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BORDER TERRIER 
 
Pochodzenie:  Wielka Brytania 
Data opublikowania obowiązującego wzorca:  24.06.1987 
Użytkowanie:  terier 
Klasyfikacja FCI:    grupa 3   teriery 
             sekcja 1   teriery duże i średnie 
             Próby pracy nie są wymagane. 
WYGLĄD OGÓLNY:   
Przede wszystkim jest to terier użytkowy, zdolny nadążyć za koniem. 
 
USPOSOBIENIE/CHARAKTER:   
Odważny i energiczny. 
 
GŁOWA:   
Przypomina głowę wydry. 
Mózgoczaszka:  średnio szeroka. 
Trzewioczaszka: 
Trufla nosowa: preferowana jest czarna, ale wątrobiana lub cielista nie jest uważana za 
poważną wadę. 
Kufa krótka i mocna. 
Uzębienie zgryz nożycowy, akceptowany jest cęgowy. W zgryzie nożycowym górny rząd 
siekaczy sięga poza dolny bez szczeliny, a zęby są ustawione pionowo. Przodozgryz lub 
tyłozgryz jest dużą wadą i nie może być tolerowany. 
Oczy ciemne o bystrym wyrazie. 
Uszy  małe, w kształcie litery „V”, średniej grubości, opadają do przodu, przylegając 
ściśle do policzków. 
 
SZYJA:   
Średniej długości. 
 
TUŁÓW :  
Głęboki, wąski i dostatecznie długi. 
Lędźwie mocne. 
Klatka piersiowa: żebra umiarkowanie wysklepione, zachodzące daleko do tyłu. 
Objąwszy border teriera oburącz za łopatką powinniśmy poczuć, że nasze palce się 
stykają, 
Ogon  dość krótki, gruby u nasady, zwęża się ku koniuszkowi. Jest wysoko osadzony i 
radośnie noszony, ale nie zaginany nad grzbietem. 
KOŃCZYNY: 
Kończyny przednie proste o niezbyt mocnej kości. 
Kończyny tylne o dobrych liniach. 
Łapy małe o grubych opuszkach. 



 

RUCH:  wydajny, pozwala nadążać psu za koniem. 
 
SKÓRA  gruba. 
 
OKRYWA WŁOSOWA: 
Włos: szorstki i gęsty, o przylegającym podszerstku. 
Umaszczenie:  rude, pszeniczne, grizzle (melanż szaro-rudy) z podpalaniem i niebieski 
z podpalaniem. 
 
CIĘŻAR CIAŁA: 
Waga:   dla samców 5,9 do 7,1 kg 
  dla suk  5,1 do 6,4 kg 
 
WADY:   
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane jako wady i 
oceniane w zależności od ich stopnia  oraz wpływu na stan zdrowia i dobre samopoczucie 
tego użytkowego teriera. 
 
Psy posiadające wyraźne wady fizyczne lub odchylenia psychiczne powinny być 
dyskwalifikowane. 
 
 
UWAGA: 
Samce muszą mieć normalnie rozwinięte dwa jądra umieszczone w worku mosznowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


