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AVALDAMISE

Seltsikoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad.
Alarühm 1.1: Kääbusmolossid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE
Bostoni terjer on elav, väga arukas, pehme karvaga, lühikese peaga,
kompaktse kehaehitusega, lühikese sabaga, heas tasakaalus koer.
Brindle, hülgehall (seal) või must ning ühtlaselt kaetud valgete
märkidega. Pea on ülejäänud kerega proportsioonis ning tema ilme
väljendab väga arukat loomust. Kere on üsna lühike ja kompaktne,
jäsemed on tugevad ja heade nurkadega. Saba on lühike ja ükski joon
ei ole nii esiletungiv, et rikuks koera häid proportsioone. Koer jätab
otsusekindla, tugeva ja aktiivse mulje. Temas on kõrgklassilikku
väärikust, tema hoiak on sundimatu ning graatsiline. „Värviliste ja
valgete märkide“ proportsionaalne kombinatsioon on korraliku
tõuesindaja puhul eriti oluline joon.
„Tasakaal, ilme, värvilised ja valged märgid“ on need jooned, millele
tuleks üldmulje üle otsustamisel võrreldes teiste punktidega erilist
tähelepanu osutada.
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Bostoni terjeri selge joonega ja lühikese seljaga kere koos
iseloomuliku kandilise peakuju ja lõuaga ning silmatorkavate
märkidega teevad sellest tõust peene ja võluva Ameerika originaali:
Bostoni terjeri.
Võrreldes emaseid ja isaseid koeri, eristab neid vaid emase pisut
peenem kehaehitus.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID
Jalgade pikkus peab olema tasakaalus kere pikkusega andes Bostoni
terjerile silmatorkava kandilise välimuse. Bostoni terjer on tugev
koer ning ta ei tohi olla väljavenitatud ega jämedakoeline. Luustik ja
lihastik peavad olema proportsioonis ning rõhutama koera kaalu ja
kehaehitust.
KÄITUMINE/ISELOOM
Bostoni terjer on sõbralik ja elav koer. Sellel tõul on suurepärane
iseloom ning ta on väga arukas, mis teeb temast väga hea kaaslase.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kandiline, pealt lame, ilma voltideta. Järsu laubaga.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must ja lai, selgelt väljendunud ninasõõrmetevahelise
joonega. Hästi avatud ninasõõrmed.
Koon: Lühike, kandiline, lai ja sügav. Koljuga heas proportsioonis.
Ilma voltideta, pikkus on väiksem kui laius ja sügavus. Ei ületa
pikkuselt ligikaudu 1/3 kolju pikkusest. Koonu ülajoon laubalõikest
ninaotsani on paralleelne kolju ülaosaga.
Huuled: Huuled on hea sügavusega, ent mitte rippuvad. Kui suu on
kinni, katavad huuled hambaid täielikult.
Lõuad/hambad: Laiad ning kandilised lõuad lühikeste ühtlaste
hammastega. Ühtlane hambumus või piisav alahambumus, et anda
koonule kandiline kuju.
Põsed: Lamedad.
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Silmad: Üksteisest kauge asetusega, suured, ümarad ja tumedad.
Kolju suhtes otsese asetusega, silma välisnurgad on eestvaates
põskedega ühel joonel.
Ilme: Valvas ja sõbralik, äärmiselt arukas. See on selle tõu kõige
iseloomulikum joon.
Kõrvad: Väiksed, kikkis, loomulikud või kupeeritud sobimaks
peakujuga ning asetsevad nii koljunurkade lähedal kui võimalik.
KAEL
Kaela pikkus peab olema tasakaalus ülejäänud kerega. See on kergelt
kaardus, tagab graatsilise peahoiaku ning asetseb hästi õlgadel.
KERE
Kere peab jätma lühikese mulje.
Ülajoon: Tasane.
Selg: Piisavalt lühike, et säiliks kere kandiline üldmulje.
Laudjas: Kerge kaldega kuni sabajuureni.
Rind: Sügav ja hea laiusega. Roided on hästi kaarduvad ning
