PARSON RUSSELLOV TERIER
FCI-Standard N° 339 / 16.02.2011 / GB

POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 13.10.2010.

RABA: Delovni terier z možnostjo dela v rovu.

KLASIFIKACIJA F.C.I.:

Skupina 3 terierji.
Sekcija 1 veliki in srednji terierji.
Možen delovni preizkus.

KRATKA ZGODOVINA: Mnogo let so obstajala velika nasprotja med ljubitelji terierjev, glede terierjev, ki so jih
nekoliko nejasno poimenovali kar Jack Russel. Rabo je odobrila britanska Kinološka zveza glede na veliko število
pristašev Lisičjega terierja vzrejenega s strani viktorijanske lovskega župnika, častitljivega Johna Russla. S časom
je ta robustni in delovni tip terierja bil prepoznan in pasma je dobila ime – terier Parson Russell.

SPLOŠEN OPIS: deloven, aktiven in agilen pes, a ne v smislu pretiravanja. Grajen za vzdržljivost in vztrajnost, v
celoti mora dajati sliko uravnoteženosti in fleksibilnosti. Častne brazgotine so dopustne.

POMEMBNA RAZMERJA: dobro uravnotežen. Dolžina od vrha ramen do zadka mora biti rahlo večja od višine
vihra. Dolžina od smrčka do čelnega kolenca mora biti malenkost krajša kot dolžina od čelnega kolenca do zatilja.

VEDENJE / TEMPERAMENT: v osnovi vzrejen za lov na lisice, samozavesten, energičen in vesel pes, ki ima
zmožnost in prilagodljivost za delo pod zemljo. Srčen in prijazen.

GLAVA: klinaste oblike.

LOBANJSKI PREDEL:
Lobanja: ploska, prave širine, se postopoma spušča proti očem.
Čelno kolence: plitvo.

OBRAZNI PREDEL:
Smrček: črn.
Čeljusti/zobje: močne in mišičaste čeljusti. Dokaj veliki zobje in tvorijo močno čeljust s perfektnim, pravilnim in
popolnim škarjastim ogrizom. Zgornji zobje se tesno prekrivajo s spodnjimi in tvorijo kvadratasto čeljust.
Ličnice: neizrazite.
Oči: temne, v obliki mandljev, nikoli izbuljene. Ostrega, inteligentnega izraza.
Ušesa: velikost naj bo sorazmerna z glavo. Oblike črke V, padajoči naprej, konica uhlja mora biti na isti višini kot
zunanji kotiček očesa. Prepognjeni ne smejo biti nad lobanjo. Srednje debeline.

VRAT: gladek, mišičast, dobre dolžine, postopno se razširi in je dobro umeščen med ramena.

TRUP:
Hrbet: Močan, raven in fleksibilen.
Ledja: Močna in rahlo obokana.
Prsi: prave globine, prsni koš ne sme segati pod komolce in ha je možno zaobjeti s povprečno velikimi rokami na
predelu za rameni. Rebra dobro zasukana nazaj, ne preveč zakrivljena, niti preveč ploščata.

REP: v preteklosti večinoma kupiran.
Kupiran: dolžina dopolnjuje telo. Močan, zaželen raven, dovolj visoko nastavljen. V gibanju nošen dovolj
pokončno, ko je pes sproščen je lahko nošen nekoliko nižje.
Nekupiran: prave dolžine, zaželen raven tako da daje uravnoteženo podobo celemu psu. Debelejši ob korenu in se
tanjša proti konici. Nastavljen dovolj visoko, v gibanju nošen dovolj pokončno, ko je pes sproščen je lahko nošen
nekoliko nižje.

OKONČINE:
SPREDNJE OKONČINE: srednje širine med prvimi nogami, dobro postavljene pod telo.
Ramena: dolga in padajoča, dobro umeščena v hrbet, čistega reza na vihru.
Nadlaket: enake dolžine do ramen in pod takim kotom, da so noge lahko dovolj dobro nošene pod telesom, pod
vrhom vihra.
Komolca: priležna telesu, se gibljeta prosto ob strani telesa.
Podlaket: močna in ravna, ne sme biti zasukana ne navznoter niti navzven. Dolžina sprednjih nog mora biti
nekoliko daljša od globine trupa.
Stopalnica: močna in fleksibilna.
Sprednje šape: kompaktne s čvrstimi blazinicami, prsti rahlo obokani. Nikoli ploske ali razprte, ne smejo biti
zasukane ne navznoter niti navzven.

ZADNJE OKONČINE: Močne, mišičaste, z dobro okotenostjo.
Kolenski sklep: dobro upognjeno koleno, a ne pretirano.
Stegno: dobro razvito.
Skočni sklep: nizko nastavljen.
Stopalnici: vzporedni, dajeta možnost dobrega pospeševanja.
Zadnje šape: kot prve šape.

HOJA/GIBANJE: prostih korakov, gibanje pri tleh, vendar ne prekomerno izraženo. Koraki naj bodo dobre
dolžine, nikoli preveč pompozni ali zelo visoki. Zadnje noge zagotavljajo dovolj hitrosti. Dobro koordinirano,
ravno gibanje sprednjega in zadnjega dela.

KOŽA: debela in ohlapna.

KOŽUH:
Dlaka: ne glede na to ali je dlaka resasta, »broken« ali gladka, je po naravi ostra, ravna, priležna gosta in z veliko
podlanke. Odporna na vremenske razmere. Trebuh in spodnja stran sta odlakani. Dlaka mora biti trimana in dajati
naraven videz, pes ne sme izgledati postriženo.
Barva: bela ali pretežno bela s čreslovniastimi, limonastimi ali črnimi oznakami ali oznakami kombinacije katere
koli prej omenjene barve. Oznake so zaželene na glavi ali pri korenu repa, manjše oznake po telesu so sprejemljive.

VELIKOST IN TEŽA:
Višina:

samci idealna višina 36 cm
samice idealna višina 33 cm

Najbolj pomembno je vzdrževati skladnost in uravnoteženost, medtem ko je potrebno vzeti v račun, da je to terier,
ki je bila vzrejen za lov na lisice, zato mora biti take velikost, da ga lahko za prvimi nogami s povprečno velikimi
rokami zaobjamemo okoli prsnega dela. Ob teh pogojih je tudi manjša višina sprejemljiva.

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 ter na zmožnost dela za katerega je bil vzrejen.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:
-

agresiven ali preveč plah pes;

-

vsak predstavnik pasme, pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave, mora biti
diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.
Samo funkcionalni in klinično zdravi psi, s tipičnimi lastnostmi pasme, so lahko vključeni v vzrejo.

