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                                        PINCZER AUSTRIACKI 
(Österreichischer Pinscher) 

 
 
POCHODZENIE : Austria. 
 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA : 25.03.2003. 
 
UŻYTKOWOŚĆ : Pies stróżujący i do towarzystwa. 
 
KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 2  Pinczery, sznaucery, molosy i szwajcarskie 
                                                                   psy do zaganiania bydła.   
 Sekcja  1.1 Pinczery. 
 Próby pracy nie obowiązują. 
 
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY :  Pinczer austriacki jest potomkiem dawnych wiejskich pinczerów 
z terenu Austrii, niepozornych, wszechstronnie użytkowych pomocników w gospodarstwach. Jeszcze 
w drugiej połowie XIX wieku występowały one powszechnie. Systematyczną hodowlę rozpoczęto w 
roku 1921. 6 października 1928 roku rasa została uznana przez Austriacki Związek Kynologiczny pod 
nazwą austriacki pinczer krótkowłosy. Obecna nazwa nadana została w roku 2000.  
 
WRAŻENIE OGÓLNE : Krępy, średniej wielkości pies o żywym i bystrym wyrazie.  
 
WAŻNE PROPORCJE :  

 Proporcja wzrostu do długości tułowia 9 do 10. 
 Proporcja długości kufy do długości mózgoczaszki 4 do 6. 

 
ZACHOWANIE/TEMPERAMENT : Asertywny, bystry, czujny, chętny do zabawy, nadzwyczaj 
oddany i przyjacielski wobec ludzi, których zna. Wobec obcych podejrzliwy, co czyni z niego 
doskonałego stróża. Jego instynkt łowiecki jest słabo rozwinięty.  
 
GŁOWA :  Gruszkowata, wielkości proporcjonalnej do tułowia.  
 
MÓZGOCZASZKA : Szeroka, zaokrąglona, z wyraźną bruzdą czołową.  
Czaszka : Łuki jarzmowe wyraźnie wykształcone, dobrze rozwinięte mięśnie policzków.  
Stop : Wyraźny. 
 
TRZEWIOCZASZKA :   
Nos :  Czarny. 
Kufa:  Mocna,  grzbiet nosa prosty.  
Wargi :Suche, dobrze przylegające, z ciemną pigmentacją.  
Uzębienie:  Mocne, kompletny zgryz nożycowy.  
Oczy : Duża gałka oczna w okrągłym oczodole, powieki przylegające, ciemno pigmentowane.  
Uszy : Załamane, małe, wysoko osadzone.  
 
SZYJA:  Mocna, średniej długości.  
 
TUŁÓW : 
Kłąb:  Wyraźny.  
Grzbiet :  Krótki, szeroki, prosty i dobrze związany.  
Ledźwie : Krótkie i szerokie. 
Zad :  Długi i szeroki.  



Klatka piersiowa : Długa, głęboka, szeroka, beczkowata, z wyraźnym przedpiersiem, pokryta dobrze 
rozwiniętymi, suchymi mięśniami.  
Brzuch : Lekko podciągnięty.   
 
OGON : Wysoko osadzony, mocny, średniej długości, porośnięty gęstym włosem.  
 
KOŃCZYNY : O mocnym kośćcu.  
 
KOŃCZYNY PRZEDNIE : Dobrze umięśnione, proste, szeroko rozstawione.  
Łopatka: Długa, skośnie ułożona.  
Ramię :  Skośnie ustawione.. 
Przedramię : Średniej długości, proste.  
Nadgarstek : Mocny.  
Śródręcze : Krótkie, umiarkowanie nachylone.  
KOŃCZYNY TYLNE: Dobrze kątowane.  
Udo : Szerokie.  
Podudzie: Średniej długości.  
Staw skokowy : Mocny.  
Śródstopie : Krótkie.  
 
ŁAPY : Zwarte, o mocnych pazurach.  
 
CHODY : Wydajne, harmonijne i przestrzenne.  
 
SKÓRA:  Przylegająca. 
   
SZATA : 
 
SIERŚĆ:  Gęsta, z podszerstkiem. Włos okrywowy krótki do średnio długiego, gęsty, gładki i 
przylegający. Podszerstek krótki i gęsty, na pośladkach niewielkie portki.  
 
MAŚĆ : Kasztanowo złota (semmelgelb), brązowo żółta, jelenia, czarna z podpalaniem. Białe 
znaczenia na piersi, szyi, pysku, karku, łapach i końcu ogona. Brak białych znaczeń nie jest wadą. 
 
WIELKOŚĆ  : 
Wysokość w kłębie :  42 – 50 cm.     (Psy:            44 – 50 cm), 
                                                           (Suki:           42 – 48 cm).  
 
 
 
WADY :  Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w 
zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i sprawność psa.  
 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: 

 Agresja lub lękliwość. 
 Przodozgryz, tyłozgryz. 

 
 
Każdy pies o nienormalnej budowie i/lub przejawiający zaburzenia zachowania powinien być 
zdyskwalifikowany.  
 
N.B. : Samce muszą mieć dwa normalnie wykształcone jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.  
  
 
 



  
 


