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KARMIKARVALINE
Juuresolevad illustratsioonid ei pruugi kujutada ideaalset
tõunäidist.
PÄRITOLUMAA: Inglismaa.
ARETAJAMAA: Austraalia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 08.10.2012.
KASUTUS:
Hea tööterjer, kes on võimeline töötama
urgudes. Suurepärane seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3:
Alarühm 2:

Terjerid.
Väiksed terjerid.
Töökatsed vabatahtlikud.

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Jack russelli terjer on pärit Inglismaalt, kus selle tõu
aretamisega tegeles vaimulik John Russell. Ta aretas välja
sellised tema vajadustele vastavad foksterjerid, kes suutsid
joosta koos rebasekoertega, pugeda urgudesse, et ajada sealt
välja rebaseid või teisi loomi. Välja arenes kaks põhimõtteliselt
üsna sarnaste standarditega liiki, ainsaks erinevuseks kõrgus
ning proportsioonid. Kõrgem ning kandilisema kerekujuga
tõug on tänapäeval tuntud parson russelli terjerina ning
madalam ja pisut pikemate proportsioonidega tõugu
nimetatakse jack russelli terjeriks.
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ÜLDMULJE:
Tugev, aktiivne ning nõtke tööterjer, kellel on suurepärane
iseloom ning keskmise pikkusega paindlik kere. Tema vilgas
liikumine sobib hästi ta valvsa ilmega. Saba kupeerimine on
vabatahtlik ning karv võib olla nii sile, karm kui ka murtud.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Koer on tervikuna pigem pikk kui kõrge, s.t. ristkülikukujuline.
Kere sügavus turjast rinnakorvini peab olema võrdne esijala
pikkusega mõõdetuna küünarliigesest maani. Ümbermõõt
küünarnukkide tagant peab olema 40-43 cm.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav, valvas ning aktiivne terjer tähelepaneliku ning aruka
ilmega. Julge ja kartmatu, sõbralik, ent tagasihoidlikult
enesekindel.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju peab olema lame ning mõõduka laiusega,
kitsenedes järk-järgult silmade suunas ning minnes sujuvalt üle
laiaks koonuks.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud, ent mitte
liialdatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Vahemaa laubalõikest ninapeeglini peab olema veidi
lühem kui vahemaa laubalõike ja kuklakühmu vahel.
Mokad: Tihedalt kokkusurutud ja musta pigmendiga.
Lõuad/hambad: Väga tugevad, sügavad, laiad ja jõulised.
Tugevad hambad, käärhambumus.
Põsed: Põselihased peavad olema hästi arenenud.
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Silmad: Väikesed, tumedad, tähelepaneliku ilmega. Ei tohi olla
esiletungivad ning silmalaud peavad hästi silmamunale
liibuvad. Silmalaugude ääred peavad olema musta pigmendiga.
Mandlikujulised.
Kõrvad: Nööpkõrvad või rippuvad kõrvad, hea tekstuuri ning
väga hea liikuvusega.
KAEL:
Tugev ja puhas, võimaldab hästi tasakaalustatud peahoidu.
KERE:
Selg: Tasane. Kere pikkus mõõdetuna turjast sabaotsani on
pisut suurem kui turja kõrgus maast.
Nimme: Nimme peab olema lühike, tugev ja sügavate
lihastega.
Rindkere: Rind on pigem sügav kui lai, maapinnast üsna
kõrgel, nii et rinnakorv asub maapinnast ja turjast võrdsel
kaugusel. Roided peavad olema selgroost hästi kaardunud ning
külgede suunas lamenevad nii, et kere ümbermõõt
küünarnukkide tagant on kahe kämblaga haaratav - umbes 4043 cm. Rinnakuluu asetseb otse abaluu ees.
SABA:
Rahulikus olekus võib rippuda. Liikumisel peab olema püstine
ning kupeeritud saba puhul peab saba ots olema kõrvadega
samal kõrgusel.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Hea kaldega tahapoole ning mitte liiga lihaselised.
Õlavarred: Piisava pikkuse ja nurgistusega, et küünarnukid
asuksid kere all.
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Esijalad: Nii eest kui küljelt vaadatuna küünarnukkidest
varvasteni sirge luustikuga.
Esikäpad: Ümarad, tugevad, padjanditega. Ei ole suured,
varbad on mõõdukalt kaardunud, ei ole sisse- ega väljapoole
pöördunud.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad ja lihaselised, õlgadega heas tasakaalus.
Põlveliigesed (põlved): Hea nurgistusega.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
Kannad (pöialiigesed): Vabalt seistes tagantvaates paralleelsed.
Tagakäpad: Ümarad, tugevad, padjanditega. Ei ole suured,
varbad on mõõdukalt kaardunud, ei ole sisse- ega väljapoole
pöördunud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Tasakaalustatud, vaba ning vetruv.
KARVKATE
KARV: Võib olla sile, murtud või karm. Peab olema
ilmastikukindel. Karvkatet ei tohi muuta (kärpida), et see näeks
välja sile või murtud.
VÄRVUS: Peab domineerima valge värvus, mustade ja/või
pruunide märgistega. Pruunid märgised võivad olla
helepruunist kuni sügava pruuni toonini (kastan).
SUURUS JA KAAL:
Ideaalne turja kõrgus: 25-30 cm.
Kaal: 1 kg iga kõrguse 5 cm kohta, st. 25 cm kõrgune koer
peaks kaaluma umbes 5 kg ning 30 cm kõrgune koer peaks
kaaluma 6 kg.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.
• Tüüpiliste terjeriomaduste puudumine.
• Tasakaalu puudumine, s.t. mõned tunnusjooned on
liialdatud.
• Laisk ja ebakindel liikumine.
• Hambumuse vead.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kõik selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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