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Standard
    3. fajtacsoport, Standard Nr. 139.

Általános megjelenés:
Az ír terrier aktív, élénk megjelenésű, hajlékony, szálkás szőrű, jó tömegű kutya, anélkül, hogy
ügyetlenség jellemezné, mivel a gyorsaság, a kitartás és az erő a fajta számára esszenciális
fontosságú. Sem ügyetlen, sem formátlan nem lehet. Körvonalai és alakja gyorsaságot, bájt és
fürgeséget mutat.      Magatartás/karakter (wesen):
Habár határozott és képes más kutyákkal szemben megállni a helyét, figyelemreméltóan
hűséges, jóindulatú és az emberrel szemben szeretetreméltó. Ha megtámadják, egy oroszlán
bátorságával harcol a végsőkig.
Fej:
Hosszú, ránctalan.
Koponya:
Lapos és meglehetősen keskeny a fülek között, a szemek felé kissé még jobban elkeskenyedik.
Stop:
Alig észrevehető, kivéve profilból.
Orr:
Feketének kell lennie.
Ajkak:
Feszesek és kívül szinte feketék.
Állkapocs:
Erőteljes, jól izmolt, és olyan hosszúságú, ami jó fogáskészséget tesz levetővé.
Fogak:
Erőteljesek, egyenletesen elhelyezkedők, tiszták és egészségesek, a felső szemfogak sora
enyhén fedi az alsókat.
Pofa:
nem túl kitöltött. A szemek alatt enyhén csapott, hogy a fej semmiben sem emlékeztessen egy
agáréra.
Szemek:
Sötétek és kicsik, nem kidülledők, teli élettel, tűzzel és intelligenciával. Sárga vagy világos
szemek felettébb nem kívánatosak.
Fülek:
Kicsik, V-formájúak, mérsékelten vastagak és jól tűzöttek, szorosan, előre a pofára simulnak.
Az osztott fül felső vonala jóval a koponyatető fölött található. A kopóéhoz hasonlatos, a fej
oldalára lógó fül nem jellemző a fajtára, habár a félig felálló fül még kevésbé kívánatos. A
füleket rövid szőr borítja, mely sötétebb, mint a testet borító szőrzet színe.
Nyak:
Tekintélyes hosszúságú és a vállak felé fokozatosan szélesedő. Jól hordott és nem
lebernyeges. Mindkét oldalán általában enyhe gallér képződik, mely szinte a fültűzésig terjed.
Test:
Kiegyensúlyozott, sem túl hosszú, sem túl rövid.
Hát:
Erőteljes és egyenes, mindenféle lazaság jele nélkül a vállak mögött.
Ágyék:

 1 / 5



Standard

Izmos és nagyon enyhén ívelt. A szukák ágyéka kissé hosszabb lehet, mint a kanoké.
Mellkas:
Mély és izmos, de nem hatalmas vagy széles, jól ívelt bordákkal. Inkább mély, mint kerek, a
bordák jól hátra nyúlnak.
Farok:
meglehetősen magasan tűzött és vidáman hordott, de nem a hát fölé hajló vagy gyűrűs. Jó
erősségű és tömegű, és meglehetősen hosszú. A teljes hosszúság kb. ¾-re kupírozzák, de a
természetes, kupírozatlan farok is megengedett. Durva szőrzet borítja, rojtoktól és zászlóktól m
entes.
Végtagok:
A mellső és a hátulsó végtagok mozgása egyenesen előre irányuló.
Mellső rész:
A végtagok mérsékelten hosszúak, jól a lapocka alá állítottak, teljesen egyenesek, erős
csontozattal és izomzattal.
Váll:
Tiszta körvonalú, hosszú és ferdén elhelyezkedő.
Könyök:
Szabadon dolgozik a test oldala mellett.
Mellső lábközép:
Rövid és egyenes, töve alig felismerhető.
Hátulsó rész:
Erős és izmos.
Comb:
Erőteljes.
