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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Terjer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid. 
 Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Tegemist on ühe kõige vanema Šoti tõuga. Kunagi tunti Skye terjerit 
kui Läänesaarte terjerit ning sellest tõust arenes edasi tänapäeval 
tuntud Skye terjer. Tema esivanemate hulka kuulub mitmeid 
erinevaid tõuge, kaasa arvatud Cairni terjeri prototüübid. Üks 
kuulsamaid seda tõugu koeri oli Greyfriars Bobby, kes 1858. aastal 
Edinburghis valvas oma peremehe haual kuni surmani. Greyfriars 
Bobby maeti pühitsemata maale kirikaias ning tema pühendumust 
meenutab nii mälestustahvel tänaval kui ka plaat tema haual. Kuigi 
enamik Skye terjereid on kikkis kõrvadega, on olemas ka „longus 
kõrvadega“ terjerid, kelle kõrvad ripuvad hästi kolju lähedal.  
 
ÜLDMULJE: 
Pikk. Pikkus on kaks korda suurem kui kõrgus. Hea pikkusega 
karvkate. Liigub näiliselt pingutuseta sammuga. Tugevad jäsemed, 
kere ja lõug. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Pikk ja madal kere. Kere pikkus on kaks korda suurem kui kõrgus. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Elegantne ja väärikas. „Ühe inimese“ koer, võõraste suhtes 
umbusklik. Ei ole kunagi kuri. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Pikk ja jõuline. Pikkusele vaatamata väga tugev. 
Kolju: Kolju tagumine osa on mõõduka laiusega ning kitseneb järk-
järgult tugeva koonu suunas. 
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Tugev. 
Lõuad/hambad: Tugevad ja ühtlased lõuad. Täielik ja korrapärane 
käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad 
alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Pruunid, eelistatult tumepruunid. Keskmise suurusega, 
teineteise suhtes lähestikku asetsevad ning ilmekad. 
Kõrvad: Kikkis või longus. Kikkis kõrvad on karvaga kaetud, mitte 
väga suured. Välisküljed on kikkis ning sisemised küljed on kaldega 
suunaga tipust koljuni.  Longus kõrvad on suuremad, ripuvad sirgelt 
ning eesküljed on lamedad ja liibuvad. 
 
KAEL: 
Tugev ja väikese karvatutiga. 
 
KERE: 
Pikk ja madal. Küljed tunduvad lamedad tänu sirgelt langevale 
karvkattele. 
Selg: Tasane. 
Nimme: Lühike. 
Rindkere: Sügav. Ovaalne, sügav ja pikk rinnakorv. 
 
SABA: 
Rippuvas asendis on ülemine osa rippuv ning alumine osa on 
kõverdatud suunaga tahapoole. Püstises asendis moodustab 
seljakumeruse pikenduse, ei tõuse seljajoonest kõrgemale ega ole 
rõngas. Kaunilt sulgja karvaga kaetud. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Laiad, hoitud kere lähedal. 
Küünarvarred: Lühikesed ja lihaselised jalad. 
Esikäpad: Esikäpad suuremad kui tagakäpad, suunatud otse 
ettepoole. Paksud padjandid, tugevad küüned. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad, täidetud, hästi arenenud ning hea nurgistusega. 
Jalad on lühikesed, lihaselised ning tagantvaates sirged. 
Põlveliiges (põlv). Hea nurgistusega. 
Kannaliigesed: Hea nurgistusega. 
Kannad (pöialiigesed): Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Tagakäpad väiksemad kui esikäpad, suunatud otse 
ettepoole. Paksud padjandid, tugevad küüned. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Liikudes sirutuvad jalad otse ette. Eestvaates asetsevad esijalad 
rinnaga ühel joonel. Käpad on üksteisest sama kaugel kui 
küünarnukid. Põhilise tõukejõu annavad tagajalad, mis liiguvad 
suunaga otse ette. Esijalad liiguvad samuti suunaga otse ette, ei 
tõsteta liiga kõrgele. Kogu liikumine on vaba, aktiivne ja pingutuseta 
ning loob voolujoonelise üldmulje. 
 
KARVKATE: 
Karv: Topeltkarv. Aluskarv on lühike, liibuv, pehme ja villataoline. 
Pealiskarv on mõõduka pikkusega, tugev, sirge, liibuv ja ilma 
laineta. Karv ei takista kunagi liikumist.  Karv pea peal on lühem ja 
pehmem ning langeb otsmikule ja silmadele, ent ei varja nägemist. 
Seguneb karvaga külgedel ning ääristab kõrvu võimaldades nende 
kujul välja paista. 
 
Värvus: Must, tume- või helehall, kollakaspruun, kreemjas. Alati 
mustade täppidega. Kõikide ühevärviliste koerte puhul on lubatud 
sama tooni erinevad varjundid ning heledam aluskarv, nina ja kõrvad 
on alati mustad. Väike valge täpp rinnal on lubatud. 
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SUURUS: 
Ideaalne turja kõrgus:  25-26 cm. Pikkus ninaotsast sabaotsani 105 
cm. Emased on samade proportsioonidega, ent pisut väiksemad. 
 
 
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 koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud 
ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


