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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 24.06.1987. 
 
KASUTUS: Terjer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 3: Bull-tüüpi terjerid. 
Töökatseteta. 
 
ÜLDMULJE: Pehme karvaga, proportsionaalne, oma suuruse kohta 
väga tugev. Lihaseline, aktiivne ja kiire. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Traditsiooniliselt väga julge ja 
vastupidav. Äärmiselt arukas ja südamlik, eriti laste suhtes. Vapper, 
kartmatu ja väga usaldusväärne. 
 
PEA: Lühike. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Sügav ja lai. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Lühike. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad, suured hambad. Korrektne ja täielik 
käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad 
pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse. 
Mokad: Pingul ja puhtad. 
Põsed: Esiletungivad põselihased. 
Silmad: Eelistatult tumedad, kuid silmade värv võib pisut sõltuda 
karvkatte värvist. Ümmargused, keskmise suurusega, pilk suunatud 
otse ette. Silmaääred tumedad. 
Kõrvad: Rooskõrvad või poolkikkis kõrvad; ei ole suured ega rasked. 
Täielikult longus või kikkis kõrvad ei ole soovitavad. 
 
KAEL: Lihaseline, üsna lühike, selge joonega ja sujuvalt õlgade 
suunas laienev. 
 
KERE: Lühike. 
Ülajoon: Tasane. 
Rind: Lai ja sügav, hästi arenenud ribid; lihaseline ja hästi 
väljendunud. 
 
SABA: Keskmise pikkusega, madala asetusega, tipu suunas ahenev, 
kantakse üsna madalal. Ei tohiks olla väga rõngas ning võib 
sarnaneda vanaaegsele pumba käepidemele. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Sirged ja tugeva luustikuga, üksteisest üsna kauge asetusega, 
tugevate kämblaliigestega, kust käpad on pisut väljapoole 
pöördunud. 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud. 
Küünarliigesed: Ei ole lõdvad. 
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TAGAJÄSEMED: Tugeva lihastikuga. Jalad tagantvaates 
paralleelsed. 
Põlveliigesed: Hästi painutatud. 
Kannaliigesed: Madala asetusega. 
 
KÄPAD: Tugevate padjanditega, tugevad ja keskmise suurusega. 
Ühevärviliste koerte puhul küüned mustad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Vaba, jõuline ja kiire, jõudusäästev. Jalad 
liiguvad nii eest- kui tagantvaates paralleelselt. Tugev tagajalgade 
tõuge. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Sile, lühike ja liibuv. 
 
VÄRVUS: punane, kollakaspruun, valge, must või sinine või kõik 
mainitud värvid kombinatsioonis valgega. Erinevad brindle toonid 
või erinevad brindle toonid kombinatsioonis valgega. Must, 
kollakaspruun või maksapruun värvus on ei ole soovitav. 
 
SUURUS JA KAAL:  
Soovitav turja kõrgus:  14-16 tolli (35,5-40,5 cm); sõltub kaalust. 
Kaal:    Isased: 28-38 naela (12,7-17 kg). 
   Emased: 24-34 naela (11-15,4 kg). 
 
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


