Ameerika karvutu terjer
I. Üldmulje
Ameerika karvutu terjer on väikse või keskmise suurusega lihaseline ja aktiivne terjer. Selle tõu
eellasi kasvatati rottide ja teiste kahjurite püüdmiseks. Kuna Ameerika karvutul terjeril puudub
karvkate, ei sobi ta enamikeks jahitegevusteks. Samas on nad siiski säilitanud tugeva jahiinstinkti
ja on väga edukad erinevates sportlikes ja muudes tegevustes. Seda tõugu iseloomustab
energilisus, valvsus, uudishimulikkus ja arukus. Kui nad juba kutsikana harjuvad suhtlema ja
läbivad koolituse, saavad neist suurepärased kaaslased, kes näitavad üles sügavat kiindumust
oma peremehesse ja kogu perekonda. Ameerika karvutuid terjereid ei või hindamise ajal lasta
sparrida.

II. Suurus, proportsioonid, kehaehitus
Ideaalne turja kõrgus on 12-16 tolli. Proportsioonid: Kere on ristkülikukujuline, pisut pikem kui
turja kõrgus suhtega 10:9 mõõdetuna istmikunukist eesrinnakuni ja turjast maapinnani.
Kehaehitus. Keskmine luustik. Mitte liiga raskepärane, samas ka mitte liiga jõuline. Sobib hästi
koera proportsioonidega. Keskmise tugevusega, lihased on jõulised ja siledad. Suurus on küll
oluline, ent mitte olulisem kui proportsioonid. Liiga raskepärane või kerge luustik ning ülekaalulisus
tuleb lugeda vigadeks.

III. Pea
Ilme on valvas, uudishimulik ja arukas. Eest või küljelt vaadatuna on pea tömbi kiilu kujuline ning
kerega heas proportsioonis. Kolju on lai, kergelt kumer ja läheb koonu suunas pisut kitsamaks.
Kolju ja koon on võrdse pikkusega, üleminek laubalt koonule on mõõdukalt märgatav.
Koon. Koon on silmade alt hästi täidetud, kitseneb laubalõike suunas ning on hästi välja
joonistunud. Lõuad on jõulised ja põsed väga lihaselised. Mokad on pingul, kuivad ja mitte
rippuvad. Mokkade pigmentatsioon on sama mis ninal.
Ninapeegel. Ninapeegel on ühtlase värvusega, must või ühevärviline. Järsku laubalõiget, väga
teravat koonu ning roosat ninapeeglit või libliknina peetakse vigadeks.
Tõsised vead: õunakujuline pea.
Silmad. Silmad on väljendusrikkad, viltuse asetusega, ümmargused, pisut esiletungivad, ent
mõõduka suuruse ning sobiva värviga. Silmade värvus varieerub vastavalt naha värvusele
tumepruunist merevaigupruuni ja pähklipruunini. Pruunide silmade puhul on eelistatav tumepruun
värvus. Sinisel koeral on lubatud sinised silmad. Siniste ja sinakaspruunide koerte puhul on sinine
lubatud, ent eelistatud on hall värvus. Silmalau pigmentatsioon on vastavuses ninapeegli
värvusega. Pigmendita silmalaug on lubatud ainult juhul, kui silmaümbrus on valge.
Hambumus. Valged tugevad hambad. Käärhambumus. Lubatud on ka tasahambumus. Üle- ja
alahambumust peetakse vigadeks.
Kõrvad. V-kujulised kõrvad kinnituvad kolju kaugemale osale. Eelistatud on püstised kõrvad,
lubatud on ka terava tipuga ja nööpkõrvad. Kõrvade asend peab olema ühesugune. Vigadeks
loetakse rooskõrvu, nn nahkhiirekõrvu, tulbiõie kujuliselt sissepoole kaardunud servadega kikkis
kõrvu ning erineva hoiakuga kõrvu.
Diskvalifitseerivad vead: rippuvad kõrvad.

