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Umaszczenie boston terierów określa wzorzec rasy. Warto zatem skorzystać z trzech następujących 

dokumentów: 
 

1). Wzorzec rasy zamieszczony na stronie internetowej Związku Kynologicznego w Polsce: 
http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=I 

2). Wzorzec rasy zamieszczony na stronie internetowej FCI: 

http://www.fci.be/nomenclature.aspx 

3). Wzorzec rasy zamieszczony na stronie internetowej amerykańskiego klubu boston terriera (Boston Terrier 
Club of America): 

http://www.bostonterrierclubofamerica.org/about-boston-terriers/boston-terrier-breed-standards.htm 

 
Należy bowiem założyć, że wzorzec publikowany na oficjalnych stronach internetowych związków kynologicznych 
jest obowiązujący i powinien być uznawany zarówno przez hodowców jak i sędziów.  
 
 
WZORZEC ZKwP 

Wzorzec rasy zamieszczony na stronie internetowej ZKwP jest tłumaczeniem na język polski wzorca 
zamieszczonego na stronie FCI. I słusznie, bowiem trudno oczekiwać, że ZKwP, będzie w tym względzie 
narzucać odrębne wymagania. Fakt udostępnienia przez ZKwP  wersji polskojęzycznej jest jednak bardzo ważny, 
ponieważ jest oczywiste, że zarówno hodowcom jak i sędziom do tej właśnie wersji najłatwiej jest się odwoływać.  
Co zatem standard w wersji polskiej mówi o szacie i maści bostonów:    

 

 

    

 
 
 

SIERŚC: Krótka, gładka, lśniąca, delikatnej struktury. 
 
MAŚĆ: Pręgowana, focza lub czarna z białymi znaczeniami. Pręgowana preferowana jedynie 
wówczas, gdy wszystkie inne cechy są tej samej klasy. (Uwaga – definicja barwy foczej: wydaje się 
czarna, jednak oglądana w słońcu lub jasnym świetle, ma rudy odcień). 
 
Wymagane znaczenia: Biała otoczka na kufie, biała strzałka między oczami, biała pierś. 
 
Pożądane znaczenia: Biała otoczka na kufie, regularna biała strzałka miedzy oczami i na pokrywie 
czaszki, biała obroża, biała pierś, białe – częściowo lub w całości – kończyny przednie, a kończyny 
tylne – białe poniżej stawów skokowych (Uwaga: okazów doskonałych nie należy oceniać niżej z 
powodu braku „pożądanych znaczeń”). 
 
Pies z przewagą bieli na głowie lub tułowiu, musi posiadać dostatecznie dużo innych zalet by 
zrównoważyć te niedostatki. 
 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: 
Maść jednolicie czarna, pręgowana lub focza, bez wymaganych białych znaczeń, 
Maść szara lub wątrobiana 

http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=I
http://www.fci.be/nomenclature.aspx
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WZORZEC FCI  

Jak wcześniej wspomniano wersja polska stanowi tłumaczenie wersji anglojęzycznej umieszczonej na stronie FCI 

(wzorzec nr 140, data: 02.09.2009 r). Polskie tłumaczenie nie budzi zastrzeżeń i jest prawidłowe. 

 

 

Na stronie FCI to najnowsza informacja dot. wzorca rasy. Najnowsze zmiany we wzorcach ras można znaleźć na 

pod adresem: http://www.fci.be/uploaded_files/nomenclature-list4.pdf.   

 

WZORZEC AKC.  

Najbardziej aktualny jest wzorzec rasy zamieszczony na stornie internetowej amerykańskiego klubu boston 

terriera.  Został on zatwierdzony przez zarząd AKC/American Kennel Club (na wniosek klubu bostona), w dniu 11 

lutego 2011, a wszedł w życie 30 marca 2011:  

 

 
Jak widać zapis wzorca z 2011 r., jeśli chodzi o umaszczenie jest prawie identyczny ze wzorcem FCI (także 
amerykańskim)  z 2009 r. Dodatkowy zapis wskazuje, że dla psa dyskwalifikujący jest także każdy inny kolor niż 
opisany we wzorcu.     
 

HAIR : Short, smooth, bright and fine in texture. 

 

COLOUR : Brindle, seal or black with white markings.  Brindle is preferred only if all other 
qualities are equal. (Note : Seal defined : Seal appears black except it has a red cast when 

viewed in the sun or bright light). 

Required markings : White muzzle band, white blaze between the eyes, white forechest. 

Desired markings : White muzzle band, even white blaze between the eyes and over the head, 
white collar, white forechest, white on part or whole of forelegs and hind legs below the 

hocks. (Note : a representative specimen should not be penalized for not possessing 

« Desired Markings ».) 
 

