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UŻYTKOWOŚĆ: Pies pasterski i do towarzystwa 
KLASYFIKACJA F.C.I. :   Grupa I Psy pasterskie i zaganiające  
 Sekcja 1 Psy pasterskie 
 Bez prób pracy 
 
ZARYS HISTORII RASY: Wzmianki o rasie przypominającej Bearded Collie znajdują  
się w XVI-wiecznych szkockich rękopisach. Rasa ta była od dawna znana w Szkocji  
oraz w Północnej Anglii i wykorzystywana do pasienia owiec. Około 500 lat temu psy, 
uznawane również za protoplastów Polskiego Owczarka Nizinnego, zostały 
pozostawione na wybrzeżach Szkocji i krzyżowane z lokalnymi psami pasterskimi. 
Istotnie, Bearded Collie wykazuje pewne podobieństwo do Polskiego Owczarka 
Nizinnego. Jednak swój obecny wygląd rasa zawdzięcza przede wszystkim G Olive 
Willison, która w 1940 roku weszła w posiadanie szczenięcia Bearded Collie, nazwanego 
Jeannie. Po starannych poszukiwaniach odpowiedniego reproduktora, Jeannie została 
pokryta psem o imieniu Bailey, a psy urodzone z przydomkiem Bothkennar 
ukształtowały obecny wygląd współczesnych Bearded Collie. 
 
WRAŻENIE OGÓLNE: Pies aktywny, suchej budowy. Choć mocny, nie powinien być 
nigdy ciężki, a między tułowiem i podłożem musi pozostawać obszerny prześwit. 
Charakterystyczną cechą jest żywe, pytające spojrzenie. 
 
WAŻNE PROPORCJE: Stosunek długości tułowia (mierzonej od stawu barkowego do 
końca zadu) do wysokości w kłębie powinien wynosić 5:4. Suki mogą być nieco dłuższe. 
Długość  mózgoczaszki jest równa szerokości między uszami. 
 
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT: Bystry, pełen energii, pewny siebie i aktywny. 
Opanowany, inteligentny pies pracujący, bez śladu agresji czy nerwowości. 
 
GŁOWA: Proporcjonalna do wielkości psa, o mocnej kufie i dużej pojemności czaszki. 
 
MÓZGOCZASZKA: 
Czaszka: Szeroka, płaska i kanciasta 
Stop: Umiarkowanie zaznaczony 
 
TWARZOCZASZKA:  
Nos: Duży i kanciasty, czarny, u psów błękitnych i brązowych odpowiada barwą 
umaszczeniu. W pełni wybarwiony, bez jasnych plam. 
Kufa: Mocna, tej samej długości co mózgoczaszka. 
Wargi: Barwy tej samej co nos, bez jasnych plam. 
Szczęki/Uzębienie: Zęby duże i białe. Szczęki mocne, zgryz nożycowy z pełnym kontaktem 
wszystkich siekaczy. Zgryz cęgowy dopuszczalny, ale niepożądany. 



Oczy: Oczy o barwie odpowiadającej umaszczeniu, osadzone szeroko, duże, nie wyłupiaste, o 
wyrazie łagodnym i przyjaznym. Pigmentacja brzegów powiek taka sama jak nosa. Łuki 
nadoczne lekko wzniesione i skierowane ku przodowi, nie powinny jednak zasłaniać oczu. 
Uszy: Średniej wielkości, wiszące. Przy pobudzeniu trochę wzniesione u podstawy –  
do wysokości krawędzi czaszki, ale nie powyżej, optycznie poszerzając głowę. 
 
SZYJA: Średniej długości, dobrze umięśniona, lekko łukowato wygięta. 
 
TUŁÓW: Długość grzbietu wynika z długości klatki piersiowej, a nie lędźwi. 
 
Grzbiet: Prosty 
Lędźwie: Mocne 
Klatka piersiowa: Głęboka, zapewniająca dość miejsca dla serca i płuc. Żebra dobrze 
wysklepione, ale nie beczkowate. 
 
