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PÄRITOLUMAA: Austraalia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 08.10.2012. 
 
KASUTUS: Kääbusterjer / seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 4: Kääbusterjerid. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Selle tõu peamised esivanemad on austraalia terjer ja 
yorkshire terjer. Aastatel 1820-1830 toodi Inglismaale 
Tasmaanias aretatud murtud karvaga emane terjer, keda 
paaritati dandy dinmont terjeriga. Londonis elanud 
MacArthur Little ostis nende koerte kutsikaid ning hakkas 
tegelema nende edasise aretamisega, pöörates erilist 
tähelepanu pehmele siidisele karvkattele. Hiljem kolis 
MacArthur Little Austraaliasse, Sydneysse ning jätkas oma 
aretusprogrammi kasutades austraalia terjereid ning 
yorkshire terjereid. Üsna pea levisid need koerad kõikjal 
Austraalia asumaadel ning austraalia siiditerjerit hakati 
tunnustama eraldi tõuna. Esimene standard koostati 20. 
sajandi alguses. 
 
ÜLDMULJE: 
Üldmulje on kompaktne ja üsna madal. Kere on keskmise 
pikkusega ja kerge ülesehitusega, samas piisavalt tugev selleks, 
et jahtida ja tappa närilisi. Sirge ja siidine lahkukammitud karv 
jätab hästi hoolitsetud üldmulje. 
 



 

FCI Standard nr 236 / 05.12.2012 
EESTI KENNELLIIT 

3 

 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Käitumine peaks olema terjeritele iseloomulikult valvas, 
aktiivne ja rahulik. Julge ja väärikas kääbusterjer, 
seltsikoerana ei leidu talle võrdset. 
 
PEA: 
Keskmise pikkusega, vahemaa koonu otsast laubalõikeni on 
pisut lühem kui vahemaa laubalõikest kuklakühmuni. Pea peab 
olema tugev ja terjerile iseloomulik, mõõduka kõrvadevahelise 
laiusega. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lame. Ilma silmadevahelise vaota. Pea peal on siidine 
karvatutt (top-knot), mis ei lange silmadele (pikk salk, mis 
langeb otsmikule või põskedele ei ole lubatud). 
Üleminek laubalt koonule: Väljendunud, ent mõõdukas. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must. 
Mokad: Liibuvad ja puhtad. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad, ühtlased ja mitte kokkusurutud 
hambad. Ülemised lõikehambad ulatuvad pisut alumistest 
ettepoole (käärhambumine). 
Silmad: Peavad olema väiksed ja ovaalsed, mitte kunagi 
ümmargused ega pungis. Värvilt võimalikult tumedad, pilk 
elav ja arukas. 
Kõrvad: Väiksed, V-kujulised, õhukeste kõrvalestadega. Kõrge 
asetusega, kikkis ja ilma pika karvata. 
 
KAEL: 
Keskmise pikkusega ja kerge. Kergesti eristatav turi, sujuv 
üleminek õlgadeks. Kaetud pika siidise karvaga. 
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KERE: 
Kere on turja kõrgusega võrreldes mõõduka pikkusega. 
Ülajoon: Ülajoon kogu aeg ühtlane (nii seistes kui liikudes). 
Nimme: Tugev. 
Rindkere: Keskmise sügavuse ja laiusega. Hästi kaarduvad 
roided, mis ulatuvad tugeva nimmeosani. 
 
SABA: 
Kupeeritud saba on kõrge asetusega, kantakse püstiselt, ent 
mitte liiga uljalt. Ilma ehiskarvata. 
Kupeerimata saba puhul kantakse kolm esimest sabalüli 
püstiselt või kergelt kõverdatult, ent mitte täielikult kõverdatult 
või selja kohal. Saba ei tohi olla rõngas. Saba pikkus peab 
olema ülejäänud kerega heas tasakaalus. 
Ka kupeerimata sabal ei tohi esineda ehiskarva. 
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Esijäsemed on peene ja ümara luustikuga, sirged 
ning otse kere all asetsevad, tugevate kämblaliigestega. 
Õlad: Peened ja hästi tahapoole suunatud, hästi nurgitunud 
õlavartega, mis asetsevad hästi rindkere lähedal. 
Küünarnukid: Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Esikäpad: Väiksed, heade padjanditega, lähestikku asetsevate 
varvastega kassikäpad, küüned mustad või väga tumedad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Peavad olema hästi arenenud. 
Põlveliigesed (põlved): Peavad olema hea nurgistusega. 
Kannaliigesed: Hästi nurgitunud. Tagantvaates peavad 
kannaliigesed olema madala ja paralleelse asetusega. 
Tagakäpad: Väiksed, heade padjanditega, lähestikku asetsevate 
varvastega kassikäpad, küüned mustad või väga tumedad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Liikumine peab olema vaba ja loomulik, mitte lõtvade 
küünarnukkide ja õlgadega. Käpad ning kämblaliigesed ei tohi 
olla sisse- ega väljapoole pööratud. Tagajäsemed on tugeva 
tõukejõuga ning põlve- ja kannaliigesed peavad olema hästi 
painduvad. Tagantvaates ei tohi liikumine olla liiga kitsas ega 
liiga lai. 
 
KARVKATE 
KARV: Sile, peen, läikiv ja siidise tekstuuriga. Karva pikkus ei 
tohi takistada koera liikumist ning kere alt peab valgus läbi 
paistma. Esimestel ja tagumistel käppadel ei tohi olla pikka 
karva. 
 
VÄRVUS: Lubatud on kõik sinised ja pruunid toonid, mida 
erksamad ja selgemad värvid, seda parem. Hõbedased toonid ja 
valge ei ole lubatud. Sinine värv sabal peab olema väga tume. 
Soovitav on hõbesinine või kollakaspruun (fawn) karvatutt 
pealael. Sinine ja pruun värvus jaotub järgmiselt: pruun koon ja 
kõrvade ümbrus, pruunid põsed, sinine värv ulatub kolju 
alaosast kuni sabaotsani, esijäsemetel randmeteni ning reitel 
kandadeni, pruun toon on levinud kuni põlveliigesteni ning 
randmetest ja kandadest varvasteni ning päraku piirkonnas. 
Sinisel osal ei tohi olla pruune ega pronksikarva laike. Pruunid 
märgised peavad olema puhta tooniga. Kutsikatel on lubatud 
must värvus. Sinine värvus peab olema saavutatud 18. 
elukuuks. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 23-26 cm. 
Emased võivad olla natuke madalamad. 
Kaal: 
Kaal peab olema proportsionaalne turja kõrgusega. 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
 
TÕSISED VEAD: 
 

• Kumer või nõgus ülajoon. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo.  



  

 