Térdízület:
Mérsékelten szögellt, nem fordul kifelé.
Csánkízület:
Mélyen helyezkedik el a talaj fölött.
Mancsok:
Erőteljesek, meglehetősen kerekek és mérsékelten kicsik. A lábujjak íveltek és sem kifelé, sem
befelé nem fordulnak. A fekete körmök felettébb kívánatosak. A talppárnák repedéstől,
kinövésektől mentesek, munkára valók.
Jármód:
A mellső és hátulsó végtagok egyenesen és párhuzamosan mozognak előre. A könyök
párhuzamosan mozog a testtel, és szabadon dolgozik annak oldalán. A térdízület sem kifelé,
sem befelé nem fordul.
Szőrzet:
Sűrű és drótos, törött (azaz durva és kemény) megjelenésű, mégis laposan a testhez simuló, az
egyes szőrszálak erősek és sűrűn egymás mellett nőnek, hogy a bőr nem látszik, még ha
ujjunkkal szétnyitjuk is a szőrzetet. A szőrzet nem lehet sem selymes, sem puha, különösen a
hátulsó részen. Semmi esetre sem olyan hosszú, hogy a test körvonalait elfedje, nem fürtös
vagy hullámos. Az arcorri rész szőrzete ugyanolyan, mint a testen, csak rövidebb (kb. 6 mm),
szinte sima és egyenes. A finom szakáll az egyetlen megengedett hosszú szőrzet (mely csak a
szőrzet többi részéhez képest hosszú), mely a fajta egyik jellegzetessége. A „kecskeszakáll”
selymes, rossz szőrzetre utal az egész testen. A végtagok nem zászlósak, és akárcsak a fejet,
ugyanolyan kemény, de nem olyan hosszú szőrzet borítja őket, mint a testet.
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Szín:
A kutyának egységes színűnek kell lennie, különösen előnyben részesítendő a ragyogó vörös,
a vörös-búzaszín vagy a sárgás vörös. Fehér található olykor a szügyön és a mancsokon, mely
azonban a mancsokon jobban kifogásolható, mint a szügyön, mert ott minden egyszínű fajtánál
gyakrabban található fehér jegy.
Marmagasság:
Megközelítőleg 18 inch (45 cm).
Súly:
A kanok súlya 12,25, a szukáké 11,4 kg. A fent megnevezett kívánatos súly ellenére ez a
tulajdonság az összmegjelenés kérdése. Ha a kutya méret alatti vagy méret feletti, azt könnyű
észrevenni a kiállítási körben, függetlenül attól, hogy mennyi a kutya súlya. A tényleges súly
ezért semmi esetre sem válhat más szempontok kárára fixa ideává, különben talán egy rossz
típus is előtérbe kerülhet. Például lehet egy kicsi, nehéz felépítésű, formátlan kutya – ami nem
kívánatos – ideális súlyú, vagy annál nehezebb, akárcsak egy hosszú lábakon álló, tömegtelen,
whippet-szerű – ami szintén nem kívánatos – kutya is lehet ideális súlyú, vagy annál könnyebb.
Ez azt bizonyítja, hogy a standard által megadott testsúlyt nem szabad ugyan figyelmen kívül
hagyni, de nem is lehet döntő fontosságú a bírálatnál. A kiválasztást eredményező döntő
szempont, amennyire lehetséges, egy általánosságban elfogadható méret, mely az egyéb
szükséges tulajdonságokkal ötvöződik.
Hibák:
A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az
eltérés mértéke és a terrier munkaképességére való befolyása határozza meg.
Tenyésztésből kizáró hibák:
Orr: Nem fekete színű.
Harapás: Határozott előre- vagy hátraharapás.
Szín: Minden szín a vörösön, sárgás vörösön és a vörös-búzaszínen kívül. Kis fehér folt a
szügyön, mint minden egyszínű fajtánál, megengedett.
Mancsok: Sérülékeny kinövések vagy törések a talppárnákon.
