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PÄRITOLUMAA: Jaapan. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 05.06.1995. 
 
KASUTUS: Kääbuskoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
See tõug on 17. sajandil Hollandist Nagasakisse viidud 
siledakarvaliste foksterjerite ning väikesekasvuliste pointerite või 
väikesekasvuliste kohalike koerte järeltulija. Jaapani terjereid peeti 
põhiliselt sülekoertena Kobe ja Yokohama sadamates. Jaapani terjer 
on elava ja rõõmsameelse iseloomuga koer. Selle tõu teadlik 
aretamine algas 1920-ndatel aastatel ning tõutüüp kujundati välja alles 
1930-ndate alguseks. 
 
ÜLDMULJE: 
Väiksekasvuline targa välimusega koer, selge joonega ning kompaktse 
kehaehitusega. Karv on väga lühike, vaid umbes 2 mm pikkune. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Turja kõrgus on võrdne kere pikkusega. Koonuselg ja kolju on võrdse 
pikkusega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Jaapani terjer on kiire ning väga elava temperamendiga. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame ja mõõdukalt kitsas. 
Üleminek laubalt koonule: Mitte väga selgelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, sirge koonuseljaga. 
Huuled: Õhukesed ja pingul. 
Hambad: Tugevad ja valged hambad, käärhambumus. 
Põsed: Lamedad ja ei ole liiga punnis. 
Silmad: Mõõduka suurusega, ovaalse kujuga ja tumeda värvusega. 
Kõrvad: Kõrge asetusega, mõõdukalt väiksed, õhukesed, V-kujulised 
ning langevad suunaga ettepoole. Murtult kantud ning koljust eemale 
hoidvad kõrvad on lubatud. 
 
KAEL: Mõõduka pikkusega, tugev, õlgade suunas järk-järgult 
jämenev, ilma voltideta. 
 
KERE: 
Turi: Kõrge. 
Selg: Lühike ja tugev. 
Nimme ja laudjas: Kergelt kaarjas ja jõuline. 
Rind: Sügav, esirind ei ole liiga lai. Hästi kaarduvad roided. 
Kõht: Hästi tõusva joonega. 
 
SABA:  
Mõõdukalt peenike. Kupeeritud kolmanda või neljanda lüli juurest. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Kergelt langeva joonega. 
Küünarvarred: Sirged, mitte liiga raskepärase luustikuga. 
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TAGAJÄSEMED: 
Reied: Pikad. 
Põlveliigesed: Mõõduka nurgaga. 
Kannaliigesed: Mõõduka nurgaga. 
Kannaliiges: Vertikaalsed. 
KÄPAD: Tihedalt suletud varvastega, elastsete padjanditega. Küüned 
tugevad ning eelistatult mustad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kerge ja kiire. 
 
KARVKATE 
Karv: Lühike, sile, tihe ja läikiv. 
Värvus: Kolmevärviline musta, pruuni ja valgega pea; kere valge 
mustade täppidega, mustade või pruunide märkidega. 
 
SUURUS: 
Nii emaste kui isaste koerte kõrgus on umbes 30-33 cm. 
 
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. 

• Mõningane ülehambumus või alahambumus. 
• Kahevärvilisus. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Pikk karv. 
• Väga suur ülehambumus või alahambumus. 

 
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


