
JACK RUSSELLOV TERIER

FCI-Standard N° 345 / 09.08.2004 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DRŽAVA RAZVOJA: Avstralija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 25.10.2000.

RABA: koristen delovni terier, primeren za lov pod zemljo. Odličen družni pes.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija   2 mali terierji.

Z delovnim preizkusom.



KRATKA ZGODOVINA: Jack Russellov terier izvira iz Velike Britanije, njegov razvoj sega v leta okrog 1800.

Za nastanek pasme je zaslužen pastor John Russell. Ustvaril je linijo foksterierjev, ki je ustrezala njegovi potrebi za

psom, ki lahko teče z Angleškimi lisičarji (foxhoundi), lahko pa lovi tudi pod zemljo in prežene lisice in drugo

divjad na plano. Razvili sta se dve različici s podobnimi standardi. Razlika je predvsem v višini in telesnih

razmerjih. Višja, bolj pravokotna oblika psa je danes znana kot Parson Russell Terrier, ter manjši in malenkost

daljši kot Jack Russell Terrier.

SPLOŠEN OPIS: močen, aktiven, okreten delovni terier z odličnim karakterjem, z gibljivim trupom, srednje

dolžine. Njegovo premišljeno gibanje ustreza njegovemu ostremu pogledu. Glede na namen psa je odvisno, ali ima

kupiran rep. Dlaka je lahko ostra ali kratkodlaka, ali tako imenovan »broken«.

POMEMBNA RAZMERJA (proporci):

 sorazmerno dolg (daljši kot višji);

 globina trupa (od vihra do prsi) naj bo enaka kot dolžina od komolca prednjih nog do tal;

 obseg prsnega koša za komolci naj bo med 40 in 43 cm.

VEDENJE / TEMPERAMENT: živahen, pozoren in aktiven terier z izostrenim in inteligentnim pogledom.

Drzen, neustrašen, prijazen in precej zaupljiv.

GLAVA:

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: lobanja naj bo ploska, zmerno široka in naj se proti očem zožuje (je koničasta) in se razširi v gobec.

Čelno kolence: dobro nakazano, a ne preveč izrazito.

OBRAZNI DEL:

Smrček: črn.

Gobec: dolžina od čelnega kolenca do smrčka naj bo rahlo krajša od dolžine od čelnega kolenca do tilnika.

Ustnice: prilegajoče in črno pigmentirane.

Čeljust/zobje: zelo močne čeljusti, globoke, široke in močne. Močni zobje s škarjastim ugrizom.

Oči: majhne in temne, mandljaste oblike, z ostrim pogledom. Ne smejo biti izbuljene. Veki morata ustrezati

velikosti oči in biti črno pigmentirani.

Uhlja: poklapana ušesa obrnjena naprej oziroma spuščena, z dobro strukturo in okretnostjo.

Ličnice: mišice ličnic naj bodo dobro razvite.

VRAT: močen in someren, da lahko dobro nosi glavo.



TELO: pravokoten.

Hrbet: raven. Dolžina od vihra do korena repa malenkost večja od višine od vihra do tal.

Ledja: ledja naj bodo kratka. Močna in mišičasta.

Prsni koš: prsni koš naj bo bolj globok kot širok, dovolj oddaljen od tal, kar omogoča prsnici, da je na sredini med

tlemi in vihrom, Rebra so zaobljena prek hrbtenice in ploska ob straneh. Obseg prsnega koša za komolci je med 40-

43 cm.

Prsnica: izrazito koničasta oziroma vidno izbočena pred predprsjem.

REP: v mirovanju lahko spuščen. V gibanju naj bo dvignjen. Če je kupiran, mora biti vrh v višini uhljev.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Ramena: dobro nagnjena nazaj in ne preveč mišičasta.

Zgornji del sprednjih nog: primerne dolžine in dobro okotene, kar zagotavlja, da so komolci pod trupom.

Sprednje noge: ravne kosti od komolcev do krempljev, gledano od spredaj ali iz strani.

ZADNJE OKONČINE:

Kolenski sklep: dobro okoten.

Skočni sklep: nizko nastavljen.

Pete: paralelne, gledano od zadaj, v prosto stoječem položaju.

ŠAPE: okrogle, trdne, ne prevelike, prsti zmerno obokani, obrnjene ne navzven ne navznoter.Stegno: dolgo in

močno.

HOJA / GIBANJE: pravilno, prosto in prožno.

KOŽUH

Dlaka: Lahko je gladka, ostra ali »broken«. Ne sme prepuščati vode. Ostre dlake se ne sme trimati, da izgleda

gladka ali »broken«.

Barva: bela ali prevladujoča bela s črnimi in/ali čreslovinastimi oznakami. Čreslovinaste oznake so lahko od svetle

do temno kostanjeve barve.

VELIKOST IN TEŽA:

Višina: med 25 - 30 cm

Teža: 5 - 6 kg



POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na

zdravje in dobrobit psa.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plah pes;

- brez pravega terierskega značaja;

- pomanjkanje skladnosti, oz. preseganje navedenih lastnosti;

- počasno in pomanjkljivo gibanje;

- nepravilen ugriz in pomanjkljivo zobovje;

- vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.


