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FCI Standard nr 13 / 19.05.2009 / Suurbritannia 
 

INGLISE KÄÄBUSTERJER (MUST PIIRDEGA) 
 
 
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.03.2009. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:   
Rühm 3: Terjerid 
Alarühm 4: Kääbusterjerid 
Töökatseteta. 
 
ÜLDMULJE: Heade proportsioonidega, elegantne ja kompaktne, 
siledakarvaline ja selgepiirilise kehaehitusega. Pea ja jalad on heas 
proportsioonis luues tasakaalustatud üldmulje. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Vastab kääbusterjeri tõutüübile. Valvas, 
ajaloos on neid kasutatud rottide püüdmiseks. Ei ole kunagi 
põhjuseta närviline. 
 
PEA: Pikk, kitsas ja silmade alt hästi täidetud. 
 
KOLJUPIIRKOND: Kiilukujuline. 
Kolju: Lame. 
Üleminek laubalt koonule: Sujuv. 
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NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Must. 
Koon: Otsast teravnev luues kiilukujulise üldmulje; sarnase kujuga 
nii eest kui küljelt vaadatuna. Kuigi see võib jätta ülehambumise 
mulje, ei tohi koon olla venitatud kujuga. 
Mokad: Kokkusurutud huuled. 
Põsed: Põselihased ei ole rõhutatud. 
Lõuad/hambad: Alumised ja ülemised lõuad tugevasti kokkusurutud. 
Tugevad lõuad. Korrektne ja täielik käärhambumus, mis tähendab 
seda, et ülemised hambad ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad 
lõualuust otse. Ühtlased ja tugevad hambad. 
 
Silmad: Tumedad kuni mustad, ka vikerkest ei ole hele. Suhteliselt 
väiksed, mandlikujulised, viltuse asetusega, säravad, ei ole pungis.  
Kõrvad: Küünlaleegi kujulised, üsna terava otsaga, kõrge asetusega 
kolju tagaküljel ning proportsionaalselt lähestikku asetsevad. Kõrva 
ettepoole painutades ei tohi see ulatuda silmani. Üheksa kuu vanuselt 
peavad kõrvad olema kikki läinud. Kõrva sisekülg peab olema 
suunaga ette. Kõrva nahk õhuke. 
 
KAEL: Pikk, graatsiline ja pisut kumer. Kaelajoon läheb sujuvalt üle 
õlgadeks ning on elegantselt laskuv. Rippuv nahk kaelal ebasoovitav. 
 
KERE: Kompaktne. 
Selg: Kergelt kumerduv õlgade tagant kuni nimmeni ning laskuva 
joonega kuni sabajuureni. 
Nimme: Ümar ja järsk. 
Rind: Kitsas ja sügav, hästi kaarduvate ribidega. 
 
SABA: Sabajuur jäme, tipu suunas ahenev. Madala asetusega ning ei 
ulatu kannaliigesest allapoole. Liiga tihti seljajoonest kõrgemal 
kantud saba on ebasoovitav. 
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JÄSEMED: 
Peen luustik äärmiselt ebasoovitav. 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud. 
Küünarliigesed: Kere lähedal. 
Esijalad: Õlgade juurest suunaga otse alla tekitades sirge esiosa. 
Esikäpad: Õrnad, kompaktsed. Varbad harali, hästi kaardunud, 
süsimustade küüntega, esikäppade kaks keskmist varvast on teistest 
pikemad.  
 
TAGAJÄSEMED:  
Üldmulje: Reied ümarad. „Liiga kere all“ üldmulje ebasoovitav. 
Põlveliiges: Hea nurgaga. 
Kannaliigesed: Madala asetusega, ei sisse- ega väljapoole pööratud. 
Tagakäpad: Õrnad kassikäpad, kompaktsed. Varbad harali, hästi 
kaardunud, süsimustade küüntega. Jänesekäpad ebasoovitavad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: Ideaalne liikumine sarnaneb „pikendatud 
traavile“; esijäsemete kõrgele tõstmine (hackney) ei ole soovitav; ka 
käppade lohistamine ei ole soovitav. Tagajalgade töö sujuv ning 
täpne, tugeva tõukega. Liikumine peaks olema vaba ja 
voolujooneline. 
 
KARVKATE: Paks, liibuv ja läikiv. Lühike karv peab olema tihe. 
 
VÄRVUS: Must ja pruun. Eebenipuu must, värske kastani sügav 
pruun toon. 
Värvid ei sulandu üksteisesse, üleminek ühelt värvilt teisele on järsk 
moodustades selgelt märgatavad jooned erinevate värvide vahel. 
Esijalgade esiosad põlveliigesteni pruunid. Pruun toon ulatub 
esijäsemete sise- ja tagakülgedel pisut küünarliigestest allapoole; 
peenike must triip läheb kõikide varvasteni (nagu pliiatsiga 
tõmmatud) ning mõlema kämblaliigese keskel ning lõua all on 
selgelt väljendunud must laik (pöidlajälg). Tagajäsemed on eest ja 
küljelt pruunid, reie alumisel osal poolitab pruuni tooni must joon. 
Pruun toon tagajäsemete väliskülgedel (püksid) on ebasoovitav. 
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Pruun koon. Must värvus ulatub ninast piki koonu kuni silmade alla 
ning sealt kõri alumise osani. Pruun täpp mõlema silma kohal ja 
mõlemal põsel. Lõuaalune ja kael pruunid, huulejoon must. Karv 
kõrvade sees pruun (pruun värvus kõrvade taga ebasoovitav). 
Mõlemal rinnaku poolel on pisut pruuni. Päraku ümbrus ja sabajuur 
pruunid. Valged karvalaigud äärmiselt ebasoovitavad. 
 
SUURUS JA KAAL:   
Ideaalne kõrgus: 25-30 cm maast õlani. 
Ideaalne kaal: 2,7 - 3,6 kg. 
  
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


