabiti na
prvo pomoč! Najboljše je, da si jo sestavimo kar sami, saj najboljše vemo, kaj
naš kuža potrebuje in kako se na morju
obnaša. Vsebuje naj sterilne gaze, vate,
povoje, lepilni trak, razkužilo za rane,
termometer,.. Priporočljivo je tudi, da s
seboj vzamemo kakšen probiotik za primer driske in pa nekaj proti slabosti, saj
veliko psov vsaj na začetku poskusi morsko vodo, ali pa se le te preveč napije ob
vodnih aktivnostih, kar pa povzroči neprijetne prebavne težave. Pri tem moramo seveda biti zelo pozorni, saj je pitje
morske vode zelo nevarno! Kuža naj ima
vedno dostop do pitne vode!
Na morju se lahko srečamo tudi s
piki os in čebel, ponekod pa tudi z ugrizi
kač. V primeru, da je naš kuža alergičen
na pike čebel, naj prva pomoč vsebuje
tudi zdravilo za to, ki ga pa seveda dobimo predhodno, pri našem veterinarju.
Če bi veterinarja morali obiskat tudi na
dopustu zaradi urgentnih stanj, je seveda najboljše, da se predhodno pozanimamo, kje je najbližja veterinarska postaja.

Psa nikoli ne puščajmo v avtomobilu, niti za 10 min, saj je v veliki vročini
teh 10 min lahko že usodnih, kuža lahko
doživi vročinski udar in zelo hitro pogine!
Če se odpravljamo v trgovino, kjer vemo,
da kuža z nami ne more, ga raje pustimo
v apartmaju.
Ko je našega dopusta konec in se
vrnemo domov, je kužku priporočljivo
dati tudi tableto proti notranjim zajedavcem, ki pokriva tudi srčno glisto. Ta je namreč v primorskih krajih zelo razširjena,
kuža pa se z njo okuži preko pika komarjev kateri prenašajo parazite prav s sesanjem krvi.
Da bo dopust prijeten za nas in
naše kužke lahko v veliki meri poskrbimo sami. Ob enem pa bodimo tudi uvidevni do drugih ljudi, poskrbimo, da je
kuža vedno pod nadzorom, da ne skače
po ljudeh, tujih brisačah, se v njih ne briše, prav tako za njim vedno pobirajmo
iztrebke. Niso vsi ljudje ljubitelji živali,
nekateri se psov celo bojijo, zato bodimo
obzirni do vseh, saj bi tako kot mi, tudi
ostali radi uživali v brezskrbnem dopustu.
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CACIB Rogla

Jana DROBNAK

2.7. je na Rogli potekala CAC državna razstava psov
vseh pasem, 3. in 4.7. pa še CACIB mednarodna razstava
psov vseh pasem.

L

etos sem se je prvič udeležila kot
gledalka in ne razstavljavka in tako
uživala ob pogledu na pasje lepotice in lepotce.
2.7. je bilo na CAC razstavo prijavljenih
506 psov vseh pasem, 3.7. je bilo na CACIB razstavo prijavljenih 617 psov vseh
pasem, 4.7. je bilo na CACIB razstavo prijavljenih 584 psov vseh pasem. Pasja raz-
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stava na Rogli je zame eden lepših kinoloških dogodkov, ker je vzdušje tudi med
najbolj napetimi razstavljalci sproščeno
že zaradi narave, ki obdaja razstavni prostor.
Vsem, ki ne marajo pasjih razstav
zaradi osebnih razlogov, ali pa zaradi napačne interpretacije čemu so pasje na-

menjene, priporočam, da si enkrat letno
vzamete čas in si ogledate to razstavo.
Še posebej je primerna za socializacijo
psov, saj imamo redkokdaj možnost svojega psa peljati med toliko različnih psov,
ki se vedejo povsem normalno, saj so

