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MANCHESTERI TERJER  

   
 
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Terjer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1:  Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
 Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Juba tõu nimi viitab selle päritolule ning tõenäoliselt on tema 
eellaste hulgas olnud ka whippet'eid. Elegantne ja graatsiline. 
Tegemist on spetsiaalselt rotipüüdjaks aretatud tõuga ning nad 
suudavad ka tänapäeval hävitada kahjureid kiiresti ja 
efektiivselt. 
Rotipüüdmine oli eriti oluline 19. sajandi keskpaigas. Sel ajal 
toimusid koertenäitused tavaliselt kõrtsides. Manchesteris 
korraldati neid lausa iganädalaselt. Üsna pea hakati neid 
korraldama sellele tõule eraldi klassides ning lõpuks anti tõule 
nimeks Manchesteri terjer. 
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ÜLDMULJE: 
Kompaktne, elegantne ja tasakaalustatud kehaehitusega. 
  
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Tähelepanelik, valvas, rõõmsameelne ja sportlik. Taibukas ja 
pühendunud. 
 
PEA  
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Pikk, lame ja kitsas. Tasane ja kiilukujuline, ilma 
esiletungivate põselihasteta. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Süsimust. 
Koon: Silmade alt hästi täidetud, otsast kitsenev. 
Mokad: Liibuvad. 
Lõuad/hambad: Ühtlased lõuad. Perfektne ja korrapärane 
käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised hambad 
katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Suhteliselt väiksed, tumedad ja säravad. 
Mandlikujulised, ei ole pungis. 
Kõrvad: Väiksed ja V-kujulised, kantud pea ülajoonest 
kõrgemal ning ripuvad pea lähedal silmadest kõrgemal. 
 
KAEL: 
Üsna pikk ja läheb õlgadest pea suunas kitsamaks. Turja 
juurest pisut kumer. Kaelal ei ole volte. 
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KERE: 
Lühike.  
Nimme: Pisut kumerduv. 
Rindkere: Hästi kaarduvad roided. 
Alajoon ja kõht: Roiete tagant järsu tõusuga. 
 
SABA: 
Lühike, asetseb seljakumeruse lõpus. Sabajuur on jäme, otsa 
suunas läheb peenemaks. Ei kanta seljajoonest kõrgemal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Kitsas ja sügav esiosa. 
Õlad: Selge laskuva joonega. 
Küünarvarred: Esijalad on üsna sirged, asetsevad hästi kere all, 
pikkuselt kerega heas proportsioonis. 
Esikäpad: Väiksed, pooljänesekäpad, tugevad ning hästi 
kaardus varvastega. 
 
TAGAJÄSEMED: Tugevad ja lihaselised. Kannad ega käpad 
ei ole sissepoole pööratud. 
Põlveliiges (põlv): Hästi painutatud. 
Tagakäpad: Väiksed, pooljänesekäpad, tugevad ning hästi 
kaardus varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Sirge, vaba ja tasakaalustatud, hea ulatusega esijäsemed ning 
tugev tagajalgade tõuge. 
 

KARVKATE: 
 
Karv: Madal, sile, lühike ja läikiv. Tugeva tekstuuriga. 
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Värvus: Süsimust ja tugev mahagonipruun, mis jaotub 
järgmiselt: Koon kuni ninaotsani pruun, nina ja ninaluu 
süsimustad. Väike pruun täpp mõlemal põsel ning kummagi 
silma kohal. Alalõug ja kõri V-kujuliselt pruun. Jalad 
põlvedest allpool pruunid, välja arvatud varbad, mis on 
mustade triipudega, otse käppade kohal on selge must märk 
(pöidlamärk). Tagajalgade siseküljed pruunid, ent 
põlveliigesed on mustad. Saba alt pruun, päraku ümbruses on 
võimalikult kitsas pruun laik, mille katab ära saba. Kerge 
pruun märk mõlemal rinnakupoolel. Pruun värvus tagajalgade 
väliskülgedel, nn „püksid“, on ebasoovitavad. 
Pruun värvus ei tohi sulanduda musta, vaid piirjooned värvuste 
vahel peavad olema selgesti märgatavad. 
  
SUURUS:  
Ideaalne turja kõrgus: Isased: 41 cm. Emased: 38 cm. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


