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WALESINTERRIERI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Terrieri.
Ryhmä 3 terrierit, alaryhmä 1 isot ja keskikokoiset
terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Walesinterrieri on taustaltaan todellinen työkoira ja
sen vuoksi ehkä hieman vähemmän riehakas kuin jotkin muut tämän roturyhmän
koirista. Monien muiden sukulaisrotujensa tavoin sitä käytettiin alun perin ketun,
mäyrän ja jopa saukon metsästykseen. Keskenään hyvin samankaltaiset walesin- ja
lakelandinterrieri saattavat hyvinkin polveutua samoista koirista, jotka elivät Britanniassa ennen roomalaisvalloitusta ja vetäytyivät kelttiläisten isäntiensä mukana
Walesin vuorille ja Järviseudulle. Walesinterrieri on pienehkö, työkoiraksi sopiva
koira, jolla on tiivis, karkea karvapeite. Väriltään se on punaruskea (black and tan).
YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs, työkoiraksi sopiva, tasapainoinen ja tiivisrakenteinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Omistajiinsa kiintyvä, tottelevainen ja helposti hallittava. Iloinen ja tulinen, ei arka. Leikkisä ja peloton mutta ehdottomasti
ei aggressiivinen, vaikkakin tarvittaessa aina valmis puolustautumaan.
PÄÄ
Kallo: Litteä, kohtuullisen leveä korvien välistä.
Otsapenger: Ei liian korostunut.
Kirsu: Musta.
Kuono: Keskipitkä otsapenkereestä kirsun kärkeen.
Leuat / hampaat: Leuat ovat voimakkaat, suoralinjaiset ja melko syvät. Vahva,
täysihampainen ja säännöllinen leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat peittävät tiiviisti alaleuan etuhampaat ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Silmät: Suhteellisen pienet ja tummat, niiden ilme kuvastaa temperamenttia. Ulkonevat silmät ovat virheelliset.
Korvat: V-muotoiset ja pienet, eivät liian ohuet, verrattain ylös kiinnittyneet,
eteenpäin etureunastaan poskenmyötäisesti taittuneet.
KAULA: Keskipitkä ja keskipaksu, hieman kaareva ja kauniisti lapoihin liittyvä.
RUNKO:
Selkä: Lyhyt.
Lanne: Voimakas.
Rintakehä: Syvä ja kohtalaisen leveä, kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
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HÄNTÄ: Aiemmin yleensä typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Typistetty: Ylös kiinnittynyt; pystyasentoinen, mutta ei selän päälle kiertynyt.
Typistämätön: Ylös kiinnittynyt; pystyasentoinen, mutta ei selän päälle kiertynyt.
Hännän pituus suhteessa kokonaisuuteen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Pitkät, viistot ja hyvin kulmautuneet.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, liikkuvat vapaasti.
Kyynärvarret: Suorat, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset.
Välikämmenet: Pystyt ja voimakkaat.
Etukäpälät: Pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat.
Reidet: Lihaksikkaat ja pitkät.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet, matalat ja vankkaluiset.
Takakäpälät: Pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät.
LIIKKEET: Etu- ja takaraajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisesti. Kyynärpäät
liikkuvat vapaasti ja rungon suuntaisesti. Polvet eivät käänny sisään- eivätkä ulospäin.
KARVAPEITE
Karva: Karkeaa, kovaa, hyvin rungonmyötäistä ja tiheää. Yksinkertainen karvapeite ei ole toivottava.
Väri: Ensisijaisesti punaruskea, jolla on musta satulakuvio (black and tan). Mustassa satulakuviossa voi olla myös harmahtavanmustia karvoja (grizzle and tan). Varpaissa ei mustia merkkejä. Musta väri kintereiden alapuolella on vakava virhe.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Korkeintaan 39 cm.
Paino: 9 – 9,5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan 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
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HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