IV. Kael, kere ja ülajoon
Kael on puhas, mõõduka pikkusega, siledate lihastega, kergelt kaarduv ning sujuvalt kitsenev
suunaga õlgade poolt pea poole, minnes sujuvalt üle hästi tahapoole suunatud õlgadeks.
Kere. Kere pikkus on pisut suurem kui turja kõrgus. Esijäseme pikkus (mõõdetuna küünarliigesest
maapinnani) peab olema umbes pool koera kõrgusest. Nimme on üsna lühike, kergelt kaarduv,
lihaseline, mõõdukalt tõusva joonega. Laudjas on kerge kaldega. Roided on hästi tahapoole
suunatud ning hästi kaardunud, moodustades laia ning tugeva selja, seejärel kaardudes alla- ja
sissepoole, moodustades mahuka kere. Rindkere ulatub küünarliigeseni või küünarliigesest
madalamale. Rinnak esijäsemete vahel on hästi täidetud ja eestvaates mõõduka laiusega. Küljelt
vaadatuna kumerdub eesrind kergelt ovaalselt esijäsemete ette.
Ülajoon. Seljajoon on tugev ja ühtlane nii paigalseisus kui liikumisel. Saba algab laudja äärest,
ulatub peaaegu kannani. Sabatüvi on jäme ning otsa suunas läheb saba peenemaks. Valvelolekus
hoitakse saba kergelt kaarduvalt suunaga üles, liikumisel võib saba asend olla suunaga taha või
kerge kaarega ülespoole. Karvutu tõu puhul ei tohi saba olla kunagi kupeeritud. Saba kupeerimine

karvastel koertel on lubatud ja vabatahtlik. Viltust, rõngas või keerdus saba peetakse veaks.
Diskvalifitseerivad vead: tömp või kupeeritud saba karvutul tõuvariandil.

V. Esijäsemed
Abaluud on hästi tahapoole suunatud, ülemised otsad asetsevad turja juures üsna lähestikku.
Õlavarred on enam-vähem sama pikad kui abaluud ning nende ühenduskoht näib ligikaudu
täisnurkne. Õlad on voolujooneliselt lihaselised ning küünarliigesed hoiavad kere lähedale.
Esijäsemed on iga nurga alt vaadatuna sirged ja tugevad ning tugeva luustikuga. Randmed on
tugevad, lühikesed ja peaaegu vertikaalsed.
Käpad. Käpad on kompaktsed ja kergelt ovaalse kujuga. Kaks keskmist varvast on teistest pisut
pikemad. Varbad võivad olla harali, ent käpad ei ole lamedad ega väljapoole suunatud.
Esikäppade lisavarvaste eemaldamine on vabatahtlik, ent tagumiste käppade lisavarbad peavad
olema eemaldatud. Lamedaid käppi, väljapoole pööratud käppi ja tagumisi lisavarbaid peetakse
vigadeks.

VI. Tagajäsemed
Tagajäsemed on lihaselised. Reied ja sääred on enam-vähem ühepikkused. Esi- ja tagajäsemete
nurgistused on vastastikku heas tasakaalus. Põlveliigesed on hästi nurgitunud ja kannad on
madala asetusega. Lühikesed ja tugevad pöialiigesed on maapinna suhtes püstise asetusega ning
tagantvaates teineteise suhtes paralleelsed.

VII. Karvkate
Tegemist on karvutu tõuga, ent olemas on ka karvkattega variatsioon.
Karvkattega koerad. Karvastel koertel on lühike, sile, tihe ja läikiv karvkate. Vurrusid ei
eemaldata.
Karvutud koerad. Karvutud kutsikad sünnivad pehme karvkattega ehk nö sünnikarvaga. See
katab tervet keret, ent kutsikad peaksid jääma täiesti karvutuks umbes 8-10 elunädalal.
Täiskasvanud karvutul koeral ei tohi esineda karvkatet välja arvatud vurrud ja kaitsekarvad
kulmudel ja koonul. Täiskasvanud koera nahal võivad esineda lühikesed, väga peenikesed
(naha)karvad. Nahk on sile ja puudutades pehme.
Diskvalifitseerivad vead: traatjas, murtud või pikk karv.

VIII. Värvus
Lubatud on kõik värvikombinatsioonid, välja arvatud albiino või kirju.
Diskvalifitseerivad vead: kirju, albinism.

IX. Kõnnak
Liikumine on sujuv ja kerge, hea ulatuse ja tõukejõuga. Esijäsemed liiguvad ilma liiga kõrgele
tõusmata, tagajäsemed on korraliku tõukejõuga ja kannad sirutuvad täielikult välja. Selle tõu
esindajad liiguvad sujuvalt, ent reipa hoiakuga, mis viitab aktiivsele, jõulisele ja kiirele koerale.
Jäsemed ei ole sisse- ega väljapoole pööratud ning käpad ei lähe risti ega takista üksteist.
Liikumiskiiruse kasvades kipub käppade liikumistrajektoor kalduma keskjoone suunas, ent käpad
ei ristu.

X. Temperament
Seda tõugu iseloomustab energilisus, valvsus, uudishimulikkus ja arukus. Veaks loetakse
agressiivsust ja liigset argust.
Diskvalifitseerivad vead: rippuvad kõrvad, kupeeritud saba karvutul koeral, tömp saba, murtud või pikk
karvkate, kirju nahavärvus (merle), albinism.

