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BEDLINGTONI TERJER
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 13.10.2010.
KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3:
Terjerid.
Alarühm 1:
Suured ja keskmise suurusega terjerid.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Väidetavalt on Bedlingtoni terjeril teiste terjeritega võrreldes
pikem ajalugu. Varem tunti teda Rothbury terjeri nime all, kes
pärineb Inglismaa põhjaosa kaevanduspiirkondadest. Tema
kuulsus levis aga kaugemalegi ning 1877. aastal asutati selle
tõu ühing. Kuigi välimuselt tasane, on ta täiesti võimeline enda
eest seisma, ent ta ei otsi tüli. See on väike vapper koer, kellel
on küll lambalik välimus, ent ärge laske ennast sellest petta – ta
on läbi ja lõhki terjer. Inglismaa põhjaosast pärit koerana oli
tema põhiülesanne pere toidulaua jaoks jäneseid püüda ning
sportlik loomus on temas ka säilinud.
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ÜLDMULJE:
Graatsiline, nõtke ja lihaseline koer, ilma igasuguste nõrkuse
või robustsuse ilminguteta. Pea on pirni- või kiilukujuline ning
puhkeolekus on ilme rahulik ja heatahtlik.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus on pisut suurem turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav ja mänguhimuline, väga enesekindel. Arukas seltsiline
tugeva spordiinstinktiga. Tasakaalukas, südamlik ja väärikas.
Ei ole arg ega närviline. Puhkeolekus rahumeelne, ent
tegutsedes julge.
PEA:
Kaetud rikkaliku siidise karvaga, mis peab olema peaaegu
täiesti valge.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kitsas, ent sügav ja ümmarguse kujuga.
Üleminek laubalt koonule: Puudub täielikult: kuklakühmu ja
ninaotsa vaheline joon on täiesti sirge ja katkematu.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Suured ja hästi väljendunud ninasõõrmed. Sinistel
ja sinise-pruunikirjutel koertel on ninad mustad,
maksapruunidel ja liivakarva koertel pruunid.
Koon: Silmade alt hästi täidetud.
Mokad: Pingul, ei ole rippuvad.
Lõuad/hambad: Suured ja tugevad hambad. Käärhambumus,
mis tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad pisut üle
alumiste ja väljuvad lõualuust otse.
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Silmad: Suhteliselt väiksed ja säravad. Ideaalne silmakuju on
kolmnurkne. Sinistel koertel on tumedad silmad. Sinisepruunikirjutel on heledamad, merevaigukarva silmad.
Maksapruunidel ja liivakarva koertel on heledad
pähkelpruunid silmad.
Kõrvad: Mõõduka suurusega pintslikujulised silmad. Madala
asetusega ning ripuvad põskede vastas. Õhukesed ja tekstuurilt
sametised; kaetud lühikese peene karvaga ning kõrva otsas on
valge siidise karva tutt.
KAEL:
Pikk ja koonusekujuline. Altpoolt sügav ning ilma voltideta.
Sirutub hästi õlgade juurest ülespoole ning pead kantakse üsna
kõrgel.
KERE:
Lihaseline ja silmapaistvalt paindlik.
Selg: nimme kohal loomulikult kumer.
Nimme: Kumer, ülajoon nimme kohal kerge kaarega.
Rindkere: Sügav ja üsna lai. Lamedad roided. Sügav rindkere,
mis ulatub küünarliigesteni.
Alajoon ja kõht: Kumer nimmeosa tekitab selgelt tõusva
alajoone.
SABA:
Mõõduka pikkusega. Sabajuur jäme, otsa suunas läheb
peenemaks. Graatsiliselt kumer. Madala asetusega, ei kanta
kunagi selja kohal.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad sirged, üleval laiema asetusega kui
all.
Õlad: Lamedad ja kaldega.
Kämblad (kämblaliigesed): Pikad ja kerge kaldega. Ei ole
nõrgad.
Esikäpad: Pikad jänesekäpad, paksude ja suletud padjanditega.
Padjandid on tugevad, ilma lõhede ja tüügasteta.
TAGAJÄSEMED: Lihaselised ja mõõduka pikkusega.
Tagumised jalad tunduvad esijalgadest pikemad.
Põlveliiges (põlv): Mõõduka paindega.
Kannad (pöialiigesed): Kannad tugevad ja madala asetusega,
ei sisse- ega väljapoole pöördunud.
Tagakäpad: Pikad jänesekäpad, paksude ja suletud
padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Suudab liikuda kiire galopiga ja näeb ka välja selline, et ta
seda suudab. Kõnnak silmatorkav, üsna rütmiline,
aeglasemal liikumisel kerge ja vetruv, kiirel liikumisel
sujuv.
KARVKATE:
Karv: Väga silmapaistev. Paks ja kraasitud villa välimusega.
Üsna püstine, aga mitte traatjas. Kipub krussi minema, eriti pea
pea ja näo piirkonnas.
Värvus: Sinine, maksapruun, liivakarva piirdega või ilma.
Soositud on tumedam pigment.
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SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: Umbes 41 cm. Emased võivad olla natuke
madalamad ja isased natuke kõrgemad.
Kaal: 8-10 kg.
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.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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