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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER 

(Novoškotski prinašalec – toler) 
 
 
IZVOR: Kanada 
 
DATUM OBJAVE VELJAVNEGA ORIGINALNEGA STANDARDA: 24. 6. 1987 
 
UPORABA: 
Pes skače in se igra na obrežju, kjer ga lahko vidi jata rac; pri tem občasno izgine iz njihovega vidnega 
polja, nato pa se ponovno pojavi. Pri tem mu je v pomoč skrit lovec, ki mu meče majhne palice ali 
žogo. Igra psa zbudi radovednost rac, ki plavajo oddaljene od obale, in jih tako zvabi na domet puške. 
Tolerja se nato uporabi še za prinašanje mrtve ali ranjene divjadi.  
 
KLASIFIKACIJA FCI:  8. skupina    Prinašalci - Šarivci - Vodni psi  
   Sekcija 1   Prinašalci  
     Z delovnim izpitom 
 
KRATEK POVZETEK ZGODOVINE:  Pasma se je razvila v začetku 19. stoletja na Novem Škotskem 
za privabljanje in prinašanje vodne divjadi.  
 
SPLOŠNI VTIS: Toler je srednje velik, močan, trden, skladen in mišičast pes. Srednje močnih do 
močnih kosti, zelo aktiven, pozoren in odločen. Mnogi tolerji imajo nekoliko žalosten izraz, dokler ne 
gredo na delo. Takrat se njihov izraz spremeni ter izraža  intenzivno koncentracijo in vznemirjenje. Pri 
delu je toler hiter in energičen, glava je nošena skoraj v isti liniji s hrbtno linijo, močno odlakan rep pa 
je stalno v gibanju.  
 
VEDENJE/ZNAČAJ: Toler je zelo inteligenten, učljiv, vztrajen in vzdržljiv. Je močan in dober plavalec 
in kot tak talentiran in zanesljiv prinašalec iz vode in s kopnega, pripravljen živahno in hipoma 
reagirati, ko zasluti potrebo po prinašanju. Močan prinašalski nagon in igrivost sta kvaliteti, nujno 
potrebni za njegovo zmožnost privabljanja vodne divjadi. 
 
GLAVA: Dobro izoblikovana in rahlo klinasta.  
 
LOBANJSKI DEL: 
Lobanja: Široka lobanja je le rahlo zaobljena, zatilnica je neizrazita in lica so ploska. Širina glave 
povprečnega samca meri približno 14 cm (5,5 inčev)  merjeno med uhljema, nato pa se zoži na 
približno 3,8 cm (1,5 inča) na koncu nosnega hrbta. Dolžina glave je približno 23 cm (9 inčev) od 
smrčka do zatilnice; na vsak način pa mora biti glava v sorazmerju z velikostjo telesa.  
Stop: Zmeren.  
 
OBRAZNI DEL: 
Smrček: Smrček se oži proti konici, nosnice so dobro odprte. Barva smrčka mora biti skladna z barvo 
dlake ali pa črna. 
Gobec: Gobec se zoži v ravni liniji od stopa do smrčka, pri čemer je spodnja čeljust močna, vendar ne 
izrazita. Spodnja linija gobca poteka v skoraj popolnoma ravni liniji od prednjega roba ustne do 
zadnjega roba čeljustnice, pri čemer je globina gobca v višini stopa večja kot pri smrčku. Dlaka po 
gobcu je kratka in mehka.  
Ustne: Precej tesno priležne formirajo rahel zavoj, gledano od strani ne smejo biti težke/viseče.  
Čeljusti/zobje: Dovolj močne, da nesejo veliko ptico; mehak prijem gobca je bistven. Pravilen je tesen 
škarjast ugriz; predpisano je popolno zobovje. 
Oči: Široko razmaknjene, mandljaste oblike in srednje velike. Jantarjeve do rjave barve. Izraz je 
prijazen, pozoren in inteligenten. Obroba oči mora biti enaka barvi usten.  
Uhlja: Trikotna, srednje velika, vstavljena visoko in precej zadaj na lobanji; nastavek uhljev je zelo 
rahlo privzdignjen; dobro odlakana na zadnjem delu pregiba, zaobljene konice so poraščene s kratko 
dlako. 



 
VRAT:  Močno mišičast in dobro vstavljen, srednje dolg, brez podgrline.  
 
TELO: 
Zgornja linija: Ravna. 
Hrbet: Kratek in raven. 
Ledja: Močna in mišičasta. 
Prsni koš: Globok, sega do komolca. Rebra dobro zaobljena, prsni koš ni niti sodčast niti plosk. 
Trebuh: Zmerno pritegnjen.  
 
REP:  
Rep sledi liniji zelo rahlo poševnega križca; širok v korenu, bujen in močno odlakan, sega najmanj do 
skočnega sklepa. 
Rep je lahko spuščen pod linijo hrbta, razen kadar je pes pozoren in se zavije nad hrbet, vendar se 
nikoli ne dotika telesa.  
 
