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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE KUUPÄEV: 26.03.2009. 
 
KASUTUS: Terjer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
Töökatsed vabatahtlikud. 
 
ÜLDMULJE: Aktiivne ja elav. Väike, ent hea luustikuga ja tugev, kuid mitte robustne. Täiuslikult 
tasakaalus kehaehitus. Head kolju ja koonu proportsioonid. Turja kõrgus ja kere pikkus mõõdetuna 
õlanukist istmikunukini on enam-vähem võrdsed. Seistes meenutab lühiseljalist jahil kasutatavat 
ratsahobust, kes on suuteline läbima pikki vahemaid. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Valvas, kiire liikumisega, uudishimuliku ilmega, vähimagi provokatsiooni 
puhul valvel. Sõbralik, seltsiv ja julge. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju ülajoon peaaegu lame, kerge kaldega ja ühtlaselt silmade suunas kitsenev.  
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Kolju ja koonu pikkus peaaegu võrdsed. Kui koon on oluliselt lühem, tundub pea nõrk ning 
puudulik.  
Koon kitseneb sujuvalt suunaga silmade juurest koonu otsa poole ning langeb veidi otsmiku juures, aga ei 
ole nõgus või langev silmade alt, kus see peab olema hästi täidetud ning massiivne. Täidetud ning ümar 
põsejoon on ebasoovitav. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Korrektne, ühtlane ja täielik käärhambumus, mis tähendab seda, et 
ülemised hambad ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. Liiga tugeva luustiku või 
lihastikuga lõuad on ebasoovitavad ja inetud. 
Silmad: Tumedad, elavad ning arukad. Mõõdukalt väiksed, ei ole esiletungivad. Kujult võimalikult 
ümmargused. Ei ole üksteisest liiga kauge asetusega, kolju suhtes liiga kõrge asetusega ega liiga kõrvade 
lähedal. Heledad silmad on väga ebasoovitavad. 
Kõrvad: Väiksed, V-kujulised, keskmise paksusega, selge murdejoonega, kõrvaotsad on pööratud 
ettepoole, suunaga põsesarnadele, kuid ei tohi rippuda külgedel. Kõrva murdejoone ülaserv asub oluliselt 
koljust kõrgemal. Kikkis, poolkikkis või rooskõrvad on väga ebasoovitavad. 
 
KAEL: Puhas, lihaseline, hea pikkusega, voltideta. Õlgade suunas laienev, külje pealt vaadatuna 
graatsilise kumerusega. 
 



KERE:  
Selg: Lühike, tasane ning tugev. Ei ole lõtv. 
Nimme: Lihaseline, kergelt kumer. Väga lühike. 
Rind: Sügav, mitte lai, esimesed roided mõõduka kumerusega. Tagumised roided sügavad ja hästi 
kaardunud. 
 
SABA: Varem oli kupeeritud saba tavapärane. 
Kupeeritud: Kõrge asetusega. Püstine, ei kanta selja kohal ega rõngas. Tugev ja paraja pikkusega. 
Kupeerimata: Kõrge asetusega. Püstine, ei kanta selja kohal ega rõngas. Tugev ja paraja pikkusega, mis 
tagab tasakaalustatud üldmulje.  
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED: Eestvaates langevad õlad järsult kaela juurest alla ning kitsenevad. Küljelt vaadatuna 
pikad ja tahapoole suunatud, langevad kaldega tahapoole. Turi on alati selgelt väljajoonistunud. Rind 
sügav, mitte lai. Igast küljest vaadatuna on jalad sirged, tugeva luustikuga kuni käppadeni. Küünarnukid 
kere suhtes risti, külgedel vabalt liikuvad, liikumisel sirged. 
 
TAGAJÄSEMED: Tugevad ja lihaselised, ei ole lõdvad ega kõverad. Lühike reie ülaosa ja sirge 
põlveliiges on väga ebasoovitavad. 
Reied: Pikad ja jõulised. 
Põlveliigesed: Hea paindega, ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Kannaliigesed: Madala asetusega.  
Pöiad: Tagantvaates püstised ja paralleelsed. 
 
KÄPAD: Ümarad ja kompaktsed. Väikeste, tugevate ja pehmete padjanditega. Varbad mõõdukalt 
kaardunud. Ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Esi- ja tagajalad liiguvad otse ja paralleelselt. Küünarnukid liiguvad kere 
suhtes risti, külgedel vabalt. Põlveliigesed ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud. Paindlikud tagajalad on 
tugeva tõukejõuga. 
 
KARVKATE 
KARV: Tihe, väga traatja struktuuriga. Õlgadel 2 cm (3/4 tolli); turjal, seljal, roietel ning jäsemetel kuni 4 
cm (1 ½ tolli). Seljal ja jäsemetel karmim kui külgedel. Lõugadel pehmem ning piisava pikkusega, et 
rõhutada koonu tugevust. Karv jalgadel tihe ja karm. 
 
VÄRVUS: Ülekaalus on valge; mustade, mustade ja pruunide või pruunide märkidega. Brindle, punased 
ja sinakashallid märgid on ebasoovitavad. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus isastel kuni 39 cm (15 ½ tolli), emastel pisut vähem.  
Ideaalne kaal näitusteks 8.25 kg (18 naela) isastel, emastel pisut vähem. 
 
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub 
otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja heaolule. 
 
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 