suunaga tahapoole nimme suunas.
SABA
Madala asetusega, lühike, peenike ning otsast teravnev. Sirge või
keeruga ning ei tohi olla kantud horisontaalasendist kõrgemal.
(Märkus: eelistatud sabapikkus ei ületa neljandikku sabajuure ja
kanna vahelisest vahemaast.)
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad on üksteisest kauge asetusega ning abaluu
ülemise otsaga ühel joonel. Sirge luustikuga.
Õlad: Kaldega ning hästi tahapoole suunatud, mis tagab Bostoni
terjeri stiilse liikumise.
Küünarliigesed: Ei sisse- ega väljapoole pööratud.
Kämblad: Lühike ja tugev. Lisavarbad võivad olla eemaldatud.
Esikäpad: Väiksed, ümarad ja kompaktsed, ei sisse- ega väljapoole
pööratud, hästi kaardunud varvaste ning lühikeste küüntega.
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TAGAJÄSEMED:
Reied: Tugevad, hea lihastikuga ning hea asetusega.
Põlveliigesed: Hea nurgaga.
Kannaliigesed: Lühikesed, ei sisse- ega väljapoole pöördunud, hästi
väljendunud.
Tagakäpad: Väiksed ja kompaktsed, lühikeste küüntega.
KÕNNAK/LIIKUMINE
Bostoni terjeri kõnnak on kindel ja sirgjooneline. Esi- ja tagajalad
liiguvad otse hea rütmiga ning igas sammus väljendub graatsia ja
jõulisus.
KARVKATE
KARV: Lühike, pehme, särav ning peene tekstuuriga.
VÄRVUS: Brindle, hülgehall (seal) või must valgete märkidega.
Brindle on eelistatud värvus ainult siis, kui kõik teised omadused on
võrdsed. (Märkus: Hülgehalli (seal) definitsioon: Hülgehall näib
mustana, ent päikese käes või eredas valguses on punaka
varjundiga).
Nõutud märgid: Valge koonujoon, valge joon silmade vahel, valge
rind.
Soovitavad märgid: Valge koonujoon, ühtlane valge joon silmade
vahel ja pea peal, valge krae, valge rind, osaliselt või täielikult
valged esijalad ning tagajalad kandadest allpool. (Märkus:
esinduslikku oma tõu esindajat ei karistata „soovitavate märkide“
puudumise eest.)
Koeral, kellel on valge värvus pea peal ja kehal ülekaalus, peavad
teised omadused olema piisavalt head, et seda puudust üles kaaluda.
KAAL:
Kaal on jagatud klassidesse järgnevalt:
• vähem kui 15 naela (6,8 kg),
• 15-20 naela ( 6,8-9 kg),
• 20 kuni mitte üle 25 naela (9-11,35 kg),
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PUNKTISKAALA:
Üldmulje: 10
Ilme: 10
Pea (koon, lõuad, hambumus, kolju ja üleminek laubalt koonule): 15
Silmad: 5
Kõrvad: 5
Kael, ülajoon, kere ja saba: 15
Esijäsemed: 10
Tagajäsemed: 10
Käpad: 5
Värvus, karvkate ja märgid: 5
Kõnnak: 10
-------KOKKU: 100
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.
• Tahukakujuline või jässakas välimus.
• Kitsad või laiad ninasõõrmed.
• Silmavalged ja pilkkile on liiga nähtaval.
• Kõrvad on pea suhtes ebaproportsionaalse suurusega.
• Ulja hoiakuga saba.
• Nõrgad jalad.
• Sirged põlveliigesed.
• Väljapoole pööratud käpad.
• Rulluv, sõudev või põiklev kõnnak. Esijalgade kõrgele tõstmine.
TÕSISED VEAD:
• Kõver suu.
• Kinnise suuga mingilgi määral paistvad keel või hambad.
• Kumer või nõgus selg.
• Lamedate külgedega rinnakorv.
• Kõnnak: Igasugune ristiliikumine, nii ees kui taga.
FCI-St. nr 140 – 02.09.2009

EESTI KENNELLIIT

6
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Roosa või maksavärvi nina (nn Dudley nina).
• Sinised silmad või sinise varjundiga silmad.
• Kupeeritud saba.
• Üleni must, üleni brindle või üleni hülgehall, ilma nõutud valgete
märkideta.
• Hall või maksavärvus.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.

FCI-St. nr 140 – 02.09.2009

EESTI KENNELLIIT