vajeni drugih psov in dotikov neznanih
ljudi. Dobro socializiran razstavni pes ne
sme kazati agresije ali boječnosti do drugih psov, predvsem pa tako obnašanje
ni zaželjeno v odnosu do sodnika. Poleg
gibanja, dlake in ugriza sodnik ocenjuje
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zgradbo psa tako, da ga temeljito pretipa. Pes mora pustiti, da mu sodnik odpre
gobec in pregleda njegov ugriz, skratka
pretipa psa od glave do repa. Dobrega
razstavnega psa ne odlikuje samo zunanjost, ki mora biti čim bolj skladna s
standardom pasme, ampak tudi njegov
značaj.
Razstave na Rogli so se kot gledalci
in razstavljalci udeležili tudi nekateri naši
člani. Še posebej uspešna je bila Maja M.
Kanop s svojim kratkodlakim fox terierjem Agria Party Time (ZIGI), ki je osvojil
3x BOB (prvak pasme), 3xCAC(kandidat
za državnega prvaka) in 2x CACIB, (kandidat za mednarodnega prvaka). Tako je
v treh razstavnih dneh pridobil slovenski
šampionat in dobil naziv SLOVENSKI PRVAK V LEPOTI (Slo. CH.)
Izredni uspeh je dosegla tudi naša članica Julia Malinina s svojimi japonskimi
špici.
2.7. CAC ROGLA
•
S psičko Plushlandia Beyohce (Bjonika) - Prvak mladih, BOB – prvak pasme.
•
S psičko Baltik Lain Queen of Hearts (Kivi) - CAC (kandidat za državnega
prvaka), Class Winner
3.7. CACIB ROGLA
•
S psičko Plushlandia Beyohce (Bjonika) - Prvak mladih
•

S psičkoBaltik Lain Queen of He-
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arts (Kivi) - CAC (državni prvak), najlepša
psička, prvak pasme (BOB), CACIB ( mednarodni prvak)
•
S psičko Baltik Lain Zaphira (Fira)
- CAC (državni prvak), rCACIB (rezervni
mednarodni prvak)
4.7. CACIB ROGLA
•
S psičko Plushlandia Beyohce (Bjonika) - Prvak mladih, Prvak pasme (BOB)
•
S psičko Baltik Lain Zaphira (Fira) CAC (državni prvak), CACIB (mednarodni
prvak).
Bjonika je postala novi slovenski mladinski prvak Slovenije (Ch. J. SLO)
•
Fira pa izpolnjuje zahteve za Mednarodnega prvaka v lepoti.
Iskrene čestitke za vrhunske uvrstitve na
CAC in CACIB ROGLA!
Tistim, ki razmišljate, da bi svojega
psa prijavili na razstavo pa priporočam,
da izberete razstavo, ki je na prostem, kjer
so možnosti za sprehode v bližnji okolici,
saj so psi v takem okolju manj nervozni,
predvsem pa morate biti sproščeni vi,
kajti pes zelo dobro začuti kdaj se njegov
vodnik ne počuti dobro in je napet.
Obilo razstavnih uspehov želim našim članom še v prihodnje.

Kratkodlaki foksterier

Maja M. Kanop

Za elagantno in uglajeno podobo se skriva borec, ki ne
čuti strahu, se ne umakne, trmasto vztraja in je vedno
pripravljen braniti svojo pozicijo.

K

ratkodlaki foksterier je kompakten,
majhen delovni terier. Prvotno je
bil vzrejen za življenje na kmetijah,
kjer je pomagal pri iztrebljanju podgan
in drugih škodljivcev, hkrati pa so ga kot
majhnega psa, ki je lahko zlezel v manjše
luknje, uporabljali za lov na lisice in ptice.
Ta plenilski nagon je pri pasmi še vedno

močno prisoten, zato je še danes v tujini
priljubljen kot lovski pes za lov na lisice,
jazbece in divje prašiče.
Prve potrebe po psu, ki bi šel za lisico v brlog so se v Angliji pojavile konec
18. stoletja, ko je lov na lisice postal šport.
Rejci niso vodili natančnih zapisov o tem,
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kako so razvili pasmo, vendar iz portreta psa polkovnika Thorntona z naslovom
»Pitch, Smooth Fox Terrier«, ki ga je leta
1790 naslikal Sawrey Gilpin vemo, da se
je pasma od tedaj zelo malo spremenila.
Sprva so z izrazom »fox terrier«
poimenovali vse kratkodlake različice
terierjev, ki so lisice izvlekli iz brloga,
kasneje so izraz dodali tudi resastim terierjem. Več kot 100 let je veljalo, da sta
kratkodlaka in resasta različica foksterierjev isti pasmi; v zadnjih letih pa vse več
strokovnjakov zagovarja mnenje, da ti
dve pasmi sploh nista v sorodu. Resasti
foksterier verjetno izvira neposredno iz

