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LAKELAND TERRIER

APARÊNCIA GERAL: Esperto, apto ao trabalho, bem balanceado e compacto.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Alegre e destemido; expressão de
vivacidade; rapidez de movimento; na ponta das patas sempre na expectativa. Corajoso,
amigável e autoconfiante.

CABEÇA: Bem balanceada. O tamanho da cabeça, do stop à ponta da trufa, não
deve exceder o comprimento do occipital ao stop.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Chato e refinado.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Preta, exceto nos exemplares de pelagem fígado, em que a trufa será marrom.
Focinho: Largo, mas não muito longo.
Maxilares / Dentes: Maxilares poderosos. Dentes alinhados com uma perfeita e regular
mordedura em tesoura.
Olhos: Cor escura ou avelã. Olhos oblíquos são indesejáveis.
Orelhas: Moderadamente pequenas, em forma de “V” e portadas em alerta. Inseridas
nem muito altas nem muito baixas.

PESCOÇO: Extenso, ligeiramente arqueado, sem barbelas.

TRONCO
Dorso: Forte, moderadamente curto.
Lombo: Bem acoplado.
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Peito: Razoavelmente estreito.

CAUDA: Anteriormente era costume ter a cauda cortada.
Cortada: Bem inserida e portada ereta, mas não sobre o dorso ou curvada.
Não Cortada: Bem inserida, portada ereta, mas não sobre o dorso ou curvada. Em
equilíbrio com o cão, como um todo.

MEMBROS
ANTERIORES: Aprumos retos e de boa ossatura.
Ombros: Bem oblíquos.
POSTERIORES: Fortes e musculosos.
Coxas: Longas e poderosas.
Joelhos: Bem angulados.
Jarretes: Curtos.
Metatarsos: Retos.
Patas: Pequenas, compactas, redondas e com boas almofadas plantares.

MOVIMENTAÇÃO: Os membros trabalham paralelos e corretamente direcionados
para a frente. Os cotovelos se movimentam paralelos ao eixo do corpo, trabalhando
livres lateralmente, com os joelhos não virando nem para dentro nem para fora. A boa
propulsão é produzida por uma boa flexão dos posteriores.

PELAGEM
Pelo: Denso, duro, resistente às intempéries e um bom subpelo.

COR: Preto e castanho, azul e castanho, vermelho, trigo, vermelho grisalho, marrom
(fígado), azul ou preto. Pequenas manchas brancas nas patas e no peito são admitidas,
mas não desejadas. As cores acaju (mogno) e o castanho escuro não são típicas.
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TAMANHO / PESO
Altura: não deve exceder os 37cm, na cernelha.
Peso:

Machos: 7,700 Kg.
Fêmeas: 6,800 Kg.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem
estar do cão.

FALTAS DESQUALIFICANTES
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.
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ASPECTOS ANATÔMICOS
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