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PÄRITOLUMAA: Iirimaa. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 27.01.2001. 
 
KASUTUS: Nii nagu ka kõigi teiste terjerite ülesandeks, oli ka selle 
väikse ja vastupidava tõu esindajate ülesandeks jahtida mäkrasid ja 
rebaseid ning hoida rottide arvu kontrolli all. Tänapäeval on ta aga 
tasane ja sõnakuulelik perekoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:   
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST 
Nagu paljud terjerite gruppi kuuluvad koerad, ei olnud ka see tõug 
jahilkäijate hulgas kuni 19. sajandi keskpaigani eriti kõrgelt hinnatud. 
Seega Iiri Glen of Imaali terjer on pigem üks vana ja pikka aega 
ignoreeritud tõug, kui et hilisemate aretuskatsetuste tulemus. See on 
väga konkreetse päritolupaigaga koer, milleks on Imaali oru 
kõledavõitu piirkond. Selle piirkonna farmerid olid nende sõdurite 
järeltulijad, kellele anti seal maavaldused 16. ja 17. sajandil tasuks 
Suurbritannia monarhia teenimise eest. Selleks, et selles karmis 
piirkonnas ellu jääda, pidid nad kasutama kogu oma loomulikku 
nutikust ning osavust. Koeri, kes ei oleks iseendaga selles igapäevases 
võitluses eluga hakkama saanud, seal ei sallitud.  Niisiis pidi see koer 
veetma pikki tunde koerarakendites ning sageli ässitati neid teiste 
koerte vastu koertevõitlustes, mis on tänaseks kadunud komme. Enne 
kui Iiri Glen of Imaali terjer sai koertenäitustel tuntuks, oli ta paljude 
põlvkondade vältel kogetud raske töö kaudu arenenud selliseks 
tugevaks jässakaks koeraks, millisena me teda täna tunneme. Iiri 
Kennelliit tunnustas seda tõugu ametlikult 1934. aastal ning peatselt 
moodustati ka tõuliit selle tõu huvide eest seismiseks. 
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ÜLDMULJE 
Keskmise suurusega ning keskmise pikkusega karvkattega koer. Oma 
suuruse kohta väga tugev ja massiivse välimusega. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID  
• Kere pikkus on suurem kui kõrgus, üsna madal. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM 
Aktiivne, vilgas, töötades vaikne. Vajadusel jahihimuline, elav ning 
julge, muidu tasane ja sõnakuulelik. Temast õhkub isikupära ning 
tema truu ja kiinduv iseloom teeb temast hea maja- ja seltsikoera.  Iiri 
Glen of Imaali terjer ei erutu küll teiste terjeritega võrreldes nii 
kiiresti, ent vajadusel on ta alati valmis jahile sööstma. 
 
PEA 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Hea laiusega ja paraja pikkusega. 
Üleminek laubalt koonule: Rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Must. 
Koon: Jõuline nägu, mis nina suunas kitseneb. 
Lõuad: Tugevad. 
Hambad: Terved, ühtlased, tugevad ja paraja suurusega. 
Käärhambumus.  
Silmad: Pruunid, keskmise suurusega, ümmargused ja teineteisest 
üsna kaugel asetsevad. Heledad silmad on karistatavad. 
Kõrvad: Väiksed rooskõrvad või valvelolekus poolkikkis, 
puhkeasendis tahapoole suunatud. Täielikult longus või kikkis kõrvad 
ei ole soovitavad. 
 
KAEL: Väga lihaseline ja mõõduka pikkusega. 
 
KERE: Sügav ja pikk, pikkus on suurem kui kõrgus. 
Ülajoon: Tasane. 
Nimme: Tugev. 
Rind: Lai ja tugev, hästi kaarduvate roietega. 
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SABA 
Kupeeritud. Tugeva sabajuurega, hea asetusega ning uljalt kantud.   
Kutsikate sabad kupeeritakse poole pikkuseni. Loomulik saba 
(kupeerimata) on lubatud riikides, kus kupeerimine on seadusega 
keelatud. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Laiad, lihaselised ja hästi tahapoole suunatud. 
Esijalad: Lühikesed, kaarjad ja hea luustikuga. 
KÄPAD: Kompaktsed ja tugevad, ümarate padjanditega. Esikäpad on 
kämblaliigestest pisut väljapoole pööratud. 
 
TAGAJÄSEMED: Tugevad ja hea lihastikuga. 
Reied: Hea lihastikuga. 
Põlveliiges: Hea nurgaga. 
Kannaliigesed: Ei sisse- ega väljapoole pööratud. 
Käpad: Kompaktsed ja tugevad, ümarate padjanditega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE 
Vaba, ei tõsta esijalgu kõrgele. Ulatuslik ja pingutuseta liikumine, 
tugeva tagajalgade tõukega. 
 
KARVKATE 
KARV: Keskmise pikkusega, karmi tekstuuri ning pehme 
aluskarvaga. Karvkatet võib korrastada, et luua hoolitsetud üldmuljet. 
 
VÄRVUS:  
• Sinine brindle, ent mitte mustjas. 
• Nisukarva, heledast nisutoonist kuni kuldse punase varjundini. 
• Kutsikad võivad sündides olla sinised, nisukarva või punakad. 

Heledamates toonides kutsikatel on tavaliselt tindisinine mask ning 
neil võib olla sinine triip seljal, sabal ja kõrvadel. Tumedamad 
märgid võtavad vanemaks saades selgemad jooned. 
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SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased: Maksimaalne turja kõrgus14 tolli (35,5 cm). 
Emased: vastavalt vähem. 
Kaal: 
Isased: 35 naela (16 kg). 
Emased: vastavalt 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. 

• Jahikoera kõrvad. 
• Alahambumus, ülehambumus. 
• Liiga lühike kere. 
• Sirge esiosa. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:  

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Must ja pruun värvus. 
• Kitsas näoosa. 

  
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
MÄRKUS: Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


