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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 08.10.2012 

 
KASUTUS: Terjer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1:  Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
 Töökatsed vabatahtlikud. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Airedale'i terjer on pärit Suurbritanniast, Yorkshire'i 
maakonnast ning oma nime on ta ilmselt saanud Airedale'i 
koertenäituse järgi. Sellel näitusel olid esindatud palju 
„veeäärse päritoluga terjerid“ Wharfe, Calderi ja Aire jõe 
orgudest ning need moodustasid suure osa näitusel esindatud 
koertest. See terjeritõug on terjeritest suurim ning tal on kõik 
sellesse rühma kuuluvate koerte omadused. Teda tuntakse ka 
kui terjerite kuningat. 
Airedale'i terjeril on märkimisväärne haistmismeel ning seda 
tõugu on kasutatud jäljeajamiseks Aafrikas, Indias ja Kanadas. 
Seda tõugu koerad on aidanud sõja ajal Punast Risti ning ta on 
olnud ka politsei ja sõjaväe teenistuses nii Suurbritannias kui 
Venemaal. 
 
ÜLDMULJE: 
Terjeritest kõige suurem. Lihaseline, aktiivne, üsna jässakas 
koer, mitte liiga pikkade jalgadega ega liiga pika kerega. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Uudishimulik ilme, kiire liikumine, vähimagi liikumise puhul 
valvel. Iseloom väljendub tema silmade ilmes ning kõrvade 
asendis ja saba püstises hoiakus. Suhtlemisaldis ja enesekindel, 
sõbralik, julge ja arukas. Alati valvel, mitte agressiivne, aga 
kartmatu. 
 
PEA: 
Heas tasakaalus. Kolju ja koonu pikkus peaaegu võrdsed. Ilma 
kortsudeta. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Pikk ja lame. Kõrvade vahelt mitte liiga lai ning 
silmade suunas kergelt kitsenev. 
Üleminek laubalt koonule: Vaevumärgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Koon on silmade alt hästi täidetud, ei ole kausikujuline 
ega vaju silmade all lohku. Ei ole kiilukujuline ega lame. 
Mokad: Liibuvad. 
Lõuad/hambad: Üla- ja alalõug on sügavad, jõulised, tugevad 
ja lihaselised. Tugev koon on väga soovitav. Samas ei ole 
lõuad liigselt arenenud ja ei anna põskedele ümarat ja 
esiletungivat välimust. Tugevad hambad. Eelistatud on 
käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad 
ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. Ka 
tanghambumus on aktsepteeritav. Üle- või alahambumus on 
ebasoovitav 
Põsed: Tasased ja ei ole liiga täidlased. Liiga esiletungivad 
põsed ei ole soovitavad. 
Silmad: Tumedad, üsna väiksed, ei ole pungis, terjerile 
iseloomuliku tähelepaneliku ja aruka ilmega. Heledad või 
pungis silmad on väga ebasoovitavad. 
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Kõrvad: V-kujulised ning kõrval kantud. Väiksed, kuid mitte 
ebaproportsionaalsed ülejäänud kere suhtes. Kõrva murdejoone 
ülaserv asub pisut koljust kõrgemal. Rippuvad või liiga kõrge 
asetusega kõrvad on ebasoovitavad. 
 
KAEL: 
Puhas, lihaseline, mõõduka pikkuse ja jämedusega, õlgade 
suunas sujuvalt jämenev, ilma voltideta. 
 
KERE: 
Selg: Lühike, tugev, sirge ja tasane. Ei ole lõtv. 
Nimme: Lihaseline. Lühikese nimme ja tugevate roietega 
koera puhul on puusade ja roiete vahel vähe ruumi. Kui koeral 
on pikk nimmeosa, siis on näha ka teatud lõtvust. 
Rindkere: Sügav (st küünarliigestega umbes samal kõrgusel), 
aga mitte lai. Hästi kaarduvad roided. 
 
SABA: 
Varem oli kupeeritud saba tavapärane. 
Kupeeritud: Üsna kõrge asetusega, kantakse uljalt, aga mitte 
rõngakujuliselt selja kohal. Tugev ja massiivne. Sabaots asub 
kolju ülemise äärega umbes ühel kõrgusel. 
Kupeerimata: Kõrge asetusega, ulja hoiakuga. Tugev ja 
massiivne. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Pikad, hästi tahapoole suunatud, kaldega. Lamedad 
abaluud. 
Küünarnukid: Kere suhtes risti, külgedel vabalt liikuvad. 
Küünarvarred: Esijalad täiesti sirged, hea luustikuga. 
Esikäpad: Väiksed, ümarad ja kompaktsed. Paksude pehmete 
padjanditega, varbad mõõdukalt kaardunud, ei ole sisse- ega 
väljapoole pöördunud. 
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TAGAJÄSEMED: 
Reied: Pikad ja jõulised. 
Põlveliiges (põlv): Hea paindega, ei sisse- ega väljapoole 
pöördunud. 
Sääred: Lihaselised. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad madala asetusega, tagantvaates 
üksteise suhtes paralleelsed. 
Tagakäpad: Väiksed, ümarad ja kompaktsed. Paksude pehmete 
padjanditega, varbad mõõdukalt kaardunud, ei ole sisse- ega 
väljapoole pöördunud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Jalad liiguvad otse. Esijalad liiguvad vabalt ja külgedega 
paralleelselt. Eestvaates peaksid esijalad moodustama esiosaga 
sirge joone, käpad peaksid asetsema üksteise suhtes sama 
laiusega nagu küünarnukid.  
Tagajalad tugeva tõukejõuga. 
 
KARVKATE: 
 
KARV: Karm, tihe ja traatjas, ent mitte nii pikk, et tunduks 
sagrine. Liibub sirgelt nahale, katab kere ja jalad. Pealiskarv on 
karm, traatjas ja jäik, aluskarv on lühem ja pehmem. Eriti karm 
karv võib olla murtud või lihtsalt kergelt laines. Krussis või 
pehme karv on äärmiselt ebasoovitav. 
 
VÄRVUS: Sadul must või grizzle nagu ka kaela ülemine osa ja 
saba pealmine osa. Kõik ülejäänud kohad on pruunid. Kõrvad 
on sageli tumedamat pruuni tooni, kaela ja kolju piirkonnas 
võivad esineda erinevad toonid. Mõned valged karvad 
esijalgade vahel on aktsepteeritavad. 
 
 



 

FCI Standard nr 7 / 22.11.2012 
EESTI KENNELLIIT 

6 

 
SUURUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: 
Isastel umbes 58-61 cm. 
Emastel umbes 56-59 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. 
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 
 
 



  

 


