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(JACK RUSSELL TERRIER)
Alkuperämaa: Englanti
Kehittäjämaa: Australia

SMOOTH COATED VARIETY

BROKEN COATED VARIETY

ROUGH COATED VARIETY

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÖTARKOITUS: Hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen työskentelyyn. Erinomainen seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit,
alaryhmä 2 matalaraajaiset terrierit
Käyttökoetulos vapaaehtoinen
LYHYT HISTORIAOSUUS: Jackrussellinterrieri on lähtöisin 1800-luvun Englannista. Pastori John Russell kehitti omia käyttötarkoituksiaan varten kettuterrierikannan juoksemaan kettukoirien kanssa ja menemään maanalaisiin luoliin jahtaamaan kettuja ja muuta riistaa. Muodostui kaksi muunnosta, jotka olivat pääsääntöisesti samankaltaisia lukuun ottamatta eroja lähinnä koossa ja mittasuhteissa. Kookkaampi ja neliömäisempi tunnetaan nykyisin parsonrussellinterrierinä ja matalampi, mittasuhteiltaan hieman pitempi jackrussellinterrierinä.
YLEISVAIKUTELMA: Vahva, toimelias ja notkea työtä tekevä terrieri, jolla on
keskipitkä, joustava runko ja rohkea luonne. Reippaat liikkeet sopivat hyvin yhteen
valppaan ilmeen kanssa. Häntä voidaan typistää. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Karvapeite voi olla sileä, karkea tai karhea (ns. broken).
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Korkeuttaan pitempi, suorakaiteen muotoinen.
Rintakehän syvyys on sama kuin eturaajan korkeus mitattuna kyynärpäästä maahan. Rintakehän ympärysmitan kyynärpäiden takaa mitattuna tulisi olla noin 40 43 cm.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, valpas ja toimelias terrieri, jolla on
tarkkaavainen ja älykäs ilme. Rohkea ja peloton, ystävällinen mutta itsevarma.
PÄÄ
Kallo: Litteä ja kohtuullisen leveä, kapenee vähitellen kohti silmiä ja leveää kuonoosaa.
Otsapenger: Selvästi erottuva, ei ylikorostunut.
Kirsu: Väriltään musta.
Kuono: Etäisyys otsapenkereestä kirsuun on hieman lyhyempi kuin otsapenkereestä niskakyhmyyn.
Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset.
Posket: Poskilihakset ovat hyvin kehittyneet.
Leuat / hampaat: Leuat ovat hyvin vahvat, syvät, leveät ja voimakkaat. Vahvat
hampaat; leikkaava purenta.
Silmät: Pienet, tummat ja mantelinmuotoiset; ilme on valpas. Silmät eivät saa olla
ulkonevat; silmäluomien tulee olla tiiviit ja reunoiltaan mustapigmenttiset.
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Korvat: Täysin tai lähes päänmyötäisesti taittuneet, hienolaatuiset ja erittäin liikkuvaiset.
KAULA: Vahva ja selväpiirteinen. Pään asento on ryhdikäs.
RUNKO:
Selkä: Vaakasuora. Etäisyys säästä hännäntyveen on hieman säkäkorkeutta suurempi.
Lanne: Lyhyt, vahva ja hyvin lihaksikas.
Rintakehä: Mieluummin syvä kuin leveä, selvästi etäällä maasta, siten rintakehän
alaosa sijoittuu maan ja sään puoliväliin. Kyljet ovat selkärangasta lähtien selvästi
kaareutuneet ja sivuilta litteämmät. Rinnanympärys on siten mitattavissa kahdella
kädellä – noin 40 – 43 cm. Rintalastan kärki on selvästi olkanivelen etupuolella.
HÄNTÄ: Koiran liikkuessa hännän tulee olla pysty, levossa se voi olla riippuva.
Typistetyn hännän pään tulee olla korvien korkeudella. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Viistot; lihakset eivät ole voimakkaasti korostuneet.
Olkavarret: Riittävän pituiset ja kulmautuneet siten, että kyynärpäät ovat sijoittuneet rungon alle.
Kyynärvarret: Edestä ja sivulta katsottuna suorat kyynärpäistä varpaisiin.
Etukäpälät: Pyöreät ja kiinteät, eivät suuret, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat kohtuullisen kaarevat. Päkiät täyteläiset,
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat. Etu- ja takakulmaukset
ovat keskenään tasapainoiset.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat.
Välijalat: Koiran seistessä luonnollisesti välijalat ovat takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Pyöreät ja kiinteät, eivät suuret, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Varpaat ovat kohtuullisen kaarevat. Päkiät täyteläiset.
LIIKKEET: Yhdensuuntaiset, vapaat ja joustavat.
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KARVAPEITE
Karva: Sileää, karheaa tai karkeaa. Karvapeitteen tulee olla säänkestävä. Karkeaa
karvaa ei saa trimmauksella muuttaa siten, että koira vaikuttaisi sileä- tai karheakarvaiselta.
Väri: Valkoisen värin tulee olla vallitseva ja siinä on mustia ja/tai punaruskeita
merkkejä. Punaruskeiden merkkien sävy voi vaihdella hyvin vaaleasta erittäin
syvään kastanjanruskeaan.
KOKO JA PAINO
Ihannesäkäkorkeus: 25 - 30 cm.
Paino: Viisi senttimetriä korkeutta vastaa yhtä kiloa painoa, siten 25 cm korkean
koiran tulisi painaa suunnilleen 5 kg ja 30 cm korkean 6 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
•
•
•
•

Aitojen terrierin luonteenpiirteiden puuttuminen
Tasapainoisuuden puute ts. minkä tahansa kohdan ylikorostuneisuus
Laiskat tai epäterveet liikkeet
Virheellinen purenta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