OKONČINE 
 
PREDNJI DEL: Prednji nogi delujeta kot dva paralelna stebra, ravni in močnih kosti.  
Rame: Ramena naj bi bila mišičasta, plečnica poševna in dobro okotena, izrazit viher prehaja v kratek 
hrbet. Plečnica in nadlaktnica sta približno enake dolžine.  
Komolca: Telesu priležna, ne smeta biti obrnjena niti navznoter niti navzven, gibljeta se prosto in 
enakomerno.  
Zapestje: Močno in nekoliko poševno.  
Prednje šape: Šape so srednje velike, z izrazito plavalno kožico, okrogle s tesno stisnjenimi, 
obokanimi prsti in debelimi blazinicami. Sledniki se lahko odstranijo. 
 
ZADNJI DEL:  Mišičast, širok, raven in paralelen. Okotenost prednjih in zadnjih nog uravnotežena. 
Stegno in golenica sta približno enako dolga.  
Stegno:  Zelo mišičasto.  
Kolenski sklep: Dobro upognjen. 
Skočni sklep: Nizko postavljen, ne sme biti obrnjen niti navznoter niti navzven. Slednikov ne sme biti.  
Zadnje šape: Kot prednje.  
 
GIBANJE: Pri tolerju sta združena vtis moči ter poskočen in živahan korak. Izkorak je izdaten z 
dobrim odrivom zadnjih nog. Šape se ne smejo obračati niti navznoter niti navzven. Noge se gibljejo v 
ravni liniji. Pri hitrejšem teku se šape primikajo in se pes giblje po eni liniji, hrbet pa pri tem ostaja 
raven.  
 
KOŽUH 
 
DLAKA:  Toler je bil vzrejen za prinašanje iz ledenomrzlih voda in mora imeti vodoodporno dvojno 
dlako. Ta je srednje dolga in mehka s še mehkejšo, gosto podlanko. Dlaka je lahko rahlo valovita po 
hrbtu, sicer pa je ravna. Včasih se pri zimski dlaki pojavijo dolgi, ohlapni kodri po vratu. Dolga dlaka na 
vratu, za uhlji in na zadnji strani zadnjih nog je mehka; prednje noge imajo zmerne zastavice.   
 
BARVA: Različni odtenki rdeče in oranžne, zastavice in dlaka na spodnji strani repa je svetlejša. 
Običajna je najmanj ena od naslednjih belin: konica repa, šape (belina ne sme segati višje od 
zapestja), prsi, podolgovata lisa na glavi (blaze). Pes, ki je sicer kvaliteten, ne sme biti kaznovan 
zaradi pomanjkanja beline.  
Pigmentacija smrčka, usten in očesnih obrob je v barvi mesa, ki se ujema z barvo dlake, ali pa črna.  
 
 
VELIKOST IN TEŽA: 
Idealna višina:  Pes, starejši od 18 mesecev:  48 – 51 cm (19 – 20 inčev); 

 Psica, starejša od 18 mesecev: 45 – 48 cm (18 – 19 inčev). 
Dopušča se 2,5 cm (1 inč)  več ali manj, kot je idealna višina. 

 
Teža: Mora biti v skladu z višino in maso kosti.  
Smernice: 20–23 kg  (45 – 51 funtov) za odraslega psa, 17–20 kg  (17 – 20 kg) za odraslo psico.  



 
HIBE:  Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj se šteje za napako; resnost, s katero jo je treba 
obravnavati, naj bo v natančnem razmerju z njeno stopnjo in njenim vplivom na zdravje in zaščito psa. 
- divergentne ali konvergentne linije gobca in lobanje 
- preizrazit stop 
- svetlo rožnat smrček 
- smrček, očesne obrobe in oči, ki niso v predpisanih barvah 
- podgrizavost 
- velike, okrogle oči 
- kamelji ali uleknjen hrbet 
- mehka ledja 
- rep v gibanju nošen pod hrbtno linijo. Rep prekratek, prelomljen ali zavit tako, da se dotika hrbta  
- mehko zapestje 
- ploske ali tanke šape 
- odprta dlaka (ne dovolj  priležna)  
- pomanjkljiva substanca pri odraslem psu 
- višina več kot 2,5 cm (1 inč) nad/pod idealno višino 
 
IZLOČITVENE HIBE: 
- plašnost pri odraslem psu  
- lisasta depigmentacija smrčka 
- podgrizavost za več kot 3 mm (1/8 inča)  
- predgrizavost, križni ugriz 
- pomanjkanje plavalne kožice med prsti  
- belina na plečih, okoli uhljev, na zadnji strani vratu, po hrbtu ali na bokih  
- srebrnkasta dlaka, siv nadih dlake ali črne lise  
- vsaka druga barva razen odtenkov rdeče in oranžne  
 
Pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira. 
 
Opomba : Samci morajo imeti dve na videz  normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo. 
 
 
(Op.prev.: Najnovejši popravki so odebeljeni.) 
(prevod: Barbara Krumpak) 
 