Megjegyzés:
A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes
egészében a herezacskóban helyezkednek el  STANDARD 
3. fajtacsoport, Standard Nr. 139.
Általános megjelenés:
Az ír terrier aktív, élénk megjelenésű, hajlékony, szálkás szőrű, jó tömegű kutya, anélkül, hogy
ügyetlenség jellemezné, mivel a gyorsaság, a kitartás és az erő a fajta számára esszenciális
fontosságú. Sem ügyetlen, sem formátlan nem lehet. Körvonalai és alakja gyorsaságot, bájt és
fürgeséget mutat. 
Magatartás/karakter (wesen):
Habár határozott és képes más kutyákkal szemben megállni a helyét, figyelemreméltóan
hűséges, jóindulatú és az emberrel szemben szeretetreméltó. Ha megtámadják, egy oroszlán
bátorságával harcol a végsőkig.
Fej:
Hosszú, ránctalan.
Koponya:
Lapos és meglehetősen keskeny a fülek között, a szemek felé kissé még jobban elkeskenyedik.
Stop:
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Alig észrevehető, kivéve profilból.
Orr:
Feketének kell lennie.
Ajkak:
Feszesek és kívül szinte feketék.
Állkapocs:
Erőteljes, jól izmolt, és olyan hosszúságú, ami jó fogáskészséget tesz levetővé.
Fogak:
Erőteljesek, egyenletesen elhelyezkedők, tiszták és egészségesek, a felső szemfogak sora
enyhén fedi az alsókat.
Pofa:
nem túl kitöltött. A szemek alatt enyhén csapott, hogy a fej semmiben sem emlékeztessen egy
agáréra.
Szemek:
Sötétek és kicsik, nem kidülledők, teli élettel, tűzzel és intelligenciával. Sárga vagy világos
szemek felettébb nem kívánatosak.
Fülek:
Kicsik, V-formájúak, mérsékelten vastagak és jól tűzöttek, szorosan, előre a pofára simulnak.
Az osztott fül felső vonala jóval a koponyatető fölött található. A kopóéhoz hasonlatos, a fej
oldalára lógó fül nem jellemző a fajtára, habár a félig felálló fül még kevésbé kívánatos. A
füleket rövid szőr borítja, mely sötétebb, mint a testet borító szőrzet színe.
Nyak:
Tekintélyes hosszúságú és a vállak felé fokozatosan szélesedő. Jól hordott és nem
lebernyeges. Mindkét oldalán általában enyhe gallér képződik, mely szinte a fültűzésig terjed.
Test:
Kiegyensúlyozott, sem túl hosszú, sem túl rövid.
Hát:
Erőteljes és egyenes, mindenféle lazaság jele nélkül a vállak mögött.
Ágyék:
Izmos és nagyon enyhén ívelt. A szukák ágyéka kissé hosszabb lehet, mint a kanoké.
Mellkas:
Mély és izmos, de nem hatalmas vagy széles, jól ívelt bordákkal. Inkább mély, mint kerek, a
bordák jól hátra nyúlnak.
Farok:
meglehetősen magasan tűzött és vidáman hordott, de nem a hát fölé hajló vagy gyűrűs. Jó
erősségű és tömegű, és meglehetősen hosszú. A teljes hosszúság kb. ¾-re kupírozzák, de a
természetes, kupírozatlan farok is megengedett. Durva szőrzet borítja, rojtoktól és zászlóktól
mentes.
Végtagok:
A mellső és a hátulsó végtagok mozgása egyenesen előre irányuló.
Mellső rész:
A végtagok mérsékelten hosszúak, jól a lapocka alá állítottak, teljesen egyenesek, erős
csontozattal és izomzattal.
Váll:
Tiszta körvonalú, hosszú és ferdén elhelyezkedő.
Könyök:
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Szabadon dolgozik a test oldala mellett.
Mellső lábközép:
Rövid és egyenes, töve alig felismerhető.
Hátulsó rész:
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