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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Terjer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1:  Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Welshi terjer on töökoera taustaga tõug ning teiste sellesse rühma 
kuuluvate tõugudega võrreldes on ta ehk vähem silmatorkav. Nagu 
paljusid tema sugulasi, kasutati ka seda tõugu koeri algselt rebaste, 
mäkrade ja isegi saarmaste püüdmiseks. Welshi ja Lakelandi terjerid 
on üsna sarnased tõud ning usutakse, et neil võivad olla ühised 
esivanemad, kes elasid Suurbritannias enne roomlaste vallutust ning 
kelle keldi päritolu omanikud taganesid Wales'i mägedesse ning 
Inglismaa Järvepiirkonda. 
Kena, töise loomuga koer. Kaetud musta-pruunikirju tiheda traatja 
karvaga. 
 
ÜLDMULJE: 
Arukas, töine, hästi tasakaalustatud ja kompaktne. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Südamlik, sõnakuulelik ning kergesti kontrollitav. Rõõmsameelne ja 
püsimatu, väga harva argliku loomuga. Ei karda jahisaaki. Julge, ent 
mitte mingil juhul agressiivne. Samas on ta igal ajal valmis enda eest 
välja astuma. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame, kõrvade vahelt mõõduka laiusega. 
 
Üleminek laubalt koonule: Mitte väga selgelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Laubalõikest ninaotsani keskmise pikkusega. 
Lõuad/hambad: Lõuad on jõulised, selge joonega, üsna sügavad ja 
tugeva haardega. Tugevad, perfektse ja korrapärase 
käärhambumisega, mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad 
alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Suhteliselt väiksed ja tumedad, ilme vastab koera 
temperamendile. Ümmargused ja pungis silmad on ebasoovitavad. 
Kõrvad: V-kujulised, väiksed, kõrvalestad ei ole liiga õhukesed, 
üsna kõrge asetusega. Kantakse suunaga ettepoole ning põskede 
lähedal. 
 
KAEL: 
Mõõduka pikkuse ja jämedusega, kergelt kaardus ning läheb sujuvalt 
üle õlgadeks. 
 
KERE: 
Selg: Lühike. 
Nimme: Tugev. 
Rindkere: Hea sügavusega ning mõõduka laiusega. Hästi kaarduvate 
roietega. 
 
SABA: 
Varem oli saba tavaliselt kupeeritud. 
Kupeeritud: Hea asetusega. Kantakse püstiselt, aga mitte liiga uljalt. 
Kupeerimata: Hea asetusega. Kantakse püstiselt, aga mitte liiga 
uljalt.  Ülejäänud koeraga heas tasakaalus. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Pikad, kaldus ja hästi tahapoole suunatud. 
Küünarnukid: Kere suhtes risti asetsevad, külgedel vabalt liikuvad. 
Küünarvarred: Pikad ja lihaselised,  tugeva luustikuga. 
Kämblad (kämblaliigesed): Püstised ja jõulised. 
Esikäpad: Väiksed, ümmargused ja kassikäppade sarnased. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad. 
Reied: Lihaselised ja hea pikkusega. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad on hea nurgaga, hästi madala 
asetusega ning tugeva luustikuga. 
Tagakäpad: Väiksed, ümmargused ja kassikäppade sarnased.  
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Esi- ja tagajalad liiguvad otse ja paralleelselt. Küünarnukid liiguvad 
kere suhtes risti, külgedel vabalt. Põlveliigesed ei ole sisse- ega 
väljapoole pöördunud. 
 
KARVKATE: 
 
Karv: Traatjas, tugev, väga liibuv ning rikkalik. Aluskarva 
puudumine on ebasoovitav. 
 
Värvus: Eelistatult must ja pruun või musta-hallisegune (grizzle) ja 
pruun. Varvastel puudub must triip. Must värvus kandadest 
madalamal on väga ebasoovitav. 
 
SUURUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: Mitte kõrgem kui 39 cm.  
Kaal:  9-9,5 kg. 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde ulatust 
ning selle mõju koera tervisele ja heaolule ning koera võimekusele 
teha tavapärast tööd. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
     diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud 
ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


