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Wzorzec FCI nr 39 /01.12.2010/EN

WELSH CORGI PEMBROKE

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania.
Data publikacji obowiązującego wzorca: 04.11.2010
Użytkowość: Pies pasterski.
Klasyfikacja FCI:     Grupa 1 - Psy pasterskie i zaganiające.

Sekcja 1 - Psy pasterskie.
Bez prób pracy.

WRAŻENIE OGÓLNE:   
Pies krótkonogi, mocny, krępy, żywy i bystry. Sprawia wrażenie dużej
siły i wytrzymałości przy małych rozmiarach.

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:
Śmiały i chętny do pracy. Przyjacielski, żywy, bez śladu agresji czy
nerwowości.

GŁOWA:  
Lisia w kształcie i wyrazie – czujnym i inteligentnym. 
Mózgoczaszka dość szeroka i płaska między uszami, stop umiarkowanie

zaznaczony. Długość kufy do długości mózgoczaszki jak 3 do 5. 
Kufa lekko szpiczasta. 
Trzewioczaszka:
Nos czarny.
Oczy:  Okrągłe, średniej wielkości, nie wypukłe, brązowe, stonowane

z umaszczeniem.
Uszy:  Stojące, średniej wielkości, lekko zaokrąglone na końcach. Linia,

przeprowadzona od końca nosa przez oko przejdzie przez czubek
ucha lub blisko niego.

Uzębienie: Szczęki mocne, zgryz nożycowy.

SZYJA: 
Średniej długości.

KOŃCZYNY:
Kończyny przednie: O mocnym kośćcu, krótkie i możliwie proste.

Ramię lekko wykrzywione, opasujące szeroką klatkę piersiową.
Łokcie dobrze przylegające do boków, łopatka  skośna, tworzy
z ramieniem kąt zbliżony do prostego.
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Kończyny tylne: Mocne i sprawne, dobrze kątowane w stawach skoko-
wych, krótkie,  o mocnym kośćcu. Śródstopia proste i równoległe.

Łapy:  Owalne, zwarte, dobrze wysklepione, dwa środkowe palce nieco
dłuższe. Pazury krótkie i mocne.

TUŁÓW: 
Średniej długości, nigdy krótki, oglądany od góry lekko zwężający się ku
tyłowi. Grzbiet prosty, klatka piersiowa szeroka i głęboka, dobrze
ożebrowana.

OGON: 
Krótki, najlepiej naturalny.

cięty: krótki.
niecięty: osadzony na przedłużeniu linii grzbietu, naturalnie
noszony powyżej linii grzbietu kiedy pies jest w ruchu lub
w stanie pobudzenia.

RUCH: 
Żwawy i swobodny, ani luźny, ani związany. Krok długi, niewysoki,
pełna harmonia akcji przodu i tyłu.

SZATA: 
Średniej długości, prosta, z gęstym podszerstkiem,  nigdy nie miękka,
kędzierzawa czy szorstka. 
Maść: Jednolicie ruda, śniada lub płowa, czarna podpalana, także

z białymi znaczeniami na łapach, piersi i szyi. Dopuszczalna
niewielka ilość bieli na głowie i pysku.

WYMIARY: 
Wysokość w kłębie: około 25 do 30 cm. 
Waga: psy od 10 do 12 kg, suki od 9 do 11 kg.

WADY:  
Wszelkie  odstępstwa od powyższego wzorca powinny być uznawane za
wady i oceniane stosownie do stopnia nasilenia.

UWAGA:
Samce mieć powinny dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni
wyczuwalne w mosznie. 

Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim.
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