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KÄYTTÖTARKOITUS: Kerrynterrieriä on käytetty vaativassa työssä saukkojen
saalistukseen syvästä vedestä, maan alla olevien mäyrien metsästyksessä ja tuhoeläinten pyydystyksessä. Se on hyvä vahti ja luotettava seuralainen.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 3 terrierit
Alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kerrynterriereitä on alun perin käytetty rottakoirina
ja maatilojen yleiskoirina. Rodun vaatimattoman taustan vuoksi siitä on tuskin
lainkaan kirjallisia mainintoja ennen 1900-lukua, vaikka sen, kuten muidenkin
irlantilaisten terrierirotujen, oletetaan olleen olemassa jo vuosisatojen ajan. Ensimmäiset todennäköiset viittaukset kerrynterrieriin löytyvät vuodelta 1847: kirjoittaja kuvailee sinertäviä liuskeenvärisiä koiria, joilla oli pohjaväriä tummempia
läiskiä ja usein punaruskeaa (tan) väriä raajoissa ja kuonossa. Näiden mustahkonsinisten irlantilaisten terriereiden oletettiin olleen yleisiä Kerryn kreivikunnassa,
mutta rotua on kehitetty muuallakin Irlannissa. Sinisiä terriereitä esitettiin ensimmäistä kertaa näyttelyssä vasta vuonna 1913, ja The Dublin Blue Terrier Club
perustettiin vuonna 1920. Kerrynterrieri tuli nopeasti niin suosituksi eräänlaisena
irlantilaisten isänmaanystävien maskottina, että vähän aikaa rodun harrastajilla oli
neljäkin yhdistystä, jotka vuosina 1922 - 1924 järjestivät peräti kuusi näyttelyä ja
kuusi metsästyskoetta. Vuoteen 1928 mennessä tämä vaikuttava, tasapainoinen
terrieri, jolla oli kaunis ja pehmeä sininen karvapeite, oli tullut maailmanlaajuisesti
suosituksi erinomaisena työkoirana ja seuralaisena. Rotua kuvattiin sanoilla ”lähes
täydellinen”.
YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen kerrynterrieri on ryhdikäs, tiivis ja sopusuhtainen. Se on rungoltaan hyvin kehittynyt ja lihaksikas sekä tyyliltään selvästi terrieri.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Terrieri koko olemukseltaan. Ilme on erittäin tärkeä, sen tulee olla tarkkaavainen ja valpas.
PÄÄ: Runsaskarvainen. Uroksilla tulee olla narttuja voimakkaampi pää ja lihaksisto.
Kallo: Voimakas ja tasapainoinen.
Otsapenger: Vähäinen.
Kuono: Keskipitkä.
Kirsu: Musta; sieraimet ovat suuret ja leveät.
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Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja lihaksikkaat (tehokkaat). Suuret ja valkoiset
hampaat ovat tasaisessa rivissä. Leikkaava purenta (tasapurenta hyväksytään).
Ikenet ja kitalaki ovat tummat.
Silmät: Tummat tai tumman pähkinänruskeat, keskikokoiset ja oikea-asentoiset.
Ilme on tarkkaavainen.
Korvat: Ohuet, eivät suuret. Suoraan eteenpäin kallon sivujen myötäisesti taittuneet
ilmentäen tarkkaavaista ja terävää terrieri-ilmettä.
KAULA: Sopusuhtainen, kauniisti lapoihin liittyvä ja kohtalaisen pitkä.
RUNKO
Selkä: Keskipitkä ja tasainen.
Lanne: Kohtuullisen pituinen.
Rintakehä: Syvä ja kohtuullisen leveä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
HÄNTÄ: Ohut, oikein kiinnittynyt ja iloisesti pystyssä.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat hyväluustoiset ja edestä katsottuna suorat.
Lavat: Kuivat, viistot ja tiiviit.
Etukäpälät: Tiiviit. Päkiät ovat vahvat ja pyöristyneet. Kynnet ovat mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Koira seisoo takaraajoillaan tasapainoisesti.
Reidet: Lihaksikkaat ja hyvin kehittyneet.
Kintereet: Vahvat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Tasapainoiset; raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti, eturaajat ojentuvat
pitkälle eteen ja takaraajat työntävät voimakkaasti. Koiran liikkuessa selkälinjan
tulisi pysyä vaakasuorana sekä pään ja hännän olla pystyasentoiset.
KARVAPEITE
KARVA: Pehmeää, runsasta ja laineikasta.
VÄRI: Mikä tahansa sinisen sävy; koiran ääriosat voivat olla mustat. Musta väri ja
punaruskea (tan) vivahde ovat sallittuja vain 18 kuukauden ikään asti.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 45,5 - 49,5 cm (18 - 19,5 tuumaa)
Nartut 44,5 - 48 cm (17,5 - 19 tuumaa)
Paino: Urokset 15 - 18 kg (33 - 40 paunaa), nartut ovat suhteessa kevyempiä.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• Lihanväriset ikenet
• Keltaiset tai vaaleat silmät
• Köyry- tai notkoselkä
• Kapea rintakehä
• Ulkonevat kyynärpäät
• Ala- tai yläpurenta,
• Valkoiset tai luunväriset kynnet
• Kannukset takaraajoissa tai jäljet niiden poistamisesta (Huom. Suomessa typistyskielto)
• Ahtaat, pihtikinttuiset tai jäykät takaliikkeet
• On virhe, että esittäjä pitää koiran päätä tai häntää ylhäällä
• Kova, karkea tai pystyssä sojottava karvapeite
• Muu kuin sininen väri yllä mainituin poikkeuksin
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus ja 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.

