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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.03.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE:
Vaba liikumisega, aktiivne, tasakaalustatud ning vaatamata oma
väiksusele üsna jõulise välimusega. Ristkülikukujuline, ent mitte
kandiline kere.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Jässakas, jahihimuline ning töise loomuga. Valvas ja julge, ent
sõbraliku loomuga.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kergelt ümara kujuga ning kõrvade vahelt lai.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Tugeva haardega kandilised lõuad. Jõuline ja pikk koon.
Lõuad/hambad: Hambad on ühtlased ja tugevad, kihvad haakuvad
üksteisega hästi ning on koera suuruse kohta üsna pikad. Tugevad
lõuad. Korrapärane käärhambumus, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Põsesarnad ei ole esiletungivad.
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Silmad: Tumedad, hea asetusega, ümmargused ja keskmise
suurusega. Eelistatud on tumedad, pigmenteeritud silmalaud.
Pigmenteerimata silmalaud on samuti lubatud.
Kõrvad: Keskmise suurusega, pisut ümarate otstega ning kantakse
põskede lähedal.
KAEL:
Üsna pikk, jäme ning lihaseline, hea asetusega õlgadel.
KERE:
Keskmise pikkusega, painduv.
Selg: Tasane.
Rind: Lai ja sügav, madala asetusega esijalgade vahel.
Roided: Hästi kaarduvad.
SABA:
Varem oli kupeeritud saba tavapärane.
Kupeeritud: Keskmise pikkusega. Jäme ja ümara otsaga. Seljaga
samal kõrgusel ning kantakse püstiselt. Jäsemed peavad ulatuma
saba kinnituskohast kaugemale.
Kupeerimata: Saba on keskmise pikkusega, mis loob tasakaalustatud
üldmulje. Sabajuur on jäme ning otsa suunas läheb saba peenemaks.
Ideaalis kantakse sirgelt, ent mitte liiga selja kohal ning mitte rõngas
või kõveralt. Jäsemed peavad ulatuma saba kinnituskohast
kaugemale.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED: Esijalad lühikesed, tugevad ja võimalikult sirged,
mis sobivad hästi üsna madala asetusega rindkerega.
Õlad: Õlanukk peab olema küünarnukiga ühel joonel.
Küünarnukid: Peavad asetsema rinnakorvi külgede lähedal.
TAGAJÄSEMED: Koera suuruse kohta märkimisväärselt jõulised.
Reied: Sügavad ja lihaselised.
Põlveliiges: Hea nurgaga.
Kannaliigesed: Tugevad, hea nurgaga ja üksteise suhtes paralleelse
asetusega.
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KÄPAD: Ümarad ja kassilikud, paksude padjanditega. Käpad on
suunatud otse ette.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kiire ja jõuline, tugeva taganttõukega.
KARVKATE:
KARV: Pikk,
aluskarvaga.

karm

ja

traatjas

pealiskarv

ilmastikukindla

VÄRVUS: Üleni valge või valge kollasega (lemon); pruunide, siniste
või mägrakarva märkidega pea peal ja kõrvadel. Paljude mustade ja
suurte märkide olemasolu ei ole soovitav.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus ei tohi ületada 31 cm (12 tolli) õlgade juurest
mõõdetuna.
Ideaalne kõrgus:
Isased umbes 9 kg (20 naela).
Emased umbes 8,2 kg (18 naela).
Põhilisteks hindamiskriteeriumiteks on üldine kehaehitus ja
tasakaalustatus, tüüp ja jõulisus.
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.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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