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Nazwa: Irish soft coated wheaten
terrier (irlandzki terrier pszeniczny)
Kraj pochodzenia: Irlandia
Klasyfikacja FCI: Grupa III, Sekcja 1
Wzorzec FCI nr: 40
Wielkość: Średnia
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Wysokość w kłębie: Pies 46 – 48 cm. Suka trochę mniejsza.
Waga:
Pies 16 – 20,5 kg. Suka może być trochę lżejsza.
Szata:
Miękka, jedwabista. Brak podszerstka.
Maść:
Czysta, pszeniczna, w kolorze dojrzewającego ziarna (od jasno pszenicznego do
złotorudego). U szczeniąt szata wybarwia się wraz z wiekiem.
Długość życia: 12 – 15 lat
Irlandzki terrier pszeniczny należy do jednej z najstarszych ras psów w Irlandii. Cechują go
odwaga i wielki temperament. Ten wszechstronny „Irlandczyk” pełnił niegdyś role stróża,
psa pasterskiego i myśliwskiego. Jak wynika z samej nazwy, cechą charakterystyczną psów
tej rasy jest szata w kolorze dojrzałego ziarna pszenicy – miękka, falista i jedwabista.
Historia i pochodzenie
Irish soft coated wheaten terrier pochodzi z Irlandii. Historia rasy nie jest dobrze
udokumentowana, bowiem w dawnej Irlandii polegano w głównej mierze na przekazie
ustnym. Wiadomo jednak, że liczy ponad 200 lat. Przypuszcza się, że jest on najstarszym
terrierem spośród czterech ras terrierów w Irlandii. Należy nadmienić, że jego historia
ściśle wiąże się z terirerem irlandzkim i kerry blue terrierem. Najprawdopodobniej irlandzki
terrier pszeniczny jest przodkiem kerry blue, a także irlandzkiego terriera i miał on duży
wpływ na kształtowanie tych dwóch ras. Początkowo rasa była utrzymywana przez
irlandzkich farmerów, a także biednych rolników. Jego średnia wielkość wynikała z potrzeb
Irlandczyków. Miał to być wszechstronny pies wzbudzający respekt, przy jak najtańszych
kosztach utrzymania.
Pierwsze wzmianki o soft coated wheaten terrierze pochodzą z okolic Cork, Widelow, a
także północnej części Irlandii.
Po raz pierwszy został pokazany na wystawie w Dublinie, która odbyła się w 1870 r. Do
końca lat 70. XIX w. terriery pszeniczne i terriery irlandzkie oceniano na jednym ringu pod
nazwą terriera irlandzkiego, bowiem rasa nie miała jeszcze swojej oficjalnej nazwy.
Prezentowano wówczas psy tej samej wielkości, ale różniące się strukturą szaty i

Irish soft coated wheaten terrier | 3

umaszczeniem. Pierwszy standard rasy ustalono w latach 80. XIX w. W 1937 r. rasa została
uznana przez irlandzki Kennel Club, a sześć lat później przez brytyjski. W 1950 r. rasę po
raz pierwszy pokazano na wystawie Crufta, a w 1955 r. został założony klub rasy. Należy
zaznaczyć, że poza Wyspami rasa największą popularność zdobyła w Skandynawii, a także w
Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal cieszy się bardzo dużym uznaniem. W 1962 r. w USA
powstał Irish Soft Coated Wheaten Terrier Club. Rasa zyskała tam bardzo duże uznanie
wśród hodowców, a jej popularność stale rosła. W latach 90. XX w. znalazła się w pierwszej
dziesiątce najpopularniejszych ras terrierów w USA. W Polsce jest stosunkowo mało znana.
Charakter i użytkowość
Irlandzki terrier pszeniczny jest odpornym psem o wszechstronnym użytkowaniu i silnym
charakterze. Dawniej pracował w bardzo ciężkich warunkach na farmach. Czujny i
spostrzegawczy. Zawsze gotowy do obrony, pełnił rolę stróża. Jego bystrość i zwinność
sprawiały, że doskonale sprawdzał się jako pies pasterski. Ponadto radził sobie z tępieniem
gryzoni, takich jak: szczury i myszy. Z uwagi na silny instynkt myśliwski i zacięcie w pracy
brał udział w polowaniach, między innymi na borsuki i wydry.
Obecnie rasa ceniona jest nie tylko ze względu na wszechstronność, ale przede wszystkim z
uwagi na pozytywne cechy, które są bardzo ważne u psa domowego. Jest to pies spokojny i
opanowany. Posiada miłe usposobienie. Nie jest agresywny. Wykazuje przyjazny stosunek do
ludzi i lubi dzieci. Wierny i oddany właścicielowi. Inteligentny. Łatwo się uczy. Bez trudu
przystosowuje się do każdych warunków, dlatego można go zabrać ze sobą wszędzie. Innymi
słowy, jest doskonałym psem do towarzystwa.
Terrier pszeniczny potrzebuje ruchu. Nie jest on uciążliwym domownikiem pod warunkiem,
że zadba się o jego aktywność. Lubi zabawy, a także długie spacery. Idealnie sprawdza się w
zawodach sportowych i konkursach posłuszeństwa.
Może być utrzymywany w mieszkaniu, jeśli właściciel nie będzie zostawiał go samego na
cały dzień i zapewni mu odpowiednią ilość ruchu. Łatwość w ułożeniu sprawia, że nadaje się
dla początkujących właścicieli.
Problemy zdrowotne
Irish soft coated wheaten terrier jest stosunkowo zdrowym i odpornym psem. To rasa
długowieczna. Średnia długość życia jej przedstawicieli wynosi 12-14 lat. Rzadko choruje.
Jednak tak jak w przypadku innych ras psów, należy mieć świadomość, że ma skłonności do
kilku chorób o podłożu genetycznym. Należy tu wymienić choroby oczu, nerek oraz układu
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pokarmowego.
Jednym z głównych problemów zdrowotnych przedstawicieli tej rasy jest dysplazja nerkowa
(RD), która stanowi poważne zaburzenie rozwojowe u szczeniąt i młodych psów. Obarczone
schorzeniem szczenięta przychodzą na świat z niedorozwiniętymi nerkami. W konsekwencji
choroba prowadzi do niewydolności narządu.
Poważnym problemem układu moczowego jest również nefropatia (PLN – Protein Losing
Nephropathy). Choroba ta powoduje nadmierną utratę białek osocza podczas oczyszczania
krwi z toksyn i nadmiaru płynu w nerkach.

