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(MANCHESTER TERRIER)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS: Terrieri.
FCI:N LUOKITUS:

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

LYHYT HISTORIAOSUUS: Nimensä mukaisesti rotu on kotoisin Manchesterin
alueelta. Whippet saattaa olla eräs sen esi-isistä. Tämä tyylikäs ja viehkeä rotu
kehitettiin pyydystämään rottia, ja se on edelleenkin nopea ja tehokas tuhoeläinten hävittäjä. Rotantappokilpailut olivat suosionsa huipulla 1800-luvun puolivälissä, ja senaikaiset kilpailut ja koiranäyttelyt pidettiin tavallisesti pubeissa. Niistä tuli varsinkin Manchesterissa jokaviikkoista viihdettä, missä tällä terrierillä oli
piankin omat luokkansa, ja rodun nimeksi vakiintui lopulta manchesterinterrieri.
YLEISVAIKUTELMA: Tiivis- ja terverakenteinen, tyylikäs ja voimakas.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Innokas, tarkkaavainen, iloinen ja reipas;
älykäs ja uskollinen.
PÄÄ:
Kallo: Pitkä, litteä, kapea, tasainen ja kiilamainen. Poskilihakset eivät ole korostuneet.
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Kirsu: Väriltään täysin musta.
Kuono: Silmien alta täyteläinen ja kirsua kohti kapeneva.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Leuat ovat suorat. Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta
ts. yläleuan etuhampaat peittävät tiiviisti alaleuan etuhampaat. Hampaat ovat leukoihin nähden kohtisuorassa.
Silmät: Suhteellisen pienet, säkenöivät, väriltään tummat, mantelinmuotoiset, eivät
ulkonevat.
Korvat: Pienet ja V:n muotoiset. Taitekohta on selvästi kallon ylälinjaa korkeammalla. Korvien kärjet taittuvat pään myötäisesti silmien yläpuolelle.
KAULA: Melko pitkä ja lavoista päätä kohti kapeneva. Niskalinja on hieman
kaartuva. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Lyhyt.
Lanne: Hieman kaartuva.
Rintakehä: Kylkiluut ovat kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoava.
HÄNTÄ: Lyhyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti oheneva. Hännän kiinnitys liittyy
sulavasti selkälinjaan. Häntä ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Etuosa kapea ja syvä.
Lavat: Sileät ja viistot.
Kyynärvarret: Eturaajat ovat täysin suorat, hyvin rungon alle asettuneet ja pituudeltaan oikeassa suhteessa runkoon.
Etukäpälät: Pienet ja vahvat, muodoltaan soikeahkot. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet.
TAKARAAJAT: Vahvat ja lihaksikkaat, eivät pihtikinttuiset eivätkä käpälät käänny sisään.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Suorat, vapaat ja tasapainoiset. Eturaajojen askel on maatavoittava ja
takaraajojen työntö voimakas.
KARVAPEITE
Karva: Pinnanmyötäinen, sileä, lyhyt, kiiltävä ja tiivis.
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Väri: Pikimusta syvän mahonginpunaisin merkein, jotka ovat jakaantuneet seuraavasti: päässä kirsu ja kuononselkä ovat pikimustat, muu kuono on kirsuun asti
punaruskea. Pieni punaruskea merkki kummassakin poskessa ja kummankin silmän yläpuolella. Väriä on myös alaleuassa ja kurkussa muodostaen V:n muotoisen
kuvion. Raajat ovat polvesta alaspäin punaruskeat.
Varpaissa on mustat siveltimenvetoa muistuttavat viirut, ja aivan käpälän päällä on
selvä musta täplä, ns. peukalonjälki. Takaraajojen sisäpuoli on punaruskea, mutta
muuttuu mustaksi polven kohdalla. Hännän alapuoli ja ”peräpeili” ovat punaruskeat, ”peräpeili” on kuitenkin mahdollisimman kapea, jotta häntä peittää sen. Rinnassa on kummallakin puolella pieni punaruskea merkki.
Punaruskea väri takaraajojen ulkosivuilla (ns. breeching) ei ole toivottavaa. Missään tapauksessa punaruskea ja musta väri eivät saa sekoittua keskenään, vaan
niiden välisen rajan tulee olla selvä.
KOKO
Ihannesäkäkorkeus:

Urokset 41 cm
Nartut 38 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
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.

