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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Tööterjer, kes on võimeline töötama urgudes. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Kaua aega vaieldi 
terjerisõprade ringkondades ähmaselt „Jack Russell'iks“ nimetatud 
terjeritüübi üle. Kennelliit sai mitmeid avaldusi üsna paljudelt pastor 
John Russelli poolt aretatud foksterjeri tüübi austajatelt. Lõpuks 
tunnustati seda robustset ning töise loomuga terjerit eraldi tõuna ning 
selle nimeks sai parson russell'i terjer. 
 
ÜLDMULJE: Töine, aktiivne ja kiire, ilma liialdusteta. Tugeva ja 
vastupidava kehaehitusega, tasakaalustatud ning paindlik. Armid on 
lubatud. 
 

TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Heas tasakaalus. Kere pikkus 
mõõdetuna õlanukist istmikunukini on pisut suurem kui turja kõrgus. 
Vahemaa ninast laubalõikeni on pisut lühem kui vahemaa 
laubalõikest kuklakühmuni. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Algselt rebasejahil kasutamiseks 
aretatud terjer on enesekindla, energilise ning rõõmsameelse 
iseloomuga. Ta suudab ja julgeb pugeda urgudesse. Julge ja sõbralik. 
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PEA 
Kiilukujuline pea. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame, mõõduka laiusega, sujuvalt silmade suunas kitsenev. 
Üleminek laubalt koonule: Vähemärgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Lõuad/hambad: Tugevad ja lihaselised lõuad. Paraja suurusega 
hambad, mis väljuvad lõualuust otse. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad 
ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. 
Põsed: Ei ole esiletungivad. 
Silmad: Tumedad, mandlikujulised. Ei ole pungis. Terane ja arukas 
ilme. 
Kõrvad: Suuruselt ülejäänud peaga heas kooskõlas. V-kujulised, 
ettepoole rippuvad, kõrvatipp on silma välisnurgaga samal kõrgusel. 
Kõrva murdekoht ei ole kolju ülajoonest kõrgemal. Nahk keskmise 
paksusega. 
 
  
KAEL: Puhas, lihaseline, hea pikkusega, sujuvalt laienev ja asetub 
hästi õlgadele. 
 
 
KERE: 
Selg: Tugev, sirge ja painduv. 
Nimme: Tugev ja pisut kumer. 
Rind: Keskmise sügavusega, ei ulatu küünarliigesest allapoole. 
Ümbermõõt õlgade tagant kahe keskmise kämblaga haaratav. 
Tahapoole kaardunud roided, mitte liiga esiletungivad ega lamedad. 
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SABA: Varem oli kupeeritud saba tavapärane. 
Kupeeritud: Saba täiendab keret. Tugev, eelistatud sirge, keskmiselt 
kõrge asetusega. Liikumisel üsna kõrgel kantud, puhkeolekus võib 
kanda madalamal. 
 
Kupeerimata: Mõõduka pikkusega, eelistatult sirge, annab koerale 
tasakaalustatud üldmulje. Sabajuur on jäme ning otsa suunas läheb 
saba peenemaks. Keskmiselt kõrge asetusega. Liikumisel üsna 
kõrgel kantud, puhkeolekus võib kanda madalamal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Esijalad asetsevad üksteisest mõõdukal kaugusel, hästi 
kere all. 
Õlad: Pikad ja langeva joonega, hästi tahapoole suunatud, turja 
juures märgatava üleminekuga. 
Õlavarred: Õlgadega võrdse pikkusega ning sellise nurgaga, mis 
võimaldab jalgadel asetseda hästi kere all, umbes turjaga samal 
joonel. 
Küünarnukid: Hoitakse kere lähedal, külgedel vabalt liikuvad. 
Küünarvarred: Tugevad ja sirged, ei sisse- ega väljapoole 
pöördunud. Esijäsemete pikkus peab olema kere sügavusest pisut 
suurem. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad ja painduvad. 
Esikäpad: Kompaktsed, tugevate padjanditega käpad. Varbad 
mõõdukalt kõverdunud, ei ole lamedad ega avatud, ei sisse- ega 
väljapoole pöördunud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad, lihaselised, hea nurgistusega. 
Põlveliiges (põlv): Põlveliiges hea paindega, ilma liialdusteta. 
Reie alaosa: Hästi arenenud. 
Kannaliigesed: Madala asetusega. 
Pöiad (pöialiigesed): Paralleelsed ja tugeva tõukejõuga. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: Vaba ja maadhaarav samm, ilma 
liialdusteta. Samm peab olema piisavalt pikk. Jäsemeid ei tohi tõsta 
liiga kõrgele või liiga jäigalt. Tagajalad on tugeva tõukejõuga. Hästi 
koordineeritud, nii eest- kui tagantvaates sirge liikumine. 
 
NAHK: Paks ja lõtv. 
 
KARVKATE: 
Karv: Ükskõik kas tegemist on kareda, murtud või sileda karvaga, 
on see loomulikult karm, sirge, kerele liibuv ja tihe, korraliku 
aluskarvaga. Ilmastikule hästi vastupidav. Kõht ja külgede alumised 
osad karvaga kaetud. Ettevalmistatud (st korrastatud) karvkate peab 
välja nägema loomulik. Karva ei tohi lõigata. 
 
Värvus: Valge või peaaegu valge pruunide, kollaste või mustade 
märkidega või kõikide nende värvuste suvalised kombinatsioonid. 
Värv peaks eelistatult koonduma pea piirkonda ja/või sabajuure 
juurde, ent pisut värvi kerel on samuti lubatud. 
 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus:   
Isased:  Ideaalne kõrgus 36 cm. 
Emased:  Ideaalne kõrgus 33 cm. 
Arvestades seda, et see tõug on aretatud rebasejahiks, tuleb eelkõige 
hinnata tugevust ja tasakaalu. Ümbermõõt on õlgade tagant kahe 
keskmise kämblaga haaratav. Seda arvestades on lubatud ka 
madalam turja kõrgus. 
 
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. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


