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(AMERICAN HAIRLESS TERRIER)
Alkuperämaa: USA
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Ensimmäinen tunnettu rodun edustaja syntyi v.
1971 amerikanrottaterrieripentueeseen. Samoille vanhemmille syntyi seuraavana
vuonna karvaton narttu nimeltä Josephine, ja sen kasvattaja Edwin Scott alkoi
kehittää rotua tämän nartun jälkeläisistä.
Rodun esi-isät oli jalostettu pyydystämään rottia ja muita tuhoeläimiä, ja voimakas metsästysvietti on edelleen tallella. Vaikka karvattomuus tekeekin tästä rodusta soveltumattoman useimpiin metsästysmuotoihin, niiden kanssa voidaan
harrastaa useita muita koiraharrastuslajeja.
YLEISVAIKUTELMA: Pieni tai keskikokoinen, kohtuullisen vahva, tiiviin lihaksikas ja aktiivinen terrieri. Rodusta esiintyy sekä karvaton että karvallinen
muunnos. Karvaton koira tarvitsee suojaa auringolta ja kylmyydeltä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Hieman korkeuttaan pitempi. Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 10:9. Etäisyys kyynärpäästä maahan on noin puolet
säkäkorkeudesta. Keskivahva luusto, ei karkea eikä liian siro. Lihakset ovat tiiviit,
sileät ja kuivat.
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vilkas, valpas, utelias, älykäs ja helposti
koulutettava. Oikein koulutettuna ja sosiaalistettuna kiintyy voimakkaasti omistajiinsa ja perheeseensä ja on erinomainen seuralainen. Nauttii ihmisten seurasta ja
osallistuu innokkaasti kaikkiin toimiin.
PÄÄ: Kuonon ja kallon suhde on 1:1. Edestä ja sivusta katsottuna pää on tylpän
kiilan muotoinen ja runkoon nähden sopusuhtainen.
Kallo: Leveä ja kevyesti holvautunut, kapenee hieman kuonoa kohti. Omenapää on
vakava virhe.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Täysin pigmentoitunut, joko musta tai rungon väriin sointuva.
Kuono: Saman pituinen kuin kallo-osa, silmien alta täyteläinen, kuiva ja kirsua
kohti kevyesti kapeneva.
Huulet: Tiiviit ja kuivat, ei riippuvat. Huulten pigmentti sopusoinnussa kirsun värin
kanssa.
Leuat / hampaat: Vahvat leuat, voimakkaat valkoiset hampaat. Leikkaava purenta,
tasapurenta hyväksytään.
Posket: Lihaksikkaat.
Silmät: Pyöreät, ilmeikkäät, hieman vinoasentoiset, keskikokoiset ja aavistuksen
ulkonevat. Silmien väri vaihtelee rungon värityksen mukaan tummanruskeasta
pähkinänruskeaan ja meripihkanväriseen. Ruskeasilmäisillä koirilla tumma ruskea
on toivotuin, sinisillä koirilla hyväksytään meripihkanväriset silmät. Siniset silmät
hyväksytään vain pigmentiltään sinisillä koirilla, mutta niillä toivotuin silmien väri
on harmaa. Silmäluomet ovat kauttaaltaan pigmentoituneet ja kirsun väriset, osittainen pigmentin puutos hyväksytään vain jos silmän ympärys on valkoinen.
Korvat: V:n muotoiset, kiinnittyneet kallon ulkoreunaan. Pystyt korvat ovat toivotuimmat, mutta puolipystyt tai taittokorvat hyväksytään. Ruusukorvat, sivulle sojottavat korvat, ulkoreunastaan sisäänpäin kiertyvät "tulppaanikorvat" ja epäsymmetrinen korvien asento ovat virheitä; luppakorvat ovat hylkäävä virhe.
KAULA: Kuiva, keskipitkä ja lihaksikas, liittyy sulavasti lapoihin. Niskalinja on
kevyesti kaartuva, kaula kapenee hieman lavoista päätä kohti.
RUNKO: Hieman säkäkorkeutta pitempi. Ylälinja on vakaa ja tasainen sekä koiran seistessä että liikkeessä.
Selkä: Leveä ja kiinteä.
Lanne: Kohtuullisen lyhyt, lihaksikas, hieman kaartuva.
Lantio: Hieman viisto.
