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Wzorzec FCI nr 296 

OWCZAREK SZKOCKI KRÓTKOWŁOSY 

(Collie Smooth) 

 

rewizja i uzupełnienie wersji polskiej lipiec 2022 Mirosław Redlicki 

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania 
Data publikacji obowiązującego wzorca: 27.07.2021  

Użytkowość:               Pies owczarski. 
Klasyfikacja FCI: Grupa 1 - Psy pasterskie i zaganiające ( z wyjątkiem szwajcarskich psów do bydła) 

Sekcja 1 - Psy pasterskie.  

Bez prób próby pracy  

WRAŻENIE OGÓLNE:  

Pies wielkiej urody, pełen godności, harmonijny i doskonale wyważony. Budowa collie wskazuje na 
aktywność i wytrzymałość tego psa; nie może on być ciężki ani krępy. Ogromne znaczenie ma prawidłowy 
wyraz, uzyskany przez idealne wyważenie mózgoczaszki i kufy, kształt, wielkość, barwę i osadzenia oczu, 
oraz osadzenie i noszenie uszu.  

WAŻNE PROPORCJE:  

Profil głowy tworzą dwie proste, równoległe linie, niewielki, ale wyczuwalny stop dzieli głowe na dwie 
równe części.  

Długość ciała trochę większa od wysokości 

ZACHOWANIE / TEMPERAMENT:  

Przyjacielski, bez śladu nerwowości lub agresji.  

GŁOWA:  

Bardzo ważna w ocenie; musi być proporcjonalna do wielkości psa. Oglądana z przodu i z boku ma kształt 
tępego klina i czysty obrys.  Punkt środkowy pomiędzy wewnętrznymi kącikami oczu (gdzie znajduje się 
środek prawidłowo umieszczonego stopu) powinien wypadać dokładnie w połowie długości głowy.  

MÓZGOCZASZKA: 

Czaszka: płaska. Głowa zwęża się stopniowo od uszu aż do końca  nosa. Głowa nie powinna być zyt głęboka.  

Stop: nieznaczny ale wyczuwalny, dzieli głowe na dwie jednakowe części. 

TRZEWIOCZASZKA: 

Nos: zawsze czarny. 

Kufa:  Kufa tępo zakończona, na końcu zaokrąglona, ale nie kanciasta, ani szpiczasta 

Uzębienie: Zęby duże, szczęki mocne, zgryz nożycowy z pełnym kontaktem wszystkich siekaczy. żuchwa 
mocna, ale subtelnie zarysowana.  



Policzki: Kości policzkowe mało widoczne 

OCZY:  Bardzo ważna cecha, decydująca o słodkim wyrazie. Średniej wielkości, nigdy nie bardzo małe, 
ustawione lekko skośnie, kształtu migdała i ciemne brązowe, jedynie u psów maści niebieskiej marmurkowej 
oczy (jedno, dwa lub częściowo) są często niebieskie lub niebiesko nakrapiane. Wyraz inteligentny, przy 
nasłuchiwaniu wyraźnie ożywiony.  

USZY: Umiarkowanie dużę, osadzone ani zbyt blisko siebie na wierzchołku głowy, ani zbyt szeroko. W 
spoczynku odrzucone do tyłu, przy pobudzeniu nastawione i częściowo załamane - końce uszu (mniej więcej 
jedna trzecia całej długości) skierowane do przodu i naturalnie opadające poniżej krawędzi załamania.  

 

 

SZYJA:  

Umięśniona, mocna, dobrej długości, wyraźnie łukowato wysklepiona.  

 

TUŁÓW:  

Grzbiet: prosty i mocny 

Lędźwie: lekko wysklepione 

Klatka piersiowa: głęboka i dość szeroka za łopatkami, żebra wysklepione 

OGON:  

Długi, zakończeniem kostnym sięga przynajmniej stawu skokowego. W spokoju noszony nisko, z końcem 
lekko zawiniętym do góry. Przy pobudzeniu może być wzniesiony, ale nigdy powyżej grzbietu. 

