
Lisa 1- BIEWER TERJER STANDARD 

Päritolumaa: Saksamaa 

Kasutamine: seltsikoer 

FCI klassifikatsioon: ei ole FCI tõug 

 

Üldmulje: elegantne, pikakarvaline, ainulaadne kolmevärviline kääbusterjer, kelle karvkate 

langeb sirgelt ja ühtlaselt mõlemale poole keret. Keha on kerest pisut pikem, kui kõrgus. 

Ülajoon horisontaalne, luustik õhuke või keskmise tugevusega. Karvarohke saba on kinnitatud 

kõrgele ja kaardub selja peale. 

Proportsioonide olulisus: kuigi koer jätab ruudukujulise mulje, on keha pikkus mõõdetuna 

õlaliigesest kuni istmikuluu otsani suurem kui turjakõrgus, st koer on veidi kõrgem. 

Ruudukujuline keha on lubatud. 

 

Käitumine/iseloom: 

Olemuselt on rõõmsameelne ja omanikku väga kiindunud, kutsikalikult mänguhimuline, vahel 

ka vallatu, kuid alati kuulekas, truu ja nutikas kaaslane. Sõbruneb kiiresti ja on väga hea 

kaaslane. 

 

Pea: 

Koljupiirkond: Kolju: kergelt kumer 

Otsmik: mõõdukalt kumer. 

Koon: umbes 1/3 kogu pea pikkusest 

Ninapeegel: täiesti must 

Mokad: mustad, pigmenteerunud 

Lõuad/hambad: käär- või tasahambumus. Ühtlaselt paigutunud hambad haakuvad ühtlaselt 

Silmad: keskmise suurusega ja ümmargused või mandlikujulised. Ilme on intelligentne ja 

tähelepanelik, väga inimlik. Silmad ja silmalaud on tumedad. 



Kõrvad: väikesed ja püstised, V-kujulised. Kõrvad paiknevad kolju küllaltki laial tagaosal, 

kõrvad kinnituvad silmadega samal tasemel. Kõrvu katavad karvad, karvu pügatakse kõrvade 

ülaosast. 

Kael: keskmiselt pikk, lõtv kaelanahk puudub. 

Kere: veidi pikem kui turjakõrgus, ruudukujuline on samuti vastuvõetav. 

Ülajoon: horisontaalne, turi ja puusad (lantio) on samal kõrgusel. 

Rind: avar, küünarnukkideni ulatuv. Mõõdukalt kaarduvad ribid. 

Lanne: hästi arenenud ja tugev. 

Kõhujoon: veidi kõrgenev. 

Saba: Kõrgel asetsev ja keha kohale kumerdunud, pikad ja rohked karvad moodustavad ilusa 

puhma, mis langeb keha külgedele. Saba ulatub vähemalt põlveliigeseni või madalamale. 

Puhkeolekus võib saba vabalt rippuda. 

Tugevalt vastu selga või tihedalt rulli keerdunud saba loetakse veaks. 

 

Esijäsemed: sirged, mõõdukate nurkadega. 

Õlad: kaldus, võimaldades hea ja vaba liikumise. 

Küünarnukid: piki keha, ei välja- ega sissepoole keeratud 

Küünarvarred: eest vaadates sirged, lihaselised ja karvadega kaetud. 

Randmeliigesed: sirged ja püstised. 

Esikäpad: ümarad, hästi kumerad varbad. Padjandid on mustad ja/või lihavärvilised, küüned 

mustad ja/või valged. 

Tagajäsemed: 

Esijäsemete suhtes nurgelised, vertikaalsed, tagant vaadates lihaselised ja kogu ulatuses 

karvased. 

Põlved: mõõdukate nurkadega. 

Kannaliigesed: tagantvaates vertikaalsed, ei sisse- ega väljapoole keeratud. 



Tagajalad: ümarad, hästi kaarduvad varbad. Käpapadjad on mustad ja/või lihavärvilised, 

küüned mustad ja/või valged. Lisavarbaid võib eemaldada kuid see ei ole nõutav. 

Kõnnak/liikumine: 

Enesekindel ja uhke, sujuv, vaba ja paralleelne. Külgvaadates jääb koera ülajoon liikumises 

stabiilseks ja koer liigub oma suuruse suhtes kiiresti. Esi- ja tagajalad liiguvad otse edasi, saba 

on kantud kõrgel. 

 

Karvkate: pikk ja langev, siidpehme, aluskarv puudub. Karvkate on pikk ja sirge, ulatudes 

vähemalt peaaegu maani. Liikumise kergendamiseks võib maani ulatuvat pikemat karvkatet 

lühendada. Pea peal kinnitatakse karvad rosetiga. Käppade karvad ja päraku ümbruse karvad 

on korralikult lõigatud.  

Värv: kolmevärviline.  

Pea värv on sinine / must, kuldne / punakaspruun (tan) ja valge, mis on sümmeetriliselt 

jaotunud. Samuti aktsepteeritakse sümmeetrilisi kahevärvilisi (sinine / must ja kuldne / 

punakaspruun (tan) või kuldne / punakaspruun (tan) ja valge). Seljal olev karv  on sinist/ 

musta ja valget värvi, erinevad värvijaotused on võrdsed. Päraku ümbruses võib olla kergelt 

punakaspruuni värvusega. Rind, kõht, jäsemed ja sabaots on valged, rinnal peaks valge värv 

tõusma kaela ümber kuni lõuani. 

Turjakõrgus: 18-28 cm. 

Kaal: 1,8 kuni 3,6 kg 

Vead: Kõiki kõrvalekaldeid eelnevatest punktidest tuleks pidada veaks ja vea tõsidus peaks 

olema proportsioonis selle raskusastmega ja selle mõjuga koera tervisele ja heaolule. 

• küürus selg 

• pigmendi puudumine ninal 

• lontis kõrvad 

• Kaal üle 3,6 kg 

Diskvalifitseerivad vead: 



Viha või argus.  

Selgelt ebanormaalne kehaehitus või käitumine. 

Tõule mitteomane värv, 

MÄRGE. Isastel peaks olema kaks normaalset munandit, mis on täielikult munandikotti 

laskunud. 

Aretuseks tohib kasutada ainult kehaliselt ja kliiniliselt terveid koeri. 

 

 


