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Kraj pochodzenia: Wielka Brytania 
Data publikacji obowiązującego wzorca: 28.07.2009 
Użytkowość: Aporter 
Klasyfikacja FCI:  Grupa 8 - Aportery, płochacze i psy  
   dowodne. 

Sekcja 1 - Aportery. 
Podlega próbom pracy. 

 
WYGLĄD OGÓLNY: 
Mocny, dobrze zbudowany z pewną dozą elegancji. Pies o 
charakterystycznej szacie. 
 
WAŻNE PROPORCJE: Długość tułowia, mierzona od stawu 
barkowego do guza siedzeniowego, nieco większa od wysokości w 
kłębie 
. 
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Inteligentny, opanowany, niezawodny. Śmiały, przyjazny, pewny 
siebie i niezależny. Może sprawiać wrażenie powściągliwego. 
 
GŁOWA: 
Klinowata, widziana zarówno z boku jak i z przodu. Proporcjonalna 
do tułowia. 
Mózgoczaszka: 
Czaszka: Trzewioczaszka i mózgoczaszka równej długości. 
Płaszczyzny czaszki oraz kufy równoległe. 
Stop: Słabo zaznaczony. 
Trzewioczaszka: 
Nos: Czarny u psów o umaszczeniu czarnym, brązowy u psów o 
umaszczeniu wątrobianym. 
Szczęki/uzębienie: Szczęki mocne, z idealnym, regularnym zgryzem 
nożycowym tzn. siekacze górne przykrywają siekacze dolne, stykają 
się ściśle oraz są osadzone prostopadle do szczęk. 
Oczy: Duże, nie wyłupiaste, owalne, skośnie osadzone. U psów o 
umaszczeniu czarnym ciemnobrązowe; u psów o umaszczeniu 
wątrobianym brązowe, stonowane z kolorem szaty. 
 



Uszy: Raczej małe, osadzone nieco powyżej linii oczu; przylegające, 
pokryte małymi lokami. 
 
SZYJA: 
Mocna, lekko wygięta w łuk, średniej długości, bez oznak podgardla, 
dobrze osadzona w nachylonych do tyłu łopatkach. 
 
TUŁÓW: 
Linia górna: Mocna i równa. Trochę dłuższa od kłębu do nasady 
ogona niż od kłębu do podłoża. 
Lędźwie: Krótkie, głębokie i silne. 
Klatka piersiowa: Głęboka z dobrze wysklepionymi żebrami, owalna 
w przekroju, z mostkiem sięgającym do łokci. Przedpiersie 
zaznaczone. 
Żebra sięgające daleko do tyłu. 
Linia dolna i brzuch: trochę podciągnięte.. 
 
OGON: 
Jest przedłużeniem linii grzbietu. Powinien w przybliżeniu sięgać 
stawu skokowego; w ruchu noszony prosto, na równi z linią grzbietu. 
 
KOŃCZYNY: 
Kończyny przednie: 
Proste, ustawione dobrze pod tułowiem. 
Łopatki: Ułożone ukośnie, dobrze umięśnione. 
Ramiona: Ramiona i łopatki w przybliżeniu równej długości. 
Nadgarstki: Mocne. 
Kończyny tylne: Mocne, dobrze umięśnione. 
Stawy kolanowe: Umiarkowanie kątowane. 
Stawy skokowe: Nisko osadzone i dobrze kątowane. 
Łapy: Okrągłe, zwarte o dobrze wysklepionych palcach. 
 
CHÓD: 
Swobodny, silny, z dobrym wykrokiem i dynamiką. Kończyny w ruchu 
równoległe. W biegu łapy mają tendencję do zbiegania się. 
 
OKRYWA WŁOSOWA: 
Włos: Tułów pokryty jest gęsto dużą ilością małych, mocno 
skręconych loczków, ciasno przylegających do skóry, rozciągających 
się od potylicy do czubka ogona; bez podszerstka i przełysień. Na 
pozostałych partiach ciała włos jest gładki. 



Umaszczenie: Czarne lub wątrobiane. 
 
WZROST: 
Idealna wysokość w kłębie: psy: 67,5 cm (27 cali), suki: 62,5 cm (25 
cali).  
 
WADY:  
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być 
traktowane, jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz 
wpływu na zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie psa i zdolności 
do wykonywania pracy, do której był przeznaczony. 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość 
 Psy wykazujące wyraźne wady fizyczne lub zaburzenia 

charakteru powinny być dyskwalifikowane. 
 

N.B. Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra w pełni 
wyczuwalne w mosznie. 


