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FCI - Standard nr. 209 
 

TIIBETI TERJER 
 
 
PÄRITOLUMAA: Tiibet 
 
EESTKOSTE: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE KUUPÄEV: 
13.10.2010. 
 
KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 5: Tiibeti tõud. 
Töökatseteta. 
   
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Nimele vaatamata ei ole 
Tiibeti terjer tegelikult terjer vaid karja- ning valvekoer. Tiibeti 
terjereid kasutasid valvekoertena kaupmehed oma Hiina reisidel. Ta 
ei sobinud valvekoera rolli mitte niivõrd tänu oma suurusele, vaid 
pigem tänu oma aukartustäratavale välimusele. Arvatakse, et seda 
tõugu koer ongi algne Tiibeti püha koer. Seda tõugu koerad on 
väidetavalt oma loomult veel elavamad kui teised 9. tõurühma 
kuuluvad Tiibeti tõud. Tema energia ja entusiasm teevadki temast 
väikse kasvu juures siiski hea valvekoera, kes sarnaneb vanale 
inglise lambakoerale. 
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ÜLDMULJE: Tugev, keskmise suurusega, pikakarvaline, kandilise 
üldmuljega.  
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Kere pikkus mõõdetuna 
õlanukist sabajuureni on võrdne turja kõrgusega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Elav ja sõbralik. Lojaalne seltsikoer 
ning oma olemuselt väga võluv. Avatud, valvas, arukas ning 
mänguhimuline. Ei ole kuri ega sõjakas. Võõraste suhtes võib olla 
pisut umbusklik. 
 
PEA: Pea on kaetud lopsaka pika karvaga, mis langeb ettepoole, ent 
mitte silmadele. Pikk karv ei mõjuta koera nägemisulatust. 
Alalõua küljes on väike, aga mitte liiga silmatorkav habe. Tervikuna 
jätab väga otsusekindla üldmulje. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Keskmise suurusega, ei ole liiga lai ega robustne. Kõrvadest 
silmade suunas pisut kitsenev. Ei ole kuplikujuline ega ka silmade 
vahelt täiesti lame. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav otse silmade ees, ent mitte liiga 
väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Tugev. Vahemaa ninapeeglist silmadeni on sama pikk kui 
vahemaa silmadest kuklakühmuni. 
Lõuad/hambad: Hästi arenenud alalõug. Lõikehambad asetsevad 
kergelt kaarekujuliselt, ühtlaste vahedega ning lõualuu suhtes risti. 
Käärhambumus või tagurpidi käärhambumus. 
Põsed: Kumerad sarnakaared, aga mitte nii ülearenenud, et oleksid 
liiga esiletungivad. 
Silmad: Suured, ümmargused, ei ole liiga esiletungivad ega ka 
sissevajunud. Üksteisest üsna kaugel asetsevad. Tumepruunid. 
Silmaääred mustad. 
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Kõrvad: Rippuvad, mitte liiga pea lähedal kantud, V-kujulised, mitte 
väga suured. Üsna kõrge asetusega kolju külgedel, kaetud tiheda 
karvaga. 
 
KAEL: Tugev, lihaseline, keskmise pikkusega, võimaldab kanda 
pead pisut seljajoonest kõrgemal ning loob tasakaalustatud 
üldmulje. Sulandub hea asetusega õlgadesse. 
 
KERE: Hea lihastikuga, kompaktne ja jõuline. 
Ülajoon: Tasane. 
Nimme: Lühike, kergelt kumer. 
Laudjas: Tasane. 
Rind: Tugev rinnakorv, rindkere sügav ja ulatub 
küünarnukkideni. Tahapoole kaarduvad ribid. 
 
SABA: Keskmise pikkusega, üsna kõrge asetusega, kantakse uljalt 
selja kohal. Kaetud rikkaliku karvaga. Saba otsas sageli esinev jõnks 
on lubatud. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Väga karvane. 
Õlad: Hea asetusega ja piisavalt pikad. 
Õlavarred: Pikad ja langeva joonega. 
Küünarvarred: Sirged ja paralleelsed. 
Kämblad (kämblaliigesed): Kergelt langeva joonega. 
Esikäpad: Suured, ümarad, varvaste ja käpapadjandite vahel 
rikkaliku karvaga. Seisab kindlalt padjanditel, varbad ei ole 
kaardunud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Rikkaliku karvkattega, hea lihastikuga. Heade 
nurkadega põlveliigesed ja madala asetusega kannad tagavad 
ühtlase ülajoone ja tugeva taganttõuke. 
Põlveliiges (põlv): Hästi painutatud. 
Kannaliigesed: Madala asetusega. 
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Tagakäpad: Suured, ümarad, varvaste ja käpapadjandite vahel 
rikkaliku karvaga. Seisab kindlalt padjanditel, varbad ei ole 
kaardunud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Ühtlane, pingutuseta jõulise 
taganttõukega ning hea ulatusega. Kõndides või traavides on esi- ja 
tagajäsemed ühel joonel. 
 
KARVKATE: 
Karv: Topeltkarv. Peen ja villane aluskarv. Pealiskarv on rikkalik. 
Sile, ent mitte siidise või villase tekstuuriga. Pikk, kas sirge või 
laines, ent mitte lokkis. 
 
Värvus: Valge, kuldne, kreemjas, hall või suitsuhall, must, 
mitmevärviline või kolmevärviline. Tegelikult on lubatud kõik 
värvused peale šokolaadi- ja maksapruuni. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: Isased 36-41 cm, emased on pisut madalamad. 
 
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 füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