A dog with a preponderance of white on the head or body must possess sufficient merit 

otherwise to counteract its deficiencies. 

Color and Markings 

Brindle, seal, or black with white markings. Brindle is preferred ONLY if all other qualities are equal. 
(Note: SEAL DEFINED. Seal appears black except it has a red cast when viewed in the sun or bright 
light.) Disqualify: Solid black, solid brindle or solid seal without required white markings. Any color not 
described in the standard. Required Markings: White muzzle band, white blaze between the eyes, 
white forechest. Desired Markings: White muzzle band, even white blaze between the eyes and over 
the head, white collar, white forechest, white on part or whole of forelegs and hind legs below the 
hocks. (Note: A representative specimen should not be penalized for not possessing "Desired 
Markings.") A dog with a preponderance of white on the head or body must possess sufficient merit 
otherwise to counteract its deficiencies. 

http://www.fci.be/uploaded_files/nomenclature-list4.pdf
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Strona amerykańska, oprócz opisu zawiera także komentarz wyjaśniający wzorzec z rysunkami. Dwa z nich 
odnoszą się do umaszczenia.  
 

  

 
 

PRZYKŁADY  

Poniżej kilka fotografii bostonów i ich umaszczenia.    

 

 
Zwycięzca Boston Terrier Roku 2011 

GCH CH Sunwood Cosmic Wind To Victory 
Hodowca: Jill Ritchey, Właściciele: Doreen Brunning i Dustin Brunning 
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Zwycięzca  Boston Terrier Roku 2010 

Ch. Katbird's Brilliant Constellation 
Właściciel/Hodowcar: Kathryn Graves 

 

 

 

Elmo Szogo Merkana 
Interchampion, MłChPL, Mł Zw. Eur. Śr-Wsch,  ChPL, ChBG, Ch RO, ChLT, GChBG, GCh.RO, ZW.Bałkanów    
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PODSUMOWANIE  

1. W FCI obowiązuje wzorzec umaszczenia bostonów pochodzący z roku 2009. Związek amerykański 
posługuje się nowszym wzorcem (z roku 2011), ale nie zawiera on istotnych zmian w omawianej kwestii. 
Wersja polskojęzyczna wzorca (na stronie ZKwP) jest prawidłowa.  

     

2. Wzorzec określa przede wszystkim kolor umaszczenia (pręgowana, focza lub czarna z białymi znaczeniami) 
wymagane (biała otoczka na kufie, biała strzałka między oczami, biała pierś) i pożądane znaczenia 
(dodatkowo:  regularna biała strzałka miedzy oczami i na pokrywie czaszki, biała obroża, białe – częściowo 
lub w całości – kończyny przednie, a kończyny tylne – białe poniżej stawów skokowych) oraz wady 
dyskwalifikujące(maść jednolicie czarna, pręgowana lub focza, bez wymaganych białych znaczeń, maść 
szara lub wątrobiana. 

 
 
Warto zwrócić uwagę na następujące fakty: 
 

1. W ocenie ważne jest aby pies posiadał wymagany kolor i wymagane znaczenia. 

2. Pies zyskuje w ocenie gdy ma więcej białych znaczeń niż są wymagane (znaczenia dodatkowe). 

3. Pies w ocenie doskonały, nie może mieć obniżonej noty jeśli nie ma wszystkich dodatkowych znaczeń (musi 

mieć tylko wymagane).   

4. Pies może mieć przewagę bieli na głowie lub tułowiu, przy czym powinien wtedy równoważyć te niedostatki 

innymi zaletami. 

5. Wzorzec nic nie mówi o tym w jakim kolorze powinien być brzuch i podbrzusze psa. Może być zatem białe, 

czego przykładem są ww. rysunki zaczerpnięte z Boston Terrier Club of America obrazujące umaszczenie. 

Wzorzec wskazuje jedynie, że pożądane jest by biel na głowie i tułowiu nie osiągała przewagi nad pozostałą 

barwą      

 
Zgodnie z wykładnią amerykańską, standard rasy  nakazuje aby sędziowie dyskwalifikowali psy o jednolitym 
kolorze (bez białych znaczeń), lub ze znaczeniami ale w kolorze  szarym lub wątrobianym.  Zdarzają się także 
przypadki psów w kolorach niestandardowych, takich jak  czerwony, niebieski, płowy, lub cały biały (cały 
czerwony lub brązowy płaszcz i kolorowy i czerwony barwnik skóry, czerwony lub wątrobiany kolor nosa i lekko 
złote lub zielone oczy). Psy w takich kolorach nie spełniają standardu rasy 
(http://www.bostonterrierclubofamerica.org/about-boston-terriers/boston-terrier-non-standard-colors.htm). 
 
 
 
 

Warszawa, 28.04.2014 r. 


