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PÄRITOLUMAA: Austraalia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 08.10.2012.
KASUTUS:
Tegemist on ühe väiksemakasvulise tööterjerite tõuga, kes
aretati inimese abiliseks ja seltsiliseks keerulistel aegadel ja
rasketes maastikutingimustes kasutamiseks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3:
Terjerid.
Alarühm 2:
Madalajalgsed terjerid.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Kuigi selle tõu eelkäijateks on Suurbritanniast pärit
koerad, on austraalia terjer üks väheseid terjeritõuge, kes
on aretatud väljaspool Suurbritanniat. Samuti kuulub talle
au olla esimeseks Austraalias aretatud tõuks. On üsna
kindel, et austraalia siiditerjeril ja austraalia terjeril on
olnud ühised esivanemad, kes pärinevad Tasmaaniast, New
South Wales'ist ja Victoriast, nimelt murtud karvaga
terjerid. Arvatakse, et nad pärinevad mitmest erinevast
tõust, nagu skye terjer, šoti terjer (aberdeen) ja dandie
dinmont terjer. Neis leidub ka yorkshire terjeri verd. On
teada, et Tasmaanias Campbelltownis ja Rossis tegelesid
kolonistid 19. sajandi alguses sinise läikiva karva ja
pruunide märgistega ning murtud karvaga koerte
aretamisega. Neid tunti kui väga võimekaid valvekoeri, kes
kaalusid umbes 10 naela.
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ÜLDMULJE:
Tugev madalajalgne koer, kõrgusega võrreldes üsna pikk.
Selgelt terjerile omase iseloomu, valvsuse, aktiivsuse ning
tasakaalukusega. Tema pügamata karm karvkate ja selgelt
eristuv rinnakuluuni ulatuv krae ümber kaela ning pikk tugev
pea aitavad tekitada sellele tõule iseloomulikku karmi ja jõulist
välimust.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Vaatamata sellele, et ta on olnud põhiliselt tööterjer, teevad
tema lojaalsus ja tasakaalukas iseloom temast sama hea
seltsikoera.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pikk, lame, mõõduka laiusega, silmade vahelt täidetud.
Pea peal pehme karvatutt (topknot).
Üleminek laubalt koonule: Õrn, kuid märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, mõõduka suurusega. Nahk ulatub
koonuseljani.
Koon: Tugev ja jõuline, pikkuselt koljuga võrdne. Koon peab
olema tugev ja mitte silmade alt ära vajuma. Koonu pikkus ja
tugevus on üliolulised tagamaks tugevaid, jõulise haardega
lõualuid.
Mokad: Mustad, liibuvad ja puhtad.
Lõuad/hambad: Tugevad ja jõulise haardega lõuad. Hambad
suured, ühtlase paigutusega. Ülemised lõikehambad katavad
alumisi (käärhambumine).
Silmad: Silmad peavad olema väiksed, ovaalse kujuga ja
tähelepaneliku ilmega. Tumepruunid, üksteisest hästi kaugel
asetsevad ning mitte pungis.
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Kõrvad: Kõrvad on väiksed, kikkis, terava otsaga, hästi kantud,
mõõdukalt laia asetusega. Kõrvadel ei ole pikka karva. Kõrvad
on tundlikud (välja arvatud alla 6 vanustel kutsikatel).
KAEL:
Kael on hea pikkusega, kergelt kumer, tugev ning läheb
sujuvalt üle hästi nurgitunud (hea asetusega) õlgadesse.
KERE:
Kõrgusega võrreldes üsna pikk. Tugeva ehitusega. Kehaehitust
vaadeldes tuleb pöörata tähelepanu standardi alguses toodud
kirjeldusele: „Tugev madalajalgne koer, kõrgusega võrreldes
üsna pikk.“
Selg: Tasane ülajoon.
Nimme: Tugev.
Rindkere: Mõõduka sügavuse ja laiusega, hästi kaarduvate
roietega. Rinnaku esiosa hästi arenenud, rindkere üsna sügav.
SABA:
Traditsiooniliselt kupeeritud. Nii kupeeritud
kui
sünnipärane saba on kõrge asetusega ning hea hoiakuga, ent
ei kanta kunagi selja kohal.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Hea luustikuga. Eestvaates sirged ja paralleelsed.
Jalad on kaetud karvaga kuni randmeni.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad, ilma kaldeta.
Esikäpad: Väiksed, ümarad, kompaktsed, heade padjanditega.
Varbad lähestikku asetsevad ning mõõdukalt kaardunud. Ei ole
sisse- ega väljapoole pööratud. Tugevate mustade või tumedate
küüntega.
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Mõõduka pikkusega, laiad. Tagantvaates peavad
olema kandadest käppadeni paralleelsed, mitte üksteisele liiga
lähedal ega ka üksteisest liiga kaugel asetsevad.
Reied: Tugevad ja lihaselised.
Põlveliiges (põlv): Hea paindega.
Kannaliigesed: Hea nurgaga ning madala asetusega.
Tagakäpad: Väiksed, ümarad, kompaktsed, heade padjanditega.
Varbad lähestikku asetsevad ning mõõdukalt kaardunud. Ei ole
sisse- ega väljapoole pööratud. Tugevate mustade või tumedate
küüntega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Liikumine on vaba, tasakaalustatud, vetruv ning jõuline.
Eestvaates peavad esijalad liikuma tasakaalustatult ilma
õlgade, küünarliigeste või kämblaliigeste lõtvuseta.
Tagajäsemed on tugeva tõukejõuga ning põlve- ja kannaliigeste
vaba liikumisega. Tagantvaates on jalad kannaliigestest
maapinnani paralleelsed, mitte üksteisele liiga lähedal ega ka
üksteisest liiga kaugel asetsevad.
KARVKATE
KARV: Karv koosneb karmist ja sirgest, umbes 6 cm pikkusest
pealiskarvast ning pehme tekstuuriga aluskarvast. Koonul,
jalgade allosas ning käppadel pikka karva ei ole.
VÄRVUS:
a) Sinine, terassinine või tume hallikassinine. Sügavpruun
(mitte liivakarva pruun) näol, kõrvadel, kõhu all, jalgade
allosas ning käppadel ja päraku ümbruses (välja arvatud
kutsikad). Mida sügavam värvus ja mida selgemini
väljendunud, seda parem. Tuhmus ei ole lubatud. Karvatutt
pealael on sinine, hõbedane või lihtsalt pea peal olevast
karvast heledam.
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b) Puhas liivakarva või punane, tuhmid või tumedad toonid ei
ole soovitavad. Heledamat tooni karvatutt pealael on
lubatud.
Värvist sõltumata on rinnal või käppadel olevad valged
märgised karistatavad.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: Soovitav turja kõrgus on umbes 25 cm, emastel
pisut vähem.
Kaal: Soovitav kaal isaste puhul on umbes 6,5 kg, emastel pisut
vähem.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kõik selgete füüsiliste või 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.
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