OGON: Nisko osadzony, nie skręcony ani załamany, i na tyle długi, aby ostatnim kręgiem 
sięgał przynajmniej do stawu skokowego. Noszony nisko, z końcem zawiniętym ku górze, 
choć przy szybkim ruchu ogon może być wyprostowany. 
 
KOŃCZYNY 
KOŃCZYNY PRZEDNIE:  
Wygląd ogólny: Proste, pionowe, o mocnym kośćcu, równomiernie pokryte kosmatym 
włosem. 
Łopatki: ustawione mocno skośnie 
Śródręcze: Elastyczne, ale nie słabe. 
Łapy: Owalne, o mocnych poduszkach. Palce zwarte i wysklepione, obficie owłosione – także 
między poduszkami. 
 
 
KOŃCZYNY TYLNE: 
Wygląd ogólny: Dobrze umięśnione 
Staw kolanowy: Dobrze kątowany 
Podudzie: Mocne 
Śródstopie: Pionowe, w normalnej postawie znajduje się tuż za pionową linią, poprowadzoną 
od guza kulszowego do podłoża. 
Tylne łapy: Owalne, o mocnych poduszkach. Palce zwarte i wysklepione, obficie owłosione – 
także między poduszkami. 
 
RUCH: Sprężysty, płynny, wydajny -  z dobrym wykrokiem, dającym maksymalną 
efektywność przy jak najmniejszym wysiłku 
 
SZATA: Dwuwarstwowa, z miękkim, puszystym i gęstym podszerstkiem. Włos okrywowy 
gruby, twardy i kosmaty, nie wełnisty ani kędzierzawy, choć dopuszczalny jest lekko 
pofalowany. Sierść powinna być wystarczająco gęsta i długa, aby pełnić funkcję ochronną  
i podkreślać kształt ciała, ale nie na tyle obfita, aby zacierać sylwetkę psa. Szata w żadnym 
wypadku nie może być trymowana. Grzbiet nosa porośnięty rzadkim i krótki włosem,  
po bokach nieco dłuższym, na tyle, by zakrywał wargi. Na policzkach, dolnych wargach  
i podbródku długość włosa zwiększa się stopniowo w kierunku przedpiersia, tworząc 
charakterystyczną dla rasy brodę. 
 



Umaszczenie: Łupkowoszare, czerwonopłowe, czarne, błękitne, w różnych odcieniach 
szarości, brązowe i piaskowe z białymi znaczeniami lub bez nich. Nigdy merle 
(marmurkowe). Białe znaczenia mogą występować na czole, w postaci strzałki na głowie,  
na końcu ogona, klatce piersiowej i kończynach. Jeśli białe włosy tworzą kołnierz, ich nasady 
nie powinny sięgać poza łopatki. Na zewnętrznej stronie  tylnych nóg biel nie może sięgać 
powyżej stawu skokowego. Dopuszczalne są niewielkie podpalane znaczenia nad oczyma, 
wewnątrz uszu, na policzkach, u nasady ogona i na kończynach, gdzie rozdzielają biel  
od maści zasadniczej. 
 
WYSOKOŚĆ I MASA CIAŁA: 

Wysokość w kłębie: Psy 53-56 cm 

   Suki 51-53 cm 

 
Klasa i budowa psa są ważniejsze od rozmiarów psa, niemniej jednak znaczne odchylenia  
od podanych wymiarów nie są pożądane. 
 
WADY: Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznawane za wady  
i oceniane w zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu na zdrowie i komfort życia psa oraz 
jego zdolność do wykonywania tradycyjnej pracy. 
 
 
WADY DYSKWALIFIKUJACE: 
 
 Agresja lub nadmierna nieśmiałość 
 Każdy pies przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości powinien zostać 

zdyskwalifikowany 
 
Uwaga: 
 Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra, całkowicie opuszczone  

do moszny. 
 Do hodowli mogą być użyte jedynie sprawne fizycznie i zdrowe psy, o budowie typowej dla rasy. 

 
 
Ostatnie zmiany zaznaczono tłustym drukiem.  

 
 
 



 
 
 
 
 

*** 
 
Aktualizacja: Renata Berlińska 
Tel. 606 277 708 
e-mail: r.berlinska@gmail.com 
 
 