12

danes izumrlega resastega črno-rumenega terierja iz Wallesa, Derbyshirea in
Durhama. Kratodlakega foksterierja pa
so pridobili s križanjem kratkodlake različice črnorumenega terierja, bulterierja,
beagla in hrtov.
Zaradi križanja so kratkodlaki foksterierji imeli več bele dlake, kar je postajalo vedno bolj priljubljeno, saj so tako
med lovom lažje opazili psa in ga ločii od
lisice ali jazbeca. Ker so čistejšo silhueto
in belo dlako želeli vnesti tudi v resaste
foksterierje in ker so takrat obe vrsti foksterierjev vodili pod isto pasmo so ju
občasno križali vse do leta 1876, ko je bil

ustanovljen angleški Fox Terrier Club, ki
je ti dve različici razdelil v dve pasmi in
jima določil ločena standarda pasme.
Kako prepoznati kratkodlakega foksterierja?
Kratodlake foksterierje danes uvrščamo med majhne terierje 3. FCI skupine. Ker so bili prvotno vzrejeni kot lovski
psi je njihovo telo kompaktno s koncentrirano močjo, zato hitro tečejo in visoko skačejo. So majhne velikosti, spretni
in imajo odlično ravnotežje. Gibanje je
elegantno in spominja na konja v kasu.
V plečih merijo do 40 cm v višino. Samci
tehtajo med 7 in 8 kg, samice pa med 6 in
7 kg. Hrbet je kratek in raven, vrat dobro
omišičen, ramena dolga in poševna, prsni koš je globok. Rep je močan in visoko
nastavljen. Glava je dolga, ravna in zmerno ozka, z močnim gobcem in velikimi
zobmi. Nos je črn, oči temne, globoko
nastavljne in razmeroma majhne, ušesa
so majhna, v obliki črke V in povešena
naprej proti licem. Dlaka je trda, ravna in
gosta, prevladuje bela barva; popolnoma bela, črno-bela, rjavo-bela in tribarvna.
Živeti s kratkodlakim foksterierjem
Kratkodlaki foksterier ima rad življenje in je ves čas v gibanju. Je zelo aktiven in radoveden, njegov močan lovski
nagon pa ga lahko hitro spravi v težave.
Po naravi je inteligenten, energičen, pozoren na okolico, spreten, pogumen, ži-

