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SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Terrieri (maan alla tapahtuvaan metsästykseen käytettävä koira).
Ryhmä 3 terrierit
Alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulos vapaaehtoinen.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Sekä sileä- että karkeakarvainen kettuterrieri ovat
kotoisin Britanniasta ja polveutuvat todennäköisesti samantyyppisistä koirista kuin
bullterrieri ja manchesterinterrieri. Rotutyyppi vakiintui 1800-luvun loppupuolella,
ja alkuperäinen rotumääritelmä laadittiin 1876.
Kettuterrieri on yksi eloisimmista ja valppaimmista terriereistä, eikä sen jalostuminen nykyiseen tyylikkääseen ja näyttävään muotoonsa ole aiheuttanut sen rakenteeseen epäterveitä piirteitä. Se on rajattoman kestävä ja väsymätön, ja aina valmis
käymään rottien, kanien ja tietenkin kettujen kimppuun.
YLEISVAIKUTELMA: Toimelias ja eloisa, pieneen kokoon nähden voimakas ja
vahvaluinen, ei koskaan kömpelö eikä karkea, ei korkea- eikä matalaraajainen.
Seisoo maatapeittävästi kuten hyvärakenteinen ja lyhytselkäinen huntermetsästysratsu.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Valpas, nopealiikkeinen ja teräväilmeinen,
aina valmis vastaamaan ärsykkeeseen. Ystävällinen, avoin ja peloton.
PÄÄ
Kallo: Tasainen ja kohtalaisen kapea, kapenee vähitellen silmiä kohti.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Musta.
Kuono: Leuat ovat voimakkaat ja lihaksikkaat. Kuonon tyven tulee olla silmien
alapuolelta täyteläinen, kuitenkin siten meislautunut, ettei kuono vaikuta suoraviivaiselta kiilalta.
Leuat / hampaat: Vahvat leuat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta ts. yläleuan hampaat koskettavat tiiviisti alaleuan hampaiden etupintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Posket: Eivät koskaan ulkonevat.
Silmät: Tummat, kohtuullisen pienet, mahdollisimman pyöreät mutta eivät ulkonevat. Katse on tarkkaavainen ja älykäs.
Korvat: Pienet, V:n muotoiset ja eteenpäin kohti poskia taittuvat, eivät pään sivuilla riippuvat. Korvan taite on kallon tasoa ylempänä. Korvalehdet ovat kohtuullisen
paksut.
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KAULA: Kuiva ja lihaksikas, kohtalaisen pitkä ja vähitellen lapoja kohti levenevä.
Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Selkä: Lyhyt, vaakasuora, vahva ja kiinteä.
Lanne: Voimakas, vain aavistuksen kaareutunut.
Rintakehä: Syvä, ei leveä. Ensimmäiset kylkiluut ovat kohtuullisen kaareutuneet,
taaemmat pitkät.
HÄNTÄ: Aiemmin yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Typistetty: Melko ylös kiinnittynyt ja vahva, asennoltaan iloisesti pystyssä, mutta
ei selälle painuva eikä kiertyvä.
Typistämätön: Melko ylös kiinnittynyt ja vahva, asennoltaan iloisesti pystyssä,
mutta ei selälle painuva; mahdollisimman suora ja kohtuullisen pitkä antaen tasapainoisen vaikutelman.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Pitkät, viistot ja taakse sijoittuneet. Säkä on korkea ja liittyy sulavasti ylälinjaan.
Kyynärvarret: Raajat ovat joka suunnalta katsottuna suorat ja kauttaaltaan vahvaluiset. Ranne erottuu vain hieman tai ei lainkaan.
Etukäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Päkiät ovat
lujat ja vahvat, varpaat kohtalaisen kaarevat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat, eivät rungon alla eivätkä
ylikulmautuneet.
Reidet: Pitkät ja voimakkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Matalat kintereet.
Takakäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Päkiät ovat
lujat ja vahvat, varpaat kohtalaisen kaarevat.
LIIKKEET: Raajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisesti eteenpäin. Kyynärpäät
liikkuvat rungonmyötäisinä ja vapaasti. Polvet eivät kierry sisään eivätkä ulos,
kintereet eivät ole lähellä toisiaan. Hyvin joustavien takaraajojen ansiosta hyvä
työntö.
KARVAPEITE
Karva: Suoraa, pinnanmyötäistä, sileää, kovaa, tiheää ja runsasta. Vatsa ja reisien
sisäpuolet eivät ole karvattomat.
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Väri: Valkoisen värin tulisi olla vallitseva. Väri voi olla yksivärinen valkoinen,
valkoinen punaruskein laikuin, valkoinen mustin ja punaruskein laikuin tai valkoinen mustin laikuin. Juovikkaat, punaiset tai maksanruskeat laikut ovat vakavia
virheitä.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset korkeintaan 39 cm, nartut hieman pienempiä
Paino: Urokset 7,5–8 kg ja nartut 7–7,5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla on oltava kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

