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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 08.10.2012. 
 
KASUTUS: Lambakoer.  
 
FCI KLASSIFIKATSIOON:  
 
Rühm 1: Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi 

alpi karjakoerad). 
Alarühm 1: Lambakoerad. 
Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Pika- ja lühikarvalise collie puhul erineb vaid karvkate. 
Arvatavasti pärineb see tõug roomlaste vahendusel Šotimaale 
jõudnud ning seal kohalike tõugudega segunenud koertest. 
Võib ju väita, et aretuse käigus on tekkinud nende kahe tõu 
vahel ka teisi erinevusi, ent kuna mõlemad tõuvariatsioonid on 
alles hiljuti tekkinud ühest ja samast algsest tõust, on nad 
tänini väga sarnased. Pikakarvaline collie on algselt šoti 
karjakoerana kasutatud collie uhkema välimusega variant, kes 
on välja kujunenud umbes saja aasta jooksul toimunud 
selektiivse aretuse tulemusel. Paljud seda tõugu koerad 
suudavad vajadusel ka täna tegutseda edukalt töökoertena. 
Seega võib öelda, et vaatamata tema uhkele välimusele on 
collie siiski oma põhiolemuselt töökoer. 
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ÜLDMULJE: 
 
Väga kauni välimusega, väärika hoiakuga ning 
proportsionaalse kehaehitusega koer.  Kehaehitusest võib 
järeldada, et tegemist on jõulise ja aktiivse koeraga, kellele ei 
ole omane ei kohmakus ega robustsus. Kõige olulisem joon on 
selle tõu puhul tüüpiline näoilme, mis tuleneb kolju ja koonu 
vahelisest täiuslikust tasakaalust, silmade kujust, suurusest, 
värvusest ja asetusest ning kõrvade õigest asetusest ja hoiakust. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Sõbralik. Ei ole närviline ega agressiivne. Suurepärane 
seltsikoer. Sõbralik, rõõmsameelne ja aktiivne. Saab hästi läbi 
lastega ja teiste koertega. 
 
PEA: 
 
Väga olulised on pea proportsioonid, mida tuleb hinnata 
võrdluses koera suurusega tervikuna. Eest- või külgvaates on 
pea tömbi ning selgete piirjoontega kiilu kujuline. Küljed on 
suunaga kõrvade juurest musta ninaotsani sujuvalt koonduvad. 
Külgvaates on kolju ja koonu ülajooned paralleelsed ning 
ühepikkused ning neid ühendab üleminek laubalt koonule. 
Silmade sisenurkade vaheline keskpunkt (mis on korrektse 
laubalõike asukoht) on ühtlasi pea pikkuse keskpunkt. Kolju ei 
ole kulmudest kuni lõua alaosani liiga sügav (küll aga piisavalt 
sügav). 
 
KOLJUPIIRKOND:  
Kolju: Lame.  
Üleminek laubalt koonule: Õrn, kuid märgatav. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Alati must. 
Koon: Sile ning hästi ümar koon on otsast tömp, mitte kunagi 
kandiline. Ei ole terava otsaga. 
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad, alalõug on selge joonega. 
Hea suurusega hambad. Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane 
ja täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Põsed: Põsesarnad on esiletungivad. 
Silmad: Silmad on selle tõu puhul väga oluline joon ning 
annavad koerale iseloomuliku meeldiva ilme. Keskmise 
suurusega (ei ole kunagi liiga väiksed), kergelt kaldus 
asetusega. Mandlikujulised ning tumepruunid. Hõbesinistel 
(blue merle) koertel võivad olla sinised või sinisetäpilised 
silmad (üks silm või mõlemad, osaliselt või üleni). Ilme on 
arukas, kuulatades erksa ning valvsa ilmega. 
Kõrvad: Väikesed, ei asetse pealael liiga lähestikku ega ka 
üksteisest liiga kaugel. Rahulikus olekus kantakse suunaga 
tahapoole, valvelolekus aga suunaga ettepoole ning 
poolpüstiselt, umbes kaks kolmandikku kõrvast on kikkis, 
ülemine kolmandik langeb loomulikult ettepoole. 
 