Kolejną chorobą jest enteropatia wysiękowa (PLE – Protein Losing Entheropathy), która z
kolei dotyczy układu pokarmowego. W wyniku tego schorzenia białka dostarczane wraz z
pożywieniem nie są odpowiednio trawione i wchłaniane. Proteiny przechodzą do jelita
grubego i są wydalane wraz z kalem.
Ponadto rasa wykazuje predyspozycje do choroby Addisona – schorzenia układu
dokrewnego, które jest spowodowane niedoczynnością kory nadnerczy.
Zdarza się, że u przedstawicieli rasy występuje dysplazja biodrowa bądź łokciowa. Hodowcy
poprzez badania i odpowiednią selekcję starają się je eliminować. Należy jednak nadmienić,
że w przypadku soft coated wheaten terriera badania w tym kierunku nie są obowiązkowe.
Specyfika żywienia
Tak jak w przypadku innych ras dieta terriera pszenicznego powinna uwzględniać jego wiek,
aktywność, a także tryb życia. Są to psy stosunkowo długo dojrzewające jak na swoją
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wielkość. Należy mieć to na uwadze, aby zbyt szybko nie przechodzić na karmę dla psów
dorosłych.
Najbardziej polecanymi źródłami białka pochodzenia zwierzęcego dla tej rasy są wołowina i
jagnięcina. Z diety najlepiej wykluczyć: ryż, soję i kukurydzę. Prawidłowe żywienie może
mieć szczególne znaczenie dla jakości okrywy włosowej psów tej rasy. W celu poprawy
struktury włosa zaleca się podawanie oleju lnianego bądź z kiełków pszenicy. Wielu
hodowców poleca dietę opartą na BARF-ie.
Pielęgnacja
Z uwagi na charakter okrywy włosowej rasa wymaga systematycznej pielęgnacji. Jak sama
nazwa wskazuje soft coated wheaten terrier jest psem o miękkim, jedwabistym i lekko
falistym włosie. Okrywa włosowa jest całkowicie pozbawiona podszerstka. Do wad należy
zaliczyć to, iż sierść jest twarda, matowa, gruba i wełnista.
Szata powinna mieć kolor dojrzałej pszenicy, w odcieniach od jasnopszenicznego do
złotorudego. Początkowo szczenięta mogą mieć ciemniejsze umaszczenie, ich szata jaśnieje
wraz z wiekiem.
Cechą charakterystyczną rasy jest brak sezonowego gubienia sierści, szata ,,Irlandczyka”
przez cały rok ma taką samą długość i strukturę. Okrywa włosowa jest w pełni dojrzała w
wieku około 2 lat. Pozostawiona w stanie naturalnym nie powinna przekraczać 12,7 cm
długości. Dozwolona jest korekcja szaty.
Aby zachować szatę w jak najlepszym stanie, psa tej rasy należy czesać przynajmniej dwa
razy w tygodniu. Szczególną uwagę warto zwrócić na brzuch, wewnętrzne strony ud oraz
słabiznę, ponieważ są to miejsca, w których kołtuny tworzą się bardzo szybko. Soft coated
wheaten terriera kąpiemy w miarę potrzeby, w szamponie przeznaczonym dla psów o włosie
jedwabistym i długim. Po kąpieli suszymy psa dokładnie za pomocą suszarki, jednocześnie
modelując sierść szczotką.
Wzorzec rasy dopuszcza dwa sposoby przygotowania ,,Irlandczyka” do wystaw. Jego okrywa
włosowa może być strzyżona bądź pozostawiona w stanie naturalnym. Fakt ten może
sprawiać pewne problemy podczas przygotowywania psa. Jeśli nie wiemy, który styl wybrać,
powinniśmy kierować się umiejętnościami groomera, jak również eksterierem danego
osobnika. Należy pamiętać, że poprzez odpowiednią pielęgnację szaty jesteśmy w stanie
podkreślić prawidłową budowę anatomiczną psa.
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Promowane

Clumber spaniel – dobry, silny pies myśliwski
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Bearded Collie – doskonały opiekun i przewodnik stad

Owczarek staroangielski (bobtail) – „Nanny dog”

Chart perski (saluki) – wyspecjalizowany łowca otwartych
przestrzeni

Polski owczarek nizinny – specjalność polskiej kynologii

