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FCI - Standard nr 11 
 

BULLTERJER 
 

PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Terjer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 3: Terjerid 
Alarühm 3: Bull-tüüpi terjerid. 
Töökatsed vabatahtlikud. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: James Hink kehtestas selle 
tõutüübi kohta standardi 1850-ndatel aastatel valides tõu tunnuseks 
ovaalse peakuju. Esimest korda oli see tõug oma praegusel kujul 
näitusel esindatud 1862. aastal Birminghamis. Bullterjerite tõuühing 
moodustati 1887. aastal. Huvitav nüanss selle tõu puhul on see, et 
standardis on üsna selgelt väljendatud: „Selle tõu puhul ei ole 
kehtestatud nõudeid kaalu ega turja kõrguse osas, ent koer peab 
jätma maksimaalselt tema tõu ja sooga sobiva proportsionaalse 
mulje.“ Suurus ja kaal peavad olema tasakaalus. 
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19. sajandi alguses tunti ka väiksemat tüüpi kääbusbullterjerit, ent 
see tõug ei olnud enne I maailmasõda eriti soositud ning 1918. aastal 
eemaldati ta ka kennelliidu tõuregistrist. 1938. aastal hakkas selle 
tõuga aktiivselt uuesti tegelema rühm entusiaste kolonel Richard 
Glyni eestvedamisel ning nad moodustasid kääbusbullterjerite 
tõuühingu. Kääbusbullterjeri standard kattub bullterjeri omaga, 
erinev on vaid turja kõrgus. 
 
ÜLDMULJE: Tugeva kehaehitusega, heade proportsioonidega, 
aktiivne; innuka, otsusekindla ja aruka ilmega. Tõu unikaalne 
omadus on allapoole suunatud ovaalne peakuju. Suurusest sõltumata 
peaksid isased koerad välja nägema maskuliinsed ja emased 
feminiinsed. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Julged, elavad, rõõmsameelsed. 
Tasakaaluka loomuga ning kergesti distsiplineeritavad. 
Kangekaelsusele vaatama saavad inimestega hästi läbi. 
 
PEA: Pikk, tugev ja sügav kuni koonu otsani, ent mitte robustne. 
Eestvaates ovaalse kujuga ning täielikult täidetud. Peas ei ole 
lohkusid ega väljaulatuvaid osi. Profiil on kolju ülaosast kuni nina 
otsani kergelt laskuv. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju ülaosa kõrvade vahel peaaegu lame. 
NÄOPIIRKOND: 
Nina: Peaks olema must. Tipu suunas langev. Ninasõõrmed hästi 
arenenud. 
Mokad: Puhtad ja liibuvad. 
Lõuad/hambad: Sügav ja jõuline alalõug. Terved, puhtad, tugevad, 
paraja suurusega hambad. Korrektne ja täielik käärhambumus, mis 
tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad pisut üle alumiste ja 
väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Kitsad ja kolmnurksed, viltuse asetusega; mustad või 
võimalikult tumepruunid, nii et nad tunduvad peaaegu mustana; 
terava pilguga. Vahemaa koonu otsast silmadeni on märgatavalt 
suurem kui vahemaa silmade ja kolju ülaosa vahel. Sinine või 
osaliselt sinine värvus on ebasoovitav. 
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Kõrvad: Väiksed, õhukesed ning lähestikku asetsevad. Koer peab 
suutma hoida neid jäigalt kikkis, nii et kõrva tipp on suunatud otse 
üles. 
 
KAEL: Väga lihaseline, pikk, kaarduv, õlgade juures jämedam kui 
pea juures; kaelal ei ole lõtva nahka. 
 
KERE: Ümar, selgesti eristuvate ribidega; rindkere ja turja osa on 
väga sügav ning seetõttu asub rindkere madalamal kui kõht. 
Selg: Lühike ja tugev; ülajoon turjaga samal kõrgusel, kergelt 
nimmeosas kaarduv. 
Nimme: Lai, tugeva lihastikuga. 
Rind: Eestvaates lai. 
Alajoon ja kõht: Rindkerest kõhuni moodustub graatsiline tõusev 
kaar. 
 
SABA: Lühike, madala asetusega, horisontaalselt kantud. Sabajuur 
jäme, saba läheb otsast üsna peenikeseks. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Koer peab kindlalt jalgadel seisma ning jäsemed peavad 
olema täiesti paralleelsed. Täiskasvanud koerte puhul peab 
esijäsemete pikkus olema võrdne rinnakorvi sügavusega. 
Õlad: Tugevad ja lihaselised ilma raskuseta. Abaluud laiad, lamedad 
ning hoitud rinnakorvi lähedal; selgelt tahapoole kaldu moodustades 
õlevarreluuga peaaegu täisnurga. 
Küünarnukid: Sirged ja tugevad. 
Küünarvarred: Esijalad on ümara ja tugeva luustikuga. 
Kämblad (kämblaliigesed): Püstised. 
Esikäpad: Ümarad ja kompaktsed kaardus varvastega. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tagumised jalad tagantvaates paralleelsed. 
Reied: Lihaselised. 
Põlveliiges (põlv): Hästi painutatud. 
Reie alaosa: Hästi arenenud. 
Kannaliigesed: Hea nurgaga. 
Pöiad (pöialiigesed): Lühikesed ja tugevad. 
Tagakäpad: Ümarad ja kompaktsed kaardus varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Rütmiline ja sujuv liikumine vabade ning 
kergete sammudega ning tüüpilise reipa olemisega. 
Traavides on liikumine paralleelne nii ees kui taga. Kiiruse 
suurenedes liigub raskuskese rohkem keskele, esijäsemed sirutuvad 
ette ning tagajäsemed liiguvad puusast sujuvalt, põlve- ja 
kannaliigesed on painduvad ning tugeva tõukega. 
 

NAHK: Kerele liibuv. 
 
KARVKATE:  
Karv: Lühike, liibuv, ühtlane ja katsudes karm, ilusa läikega. Talvel 
võib esineda ka pehme aluskarv. 
 
Värvus: Valgete koerte puhul: puhas valge. Naha pigmentatsiooni ja 
laike pea piirkonnas ei peeta vigadeks. Muud värvi koerte puhul: 
domineerib värv, muud reeglid on samad, eelistatud värvus on 
brindle. Mustjas brindle, punane, kollakaspruun ning 
kolmevärvilisus on lubatud. Märgid valgel karvkattel ei ole 
soovitavad. Sinine või maksapruun värvus on ebasoovitav. 
 
SUURUS JA KAAL:  
Selle tõu puhul ei ole kehtestatud nõudeid kaalu ega turja kõrguse 
osas, ent koer peab jätma maksimaalselt tema tõu ja sooga sobiva 
proportsionaalse mulje. 
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MINIBULLTERJER 
Minibullterjeri standard kattub bullterjeri omaga, välja arvatud 
järgmised aspektid: 
 
 
SUURUS JA KAAL: Turja kõrgus tohib olla maksimaalselt 35,5 
cm. Koer peab oma suuruselt jätma proportsionaalse mulje. 
Kaalupiirangut ei ole. Suurus ja kaal peavad olema tasakaalus. 
 
VEAD:  
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest 
ning võimalikust mõjust koera tervisele ja heaolule. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Kõik selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad  
 diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


