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PÄRITOLU/EESTKOSTE: Venemaa. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Töökoer, valvekoer, spordi- ja seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2: Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad.  
Alarühm 1.4: Pinšerid ja šnautserid.  
 Töökatsed vabatahtlikud. 
 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Vene must terjer aretati välja Venemaal 1940-ndate lõpus ja 50-
ndate alguses erinevate tõugude nagu rotveileri, suuršnautseri, 
airdale'i terjeri ja newfoundlandi koera ristamise tulemusena. Tõu 
peamiseks esivanemaks peetakse suuršnautserit. Tõu aretamisega 
tegeleti sõjaväelise eesmärgiga kasvanduses Moskva lähistel ning 
koeri peeti „Red Star“ nimelistes kennelites. Aretajate eesmärgiks 
oli välja kujundada suur, vapper, tugev ja kergesti juhitav tugeva 
kaitseinstinktiga töökoer, keda saaks kasutada mitmel erineval 
otstarbel ning kes kohaneks hästi erinevate ilmastikutingimustega. 
FCI tunnustas tõugu 1984. aastal. 
 
ÜLDMULJE: 
Mustad terjerid on suurekasvulised, üsna pikliku kerega, sportliku, 
robustse ja tugeva kehaehitusega koerad. Luustik on massiivne ning 
lihased väga tugevad. Suur pea ning kompaktne kere koos ruumika 
ja sügava rinnakorviga loovad sümmeetrilise üldmulje. 
Sugudevahelised erinevused on selgelt väljendunud. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kere pikkus on pisut suurem kui turja kõrgus. Emased võivad olla 
pikema kerega kui isased.  
Rinna sügavus ei tohi olla väiksem kui pool turja kõrgusest. Pea 
pikkus ei tohi olla väiksem kui 40% turja kõrgusest. Koon on 
koljust pisut lühem. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Väärikas ja enesekindel koer, kes säilitab rahu igas olukorras. 
Vajadusel võtab ta koheselt aktiivselt kaitsva hoiaku, ent ohu 
kadumisel rahuneb kiiresti. See kauni välimusega koer on väga 
armastusväärse loomuga ning ka väga vastupidav. Ta on leplik, 
arukas ja sõbralik. Õpib kiiresti ning kohaneb kergesti erinevate 
ilmastikutingimustega. Ta on töökas ja usaldusväärne. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Pea peab olema kerega heas proportsioonis, ent siiski suur, 
massiivne ja pikk. 
Kolju: Mõõdukalt lai, lameda otsmikuga. Kolju ja koonu ülajooned 
on paralleelsed. Kulmukaared ja kuklakühm on mõõdukalt 
rõhutatud. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav, ent mitte terav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Suur ja must. 
Koon: Tugev, lai ning pisut lühem kui kolju. Koonutüvi on lai. Otsa 
suunas läheb koon peenemaks. Kulmud ja habe rõhutavad omakorda 
veelgi koonu kuju ning annavad sellele kandilise ning tömbi 
välimuse. 
Mokad: Paksud, hea pigmendiga ja pingul. Huulte ääred on 
tumedad. 
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Lõuad/hambad: Suured valged hambad, mis asetsevad üksteisele 
hästi lähedal. Alumised lõikehambad asetsevad ühel joonel. 
Täishambumus (42 hammast). Käärhambumus. 
Põsed: Kuivad põsesarnad. Ümarad, ent mitte rõhutatud põsed. 
Silmad: Keskmise suurusega, ovaalse kujuga, sirge asetusega ning 
üksteisest kauge asetusega, tumedat värvi silmad. Lauservad on 
kuivad, pingul ja mustad. 
Kõrvad: Rippuvad. Sümmeetrilise ja kõrge asetusega, keskmise 
suurusega ja kolmnurkse kujuga kõrvad. Esikülg asub põskede 
lähedal. Kõrvalest on tihke, ilma voltideta. 
 
KAEL: 
Tugev, kuiv ja lihaseline. Kaela pikkus on peaaegu võrdne pea 
pikkusega ning moodustab maapinna suhtes 40-45-kraadise nurga. 
Kukal on tugev ja hästi arenenud. 
 