vahnen, psihično močen, ljubek, cartljiv,
zvest, učljiv, vesel, bojevit, zaščitnišk in
potrebuje veliko pozornosti. Želi biti z
vami, kjer koli že ste in kar koli počnete
in se vam bo tudi prilagodil. Je odličen
spremljevalec na dolgih pohodih kot
tudi na kavču. Do večine ljudi je prijazen
in družaben, pri živalih pa je potrebna
previdnost.
Lastniku je zelo vdan, rad pa ima
tudi ostale družinske člane. Do otrok je
prijazen in se z njimi rad igra, vendar je
zaradi svoje živahosti nepremišljen in
se ga zaradi divje igre manjši otroci navadno bojijo. Otroci mlajši od 7 let tudi
ne razumejo, da se pri divji igri pes lahko
poškoduje ali so pregrobi s psom. Foksterier takšnega vedenja ne prenaša in
se bo v najslabšem primeru zaščitil tudi
z ugrizom. Veliko je pri tem odvisno od
temperamenta psa ali osebnosti otroka.
Do tujcev je zadržan in nezaupljiv ter njihov prihod vedno naznani. Po naravi ni
bevskač, bo pa vsako sumljivo dogajanje
naznanil z glasnim laježem.
Dnevno potrebuje tako psihično
kot fizično zaposlitev zato potrebuje veliko prostora za gibanje in igro, ki naj bo
zaradi varnosti ograjen. Kljub inteligenci in učljivosti je njegov odpoklic zaradi
močnih lovskih nagonov precej nezanesljiv kadar zagleda nekaj kar bi zanj lahko predstavljalo plen ali igro. Kratkodlaki
foksterier ne razume, da ni nesmrten in
se bo brezglavo zapodil za svojim ciljem
tudi v nesrečo ali smrt. Povodec na sprehodih naj bo zaradi njegove varnosti nje-
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gov najboljši prijatelj. Ker je zelo živahen
pes potrebuje veliko gibanja, po možnosti vsak dan ob isti uri, saj imajo radi organiziranost. Agility, coursing in flyball
so zelo primerni športi za sproščanje foksterierjeve odvečne energije. Lahko pa se
razgiba tudi znotraj hiše z raznimi miselnimi igrami. Njihova predanost človeku
jih naredi posebno dobre hišne ljubljence v urbanih okoljih, paziti pa je treba, če
živijo na kmetiji in jih bomo imeli na odprtem dvorišču, saj so posebno nagnjeni
k potepanju po vasi.
Kratkodlaki foksterier se na splošno dobo razume z drugimi psmi. Pri tem
je zelo pomembna zgodnja socializacija,
dobre izkušnje in učenje primernega pristopa k drugim psom. Nesocializiran pes
ali pes s slabimi izkušnjami bo do drugih
psov lahko izzivalen ali agresiven. Močan
lovski nagon ima tudi do majhnih glodavcev, zato jih bo zagotovo z veseljem
preganjal. Nekateri kratodlaki foksterierji
lahko z mačkami mirno živijo, če so jim
mačke predstavili že kot mladiču in je z
njimi odraščal.
Šolanje kratkodlakega foksterierja
Foksterierji niso priporočljivi za
starejše ljudi ter neizkušene ali nepotrpežljive lastnike, saj jih bodo težko obvladovali. Potrebno je zgodnje šolanje in
zahtevajo veliko časa, energije in pozornosti. Najhujša kazen za foksterierja je,
da mu obrnete hrbet in mu ne posvečate
pozornosti. Nič ne bo bolj prizadelo tega
psa, zato naj omenjeno služi le za skraj-
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ni vzgojni ukrep, ki naj bo kratkotrajen
in uporabljen zgolj v izjemnih primerih.
Zgodnje šolanje in socializacija z drugimi
psi sta nujna in tudi zahtevna. Kratkodlaki foksterier je zelo inteligenten pes, toda
pri šolanju sta potrpežljivost in smisel za
humor nujna. Ne pozabite, da so bili ti psi
vzrejeni, da bi delali sami in razmišljali
neodvisno od svojih ljudi. Sprejeli bodo
usposabljanje za poslušnost, vendar
groba disciplina pri njih ne bo delovala.
Lastniki terierjev vedo, da terierja ne morete prisiliti v nič. Učenje naj bo kombinirano z veliko igre in zabave, saj mu v nasprotnem primeru hitro postane dolgas
in si prične iskati zabavo drugje. Veliko in
veliko pozitivnih nagrad vam bo prineslo
dobro vzgojenega terierja. Pomembno
je, da inštruktor pozna terierje in deluje s
pozitivnim sistemom nagrajevanja.
Zdravje in nega
Kratkodlaki foksterir je na splošno
zdrav pes brez večjih genetskih težav.
Nekatere znane zdravstvene težave so
gluhost pri pretežno belih psih, luksacija
pogačic in različne očesne motnje, kot so
luksacija leč, distichiaza in katarakta. Ob
dobri oskrbi in kvalitetni prehrani živijo
od 13 do 15 let. Aktivni so do konca, zato
ne pričakujte umirjenega psa v poznejših letih.
Nega psa je enostavna, saj ima
kratko dlako, ki se čisti sama. Dlaka odpada praktično vse leto, najbolj pa v pomladanskih in jesenskih mesecih, ki jo
najbolje odstranitez rednim ščetkanjem.

Redno negovan pes nima vonja in je primeren za bivanje v stanovanju.
Nekaj vrstic za zaključek...
Kratkodlaki foksterier je v Sloveniji precej redka pasma. Bolj pogosto srečamo njegovega bratranca resastega
fokterierja. Najbolj so razširjeni v skandinavskih deželah, Nemčiji, Avstriji, Češki,
Slovaški, Madžarski, Ameriki in Avstraliji,
čeprav tudi iz teh držav poročajo upad
novo prijavljenih psov. Celo v Angliji
- njegovi rodni deželi je uvrščen na seznam ranljivih avtohtonih pasem. Zaradi
svojeglavosti in trme so manj priljubljeni
tudi med lovci, čepav jih v tujini še vedno

radi uporabljajo za lov. Danes so kratkodlaki foksterierji večinoma družabni in
razstavni psi, ki so ohranili močne lovske
nagone, kar verjetno vpliva k njegovi
nepopularnosti. Na njihovo srečo pa so
ravno zaradi svoje nepopularnosti ohranili zdrav genski material. Kratkodlaki foksterier je čudovit spremljevalec, vedno
pripravljen na akcijo, zaradi svoje inteligence in radovednosti dnevno preseneča in je kot majhen otrok rad v centru
pozornosti. Ob sebi potrebuje človeka z
dobrim smislom za humor, velikim srcem
in ogromno potrpežljivosti, da lahko razvija svoje potenciale in ves vložen trud
rad vrača z naklonjenostjo in ljubeznijo.
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