 

KOŃCZYNY: 

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 

Wygląd ogólny: proste, dobrze umięśnione, umiarkowanie mocny kościec. 

Łopatka: ustawiona skośnie, tworzy dobry kąt z ramieniem. 

Łokieć: umiejscowiony dokładnie poniżej kłębu, nie wykręcony ani do wewnątrz ani na zewnątrz. 

Przedramię: dość mocne, umięśnione 

Śródręcze: elastyczne ale nie słabe 

Łapy: opuszki owalne i grube, palce wysklepione i zwarte 

KOŃCZYNY TYLNE:  

Uda: dobrze umięśnione, niższe partie kończyn suche, z wyraźnymi ścięgnami.  

Stawy kolanowe: dobrze kątowane,  

Śródstopie: krótkie, mocne.  

Stopy: Owalne, z mocnymi opuszkami. Palce zwarte i i nie tak wysklepione jak łapy.  



RUCH:  

Bardzo charakterystyczny. Dobrze zbudowany pies nigdy nie ma luźnych łokci, ale przednie łapy są w ruchu 
dość zbieżne. Wysokie podnoszenie przednich kończyn, krzyżowanie lub tocząca akcja przodu są w 
najwyższym stopniu niepożądane. Akcja tyłu swobodna, dynamiczna, równoległa,dająca mocny napęd. 
Pożądany dość długi wykrok, a ruch powinien być lekki i nie zdradzać wysiłku. Oglądany z boku ruch 
harmonijny. 

SZATA:  

Sierść: Krótka, gładka, o twardym włosie okrywowym i bardzo gęstym podszerstku. Nie wolno jej strzyc ani 
trymować.  

Maść: Uznane są trzy umaszczenia: śniade z białym, trójbarwne (trikolor) i niebieskie marmurkowe (blue 
merle).  

 

Śniade: Rozmaite odcienie od jasnozłotego do mahoniowego, także z czarnym nalotem. Barwa kremowa i 
jasnosłomkowa w najwyższym stopniu niepożądane.  

Trójbarwne: Czarne z intensywnym podpalaniem na głowie i nogach. Rdzawy nalot na czerni w najwyższym 
stopniu niepożądany.  

Niebieskie marmurkowe: Tło srebrzysto-niebieskie, w czystym odcieniu, na nim czarne plamki i łatki. 
Pożądane intensywne podpalanie, ale jego brak nie stanowi wady. Rozległe czarne łaty, szare tło czy rdzawe 
naloty na włosie okrywowym lub podszerstku w najwyższym stopniu niepożądane.  

Białe znaczenia: Przy każdym z tych umaszczeń mogą występować mniej lub bardziej rozległe białe 
znaczenia. Szczególnie pożądane są: pełny lub częściowy biały kołnierz, skarpetki i biały koniec ogona. Na 
głowie występować może biała strzałka różnej długości. Białe znaczenia nie mogą się rozciągać poza kłąb i 
powyżej stawów skokowych.  Maść całkowicie lub w znacznym stopniu biała wysoce niepożądana.  

WIELKOŚĆ:  

Wysokość w kłębie: 56-61 cm dla psa, 51-56 cm dla suki.  

Waga: psa od 20,5 do 29,5 kg, suki od 18 do 25 kg.  

WADY:  

Każde odstępstwo od powyższego wzorca powinno być uznane za wadę i oceniane stosownie do stopnia 
nasilenia, wpływu na zdrowie i dobrostan psa, a także zdolność do wykonywania pracy, do której był 
tradycyjnie przeznaczony.  

 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: 

 Agresja lub nadmierna lękliwość. 

 Wyraźne wady  budowy lub zaburzenia zachowania  

 

NB:  

Samce mieć powinny dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie.  



 

 

 

 