Rintakehä: Eturinta on täyteläinen, kohtuullisen leveä, sulavasti kaartuva ja hieman
erottuva. Rintakehä on pitkä ja syvä. Kylkiluut ovat yläosastaan hyvin kaartuvat,
rintakehä kapenee hieman alaspäin ja ulottuu kyynärpäähän tai hieman sen alapuolelle.
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Alalinja: Hieman kohoava.
HÄNTÄ: Kiinnittynyt sulavasti hieman viiston lantion jatkeeksi, ei liian korkealle
eikä matalalle. Tyvestään paksu ja kärkeä kohti kapeneva, lähes kintereeseen ulottuva. Koiran ollessa valppaana häntä jatkaa ylälinjaa kaartuen hieman ylöspäin,
koiran liikkuessa häntä voi nousta hieman selkälinjaa korkeammalle. Karvattoman
muunnoksen häntä jätetään luonnolliseksi, karvallisen muunnoksen häntä voidaan
typistää. (Huom. Suomessa typistyskielto). Häntämutka tai kippurahäntä on virhe.
RAAJAT: Etu- ja takaraajat ovat keskenään tasapainoisesti kulmautuneet.
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Joka suunnasta katsottuna suorat, vahvaluustoiset ja voimakkaat.
Lavat: Viistot ja sileälihaksiset Lapaluiden kärjet ovat melko lähellä toisiaan.
Olkavarret: Lapaluun pituiset, lavan ja olkavarren välinen kulma noin 90º.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. Välikämmenet: Lyhyet, vahvat, lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Tiiviit, hieman soikeat; kaksi keskimmäistä varvasta ovat muita hieman pitemmät. Eivät litteät eivätkä hajavarpaiset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat. Reisi ja sääri ovat suunnilleen yhtä pitkät.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat.
Välijalat: Lyhyet ja suorat, pystysuorat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Tiiviit, hieman soikeat; kaksi keskimmäistä varvasta ovat muita hieman pitemmät. Eivät litteät eivätkä hajavarpaiset.
LIIKKEET: Sujuvat ja vaivattomat, hyvä eturaajan ulottuvuus ja takaraajan työntö; liikkeissä näkyy koiran itsevarma asenne ja ne antavat vaikutelman ketteryydestä, voimasta ja nopeudesta. Joka suunnasta katsottuna yhdensuuntaiset, sulavat ja
tasapainoiset. Vauhdin kasvaessa selvä pyrkimys yksijälkisyyteen. Korkeat hackney-etuliikkeet ovat virhe.
NAHKA: Kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäinen, sileä ja lämmin.
KARVAPEITE
Karva:
Karvaton muunnos: Pennuilla on syntyessään pehmeää untuvaa, joka yleensä peittää koko rungon mutta katoaa vähitellen, ja n. 8–10 viikon ikään mennessä pentujen tulisi olla täysin karvattomia. Aikuisen karvattoman koiran on oltava täysin
karvaton lukuun ottamatta kuonossa ja silmien yläpuolella olevia tuntokarvoja.
Aikuisen koiran rungossa voi olla lyhyttä, erittäin hienoa untuvakarvaa. Iho on
sileä ja lämmin.
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Karvallinen muunnos: Lyhyt, tiheä, sileä ja kiiltävä. Viiksikarvoja ei poisteta. Epätäydellinen karvapeite karvallisella yksilöllä on vakava virhe.
Väri: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi albiino ja merleväri.
KOKO
Ihannesäkäkorkeus: 30,5–40,5 cm.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• Omenapää
• Jyrkkä otsapenger
• Suippo kuono
• Epätäydellinen kirsupigmentti, lihanvärinen kirsu
• Ruusukorvat, sivulle sojottavat korvat, ulkosivuiltaan sisäänpäin kiertyvät
"tulppaanikorvat"; liian korkealle tai leveälle kiinnittyneet korvat; epäsymmetrinen korvien asento
• Ylä- ja alapurenta
• Häntämutka tai kippurahäntä
• Litteät tai hajavarpaiset käpälät
• Kannukset takaraajoissa (Huom. Suomessa typistyskielto)
• Liian järeä tai liian kevyt luusto
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Luppakorvat
• Töpöhäntä; typistetty häntä karvattomalla muunnoksella.
• Karkea, puolikarkea tai pitkä karva.
• Albinismi, merleväritys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

