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FCI Standard nr 3/11. 05. 2005 / Suurbritannia 
 

KERRY BLUE TERJERKERRY BLUE TERJERKERRY BLUE TERJERKERRY BLUE TERJER    

 
PÄRITOLUMAA: Iirimaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 19.04.2005. 
 
KASUTUS: Seda tõugu koeri on kasutatud saarmaste 
püüdmiseks sügavast veest, mäkrade püüdmiseks maa alt ning 
kahjurite püüdmiseks. Hea valvekoer ning lojaalne kaaslane. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST 
Nagu teisedki Iiri päritolu terjeritõud, on ka Kerry Blue terjer ilmselt 
juba sajandeid olemas olnud, ent tänu tema tagasihoidlikule päritolule 
rotipüüdjana ja farmikoerana informatsioon selle tõu kohta enne 20. 
sajandit praktiliselt puudub. Esimene kirjalik informatsioon Kerry 
Blue kohta pärineb aastast 1847. Teksti autor kirjeldab sinakashalli 
värvi koera, kelle karvkattel on tumedamad laigud ning sageli pruunid 
jalad ja koon. Mustjassinine iiri terjer oli tõenäoliselt kõige enam 
levinud Kerry maakonnas, ent mitte ainult. Näitusel oli see tõug 
esimest korda esindatud 1913. aastal ning Dublini Kerry Blue terjerite 
tõuühing moodustati 1920. aastal. Kerry Blue sai kiiresti populaarseks 
Iirimaa patriootide omamoodi maskotina, nii et vahepeal tegeles selle 
koeratõu huvide eest seismisega lausa neli ühingut ning aastatel 1922-
1924 korraldasid need ühingud ei rohkem ega vähem kui kuus näitust 
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ning kuus võistlust. 1928. aastaks saavutas selle muljetavaldava ja 
tasakaalustatud välimusega, kauni pehme sinise karvaga terjer 
ülemaailmse populaarsuse ning selle suurepärase töö- ja seltsikoera 
reputatsioon vastas tema kirjeldusele „praktiliselt täiusliku“ tõuna. 
 
ÜLDMULJE 
Tüüpiline Kerry Blue terjer on püstise hoiakuga, kompaktne ning heas 
tasakaalus koer, kellel on hästi arenenud lihaseline terjeritüüpi kere. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM 
Läbinisti terjerlik iseloom. Oluline on see, et ilme oleks tähelepanelik 
ja valvas. 
 
PEA 
Kaetud rikkaliku karvaga. Isased on tugevama peaga ja lihaselisemad 
kui emased. 
 
KOLJUPIIRKOND:  
Kolju: Tugev ja heas tasakaalus. 
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Must, suurte ja laiade ninasõõrmetega. 
Koon: Koon peab olema keskmise pikkusega. 
Hambad: Hambad on suured, ühtlased ja valged. Käärhambumus 
(tasahambumus on lubatud).  
Lõuad: Lõuad on tugevad ja lihaselised (jõulise haardega). 
Suu: Igemed ja suulagi on tumedad. 
Silmad: Tumedad või tumedad pähkelpruunid, keskmise suuruse ja 
hea asetusega, tähelepaneliku ilmega. 
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Kõrvad: Õhukesed ja mitte suured. Kantakse suunaga ettepoole või 
pea külgedel samuti suunaga ettepoole rõhutamaks tähelepanelikku ja 
valvast terjeriilmet. 
 
KAEL 
Heade proportsioonidega, hästi asetunud õlgadele ning mõõduka 
pikkusega. 
 
KERE:  
Selg: Keskmise pikkusega, tasane. 
Nimme: Mõõduka pikkusega. 
Rind: Sügav ja mõõduka laiusega. Hästi kaarduvad roided. 
 
SABA 
Peenike, hea asetusega, kantakse püsti ja uljalt. 
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED:  
Õlad: Peened, kaldega, kompaktsed. 
Esijalad: Eestvaates sirged, hea luustikuga. 
 
TAGAJÄSEMED: Tagajalad asuvad hästi kere all. 
Reied: Lihaselised, hästi arenenud. 
Kannaliigesed: Tugevad. 
  
KÄPAD: Kompaktsed, tugevate ja ümarate padjanditega. 
Varbaküüned mustad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE 
Hea koordinatsiooniga. Jalad liiguvad paralleelselt, esijalad 
sirutuvad välja ning hoogu annab tugev tagajalgade tõuge. 
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Liikudes peab ülajoon jääma tasaseks ning pea ja saba peavad 
olema kõrgel kantud.  
 
KARVKATE  
 
KARV: Pehme, rikkalik ja laineline. 
 
VÄRVUS: Kõik sinised toonid, mustade märkidega või ilma. Must 
värvus ning pruunid toonid on lubatud ainult kuni 18 kuu vanustel 
koertel. 
 
SUURUS JA KAAL:  
Turja kõrgus: 
Isased:  18-19,5 tolli (45,5-49,5 cm). 
Emased: 17,5-19 tolli (44,5-48 cm). 
 
Kaal:  
Isased:   33-40 naela (15-18 kg). 
Emased: Proportsionaalselt vähem. 
 
VEAD 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest 
ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades. 
• Roosad huuled. 
• Kollased või heledat värvi silmad. 
• Kumer või nõgus selg. 
• Kitsas rind. 
• Väljaulatuvad küünarnukid. 
• Hammaste üle- või alahambumus. 
• Valged või luuvärvi varbaküüned. 
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• Lisavarbad tagakäppadel või märk nende eemaldamisest. 
• Suletud, sissepoole pööratud kannaliigestega või jäik liikumine. 
• Koeri, kelle pead või saba hoiavad üleval koera esitajad, tuleb 

karistada. 
• Karm või traatjas karv, harjaskarv.  
• Kõik teised värvused peale sinise, ainus erand on mainitud ülal. 
  
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo  