KAEL: 
Lihaseline, jõuline, piisavalt pikk ning hästi kaarduv, 
 
KERE: 
Turja kõrgusega võrreldes üsna pikk. 
Selg: Tugev. 
Nimme: Kergelt tõusva joonega. 
Rindkere: Sügav, õlgade tagant üsna lai. Roided on hästi 
kaardunud. 
 
 
SABA: 
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Pikk, ulatub vähemalt kannaliigeseni. Rahulikus olekus 
kantakse madalal, otsast väikese ülespidi kõverusega. Erutatud 
olekus võib olla ulja hoiakuga, ent ei kanta kunagi selja kohal. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED:  
Õlad: Kaldus ja hea nurgistusega. 
Küünarnukid: Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Küünarvarred: Esijalad on sirged ja lihaselised, mõõduka 
ümara luustikuga. 
Esikäpad: Ovaalsed ja heade padjanditega. Varbad on 
kaarduvad ning lähestikku asetsevad.  
 
TAGAJÄSEMED:  
Reied: Lihaselised. 
Põlveliiges (põlv). Hästi nurgitunud. 
Sääred: Puhtad ja kõõluselised. 
Kannad: Hästi madala asetusega ja jõulised. 
Tagakäpad: Ovaalsed ja heade padjanditega. Varbad on 
kaarduvad ning lähestikku asetsevad. Pisut vähem kaarduvad 
kui esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Tõule tüüpiline. Õige kehaehitusega koera küünarnukid ei ole 
kunagi väljapoole pööratud, liikudes asetsevad suhteliselt 
üksteise lähedal nagu käpadki. Põimuva või ristiastuva 
sammuga või rulluv liikumine on äärmiselt ebasoovitavad. 
Tagajalad on tagantvaates kannaliigesest maani paralleelse, ent 
mitte liiga lähestikku asetusega. Külgvaates sujuva 
liikumisega. Tagajalad on jõulised ning tugeva tõukejõuga. 
Soovitav on mõõduka pikkusega samm, mis peab olema kerge 
ning jätma mulje täiesti pingutuseta liikumisest. Oluline on 
täielik tasakaal. 
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KARVKATE: 
 
Karv: Järgib keha piirjooni, väga tihe. Pealiskarv on katsudes 
sirge ja karm, aluskarv on pehme, kohev ning liibuv, kattes 
korralikult nahka.  Lakk ja pikem karv kaela alaosas ja 
eesrinnal on väga rikkalik, nägu on kaetud lühema karvaga. 
Kõrvad on otsast lühema karvaga, ent kõrva tüvi on karvasem. 
Esijalad on kaetud korraliku ehiskarvaga, tagajalad kandadest 
kõrgemal on kaetud rikkaliku ehiskarvaga, ent kandadest 
allpool on karv lühem. Saba on kaetud väga rikkaliku karvaga. 
 
Värvus: Soobel, kolmevärviline (tricolour) või hõbesinine 
(blue merle). 
Soobel: Kõik toonid heledast kuldpruunist kuni rikkaliku 
mahagonitoonini või varjutatud soobel. Hele õlekollane või 
kreemjad toonid on väga ebasoovitavad. 
Kolmevärvilisus (tricolour): Põhivärvuseks on must rikkalike 
pruunide märgistega jäsemetel ja peas. Roostepruuni 
varjundiga pealiskarv on äärmiselt ebasoovitav. 
Hõbesinine (blue merle): Põhivärvuseks on selge hõbedane 
sinine, musta marmormustri ja laikudega. Eelistatud on erksad 
pruunid märgised, ent märgiste puudumine ei ole karistatav. 
Suured mustad märgised, terashall toon või roostepruuni 
varjundiga alus- või pealiskarv on äärmiselt ebasoovitavad. 
Kõikide karvatüüpide puhul peavad rohkemal või vähemal 
määral esinema tüüpilised valged collie märgised. Eelistatud 
on järgmised märgised – täielik või osaline valge kaelus, valge 
rind, valged jalad ja käpad, valge sabaots. Koonul ja/või koljul 
võib esineda valge lauk. Üleni valge või peaaegu valge 
karvkate on äärmiselt ebasoovitav. 
 
 
 
SUURUS:  
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Turja kõrgus:  
Isased koerad: 56-61 cm. 
Emased koerad: 51-56 cm. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning selle mõju koera tervisele, heaolule ning 
võimekusele teha tavapärast tööd. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:  
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