KERE: 
Massiivne, sügav ja suur, heas tasakaalus. 
Ülajoon: Ülajoon on kergelt langev suunaga turja juurest sabajuure 
poole. 
Turi: Kõrge ja hästi arenenud. Isastel rohkem väljendunud kui 
emastel. 
Selg: Tugev, sirge ja lihaseline. Selja tegelik pikkus on umbes pool 
ülajoone pikkusest mõõdetuna turjast sabatüveni. 
Nimme: Lai, lühike, lihaseline ning kergelt kaarduv. Nimmeosa 
pikkus on pool selja tegelikust pikkusest. 
Laudjas: Lai, lihaseline, kergelt kaldus ja mõõduka pikkusega. 
Rindkere: Sügav, pikk, lai, kergelt kaardunud roietega. Rindkere 
(läbilõige) on ovaalse kujuga. Rinnakuluu on pikk ja väga lihaseline 
eesrind moodustab õlaliigese loomuliku pikenduse. 
Alajoon ja kõht: Asetseb küünarliigesega sama kõrgusel või pisut 
madalamal. Mõõdukalt üles tõmmatud. Küljed on vaid kergelt 
arenenud. 
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SABA: 
Saba on kõrge asetusega, sabatüvi on jäme. Liikudes kantakse saba 
uljalt, ent sabatüvi ei kerki selja suunas (oravasaba). 
Päritolumaal on saba traditsiooniliselt kupeeritud. Kupeerimata saba 
pikkus ega kuju ei mõjuta koera hindamist. Kupeerimata saba puhul 
on eelistatud saabli- või sirbikujuline hoiak. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Eestvaates sirged ja paralleelsed. Esijalgade pikkus 
küünarnukist maapinnani on 50-52% turja kõrgusest. 
Õlad: Pikad, laiad ning hästi tahapoole suunatud. Abaluu ja õlavarre 
vaheline nurk on umbes 100 kraadi. 
Õlavarred: Lihaselised ja mitte lühemad kui abaluud. 
Küünarnukid: Hoitakse kere lähedal. 
Küünarvarred: Sirged, jämedad, ümarate luudega. Nii eest kui 
küljelt vaadatuna vertikaalse asetusega. 
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed, massiivsed ja külgvaates 
kergelt kaldus. 
Esikäpad: Suured, kompaktsed ja kujult ümarad. Küüned ja 
padjandid on mustad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tagantvaates sirged ja paralleelsed, veidi laiema 
asetusega kui esijäsemed. Külgvaates asetsevad pisut kerest 
tagapool. 
Reied: Mõõduka pikkusega, kergelt kaldus. Laiad, hästi 
arenenud ning silmatorkavate lihastega. 
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud. 
Sääred: Mitte lühemad kui reied.  
Pöiad (pöialiigesed): Tugevad. Madala ja vertikaalse asetusega. 
Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Pisut väiksemad kui esikäpad, peaaegu ovaalse 
kujuga. Küüned ja padjandid on mustad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba ja hästi tasakaalustatud, kergelt paindes liigestega. 
Tüüpiline liikumisviis on pikkade sammudega energiline traav, 
tugeva tagajalgade tõukega ja esijalgade suure sirutusulatusega. 
Ülajoon püsib liikumisel tasasena. 
 
NAHK: 
Pingul ning hästi kerele liibuv. Ilma voltide või lõdva nahata. 
Elastne. Ühtlase pigmendiga. 
 
KARVKATE: 
 
Karv: Karm ja paks topeltkarv. Pealiskarv on karm, paks ning 
kergelt laineline. Aluskarv on pehme, lühike ja tihe. Pealiskarv 
katab tervet keret. Loomuliku ja trimmimata karva pikkus on 5-
15 cm. Karv peas on väga hästi arenenud ning moodustab 
lopsakad kulmud, vuntsid ja habeme. Jalad on kaetud pika ja 
tiheda ehiskarvaga. Korrektne karvahooldus on vajalik. 
Pügatud karvkate peab rõhutama koera tugevust ja 
enesekindlust ning ei tohi mingil juhul olla liiga dekoratiivne. 
Karvkate jäetakse kõige pikemaks jäsemetel ja koonul. 
Pügamine peab rõhutama massiivset pead ja lamedat otsmikku, 
hea asetusega kõrvu, tugevat kaela ja hea ehitusega, tugevat 
keret. 
 
Värvus: Must. Must segatud mõningase vähemärgatava halli 
karvaga on lubatud. (Hallisegune karv ei tohi katta rohkem kui 
kolmandikku kere pinnast). 
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SUURUS JA KAAL: 
 
Ideaalne turja kõrgus:  
Isased koerad: 
72-76 cm, ent mitte vähem kui 70 cm ning mitte rohkem kui 78 cm. 
 
Emased koerad: 
68-72 cm, ent mitte vähem kui 66 cm ning mitte rohkem kui 74 cm. 
 
Pisut suurem turja kõrgus on lubatud eeldusel, et tegemist on 
proportsionaalse kehaehitusega ja muus osas suurepäraste 
omadustega koeraga. 
 
Kaal: 
Isased koerad:  50-60 kg. 
Emased koerad: 45-50 kg. 
  
  
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ja selle mõju koera tervisele, heaolule ning tema 
võimekusele teha tavapärast tööd. 
• Kumer kolju. 
• Osaline pigmendi puudumine huultel. 
• Lõikehambad ei asetse alalõuas sirges reas. Väiksed 
lõikehambad. 
• Ümmargused silmad, heledad silmad, viltuse asetusega või liiga 
lähestikku asetsevad silmad. 
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• Liiga lühike ja mitte piisavalt lihaseline kael. 
• Mitte piisavalt rõhutatud turi. 
• Nõgus või kitsas selg. 
• Liiga pikk, kitsas või mitte piisavalt lihaseline nimmeosa. 
• Liiga sirged õlad. 
• Liiga lühikesed küünarvarred. 
• Sisse- või väljapoole pööratud küünarnukid. 
• Sisse- või väljapoole pööratud käpad. 
• Sisse- või väljapoole pööratud kannad. Sirbikujulised kannad. 
• Traavides kaldumine küliskäigule. 
• Liiga pehme või sile pealiskarv.  
• Roostepruun toon pealiskarval. 
• Puuduv aluskarv. 
 
TÕSISED VEAD: 
 
• Kõrvalekalded sootüübist. 
• Arglik või ülierutatud käitumine. 
• Lühike või liiga kerge pea.  
• Nähtav kolmas laug, heledad silmad. 
• Horisontaalne või liiga järsult laskuv laudjas. 
• Lühike või mitte piisavalt sügav rindkere.  
• Oravasaba. 
• Vibukujulised küünarvarred. 
• Piiratud liikumine. Aeglane või raskepärane liikumine. 
• Siidine pealiskarv. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse.  
• Liiga selge sarnasus tõugudele, millest ta on aretatud. 
• Muud värvi nina kui must. 
• Kõõrdsilmsus või erinevat värvi silmad. 
• Kõrvalekalded käärhambumusest või puuduvad hambad. 
• Lühike pealiskarv. Puuduv ehiskarv peas, rinnal ja jäsemetel. 
• Eelpool mainutud värvustest erinevad karvkatte toonid. 
• Valged täpid või märgised. 
• Selgelt väljendunud hallid karvalaigud. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


