Partacollien rotumääritelmän tulkinta
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RODUN SYNTYHISTORIA, ALKUPERÄINEN KÄYTTÖTARKOITUS JA NYKYKÄYTTÖ
Partacollien varsinainen syntyhistoria on hämärän peitossa, mutta tiedetään, että tämänkaltaisia
karvaisia paimenkoiria on tavattu ympäri maailmaa, erityisesti vuoristoisissa maissa. Rodun
alkuperämaa on Skotlanti.
Alkuperäinen käyttötarkoitus
Partacollien rotumääritelmää ymmärtääkseen täytyy ensin oivaltaa millaiseen työhön se on jalostettu.
Vaativissa olosuhteissa tapahtuvaan itsenäiseen paimentamiseen.
Tyypillinen skotlantilainen ylämaan lammaslaidun koostuu laajoista yli kilometrin korkeuteen
kohoavista vuorenrinteistä, joissa syvät painanteet leikkaavat rinteiden poikki. Matalammilla rinteillä
puut, ja kesäisin myös yli metrin korkuiset saniaiset, täyttävät painanteet. Ylempänä on tiheää
kanervikkoa ja soisia kohtia, kaikkein ylimpänä enää kivenjärkäleitä, paljaita jyrkänteitä ja
kallionkielekkeitä. Kilometrin korkeudessa voi paikoitellen olla lunta myös kesäisin. Tällaisilla alueilla
laiduntaa satoja lampaita, lähes yhtä villeinä kuin ympäröivä luontokin.
Partacollien paimennustapa poikkesi bordercollien työskentelystä, joka kiersi laumaa ja siirsi sitä
paimenen kaukokäskyjen mukaan paikasta toiseen ruohikkoisilla kukkuloilla. Partacollien työnä oli
ravata ylös kukkuloille, koota lampaat ja tuoda ne alas. Paimenella ei ollut aina näköyhteyttä koiraansa
rinteillä, joten sen piti kyetä työskentelemään myös yksin. Työ oli poikkeuksellisen vaativaa sillä
koiran täytyi kulkea jyrkkää rinnettä nopeasti ristiin rastiin, ja sen piti tehdä sitä aamuvarhaisesta
iltamyöhään, säässä kuin säässä.
Koiran piti olla riittävän ketterä seuratakseen lampaita louhikkoisessa maastossa. Sen täytyi myös itse
pystyä ratkaisemaan kohtaamansa ongelmat. Joutuessaan vastakkain uppiniskaisen uuhen kanssa sen
täytyi olla rohkea ja saada uuhi liikkeelle omin avuin. Paimentava partacollie myös haukkui
työskennellessään. Haukkuminen palveli kahta tarkoitusta: se kertoi paimenelle, missä koira on, mutta
vielä tärkeämpää, se hämmensi lampaita ja sai ne liikkeelle. Partacollie haukkui ja löi etukäpäliään
maahan hätistäessään lampaita liikkeelle. Partacollien toinen käyttötapa oli ajaa karjaa, ja joskus
lampaitakin, pitkiä matkoja markkinoille aikoina, jolloin ei vielä ollut rautateitä eikä rekkoja. Myös
tämä vaati kestävyyttä, älykkyyttä ja ketteryyttä.
Suomessa alkuperäisessä työssään käytettyjä partacollieita on tiedossa vain muutama mutta
paimennusta aktiivisesti harrastavia on useita kymmeniä ja ensimmäisiin virallisiin paimennuskokeisiin
Suomessa osallistui viisi partacollieta. Tätä ennen on useita suomalaisia partacollieita osallistunut
Ruotsissa järjestettäviin paimennuskokeisiin hyvällä menestyksellä. Vuonna 2014 nähtiin Suomessa jo
15 paimennuskoesuoritusta.

P. Reinanglen maalaus "A Shepherds Dog"
1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Taiteilija
on nimennyt koiran vanhaenglanninlammaskoiraksi, mutta erityisesti
väri kertoo, että se on myös partacollien esiisä. Taustalla partacollien alkuperäistä
työmaastoa: Skotlannin vuoristoista
lammaslaidunta.
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Rodun tunnetun historian alkutaipaleen muutamia merkittäviä koiria. Tämän sivun kuvat kirjasta
Beardie Basics and Beyond; Usa, Betty J. McKinney and Barbara Hagen Riesenberg.
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Rotumääritelmä, rotujärjestöt ja rekisteröinnit
Ensimmäinen tunnettu partacollien rotumääritelmä on vuodelta 1891. Ensimmäinen rotujärjestö
perustettiin v. 1912 ja koko Britannian käsittävä rotujärjestö v. 1955. Yksityiskohtaisemman ja myös
ensimmäisen Kennel Clubin hyväksymän rotumääritelmän rotujärjestö laati vuonna 1964.
Vuonna 1909 rodulle vakiintui nimi Bearded Collie ja rotu rekisteröitiin Any Other Variety -ryhmään.
Vuosisadan alkupuolella rotu pysyi hengissä lähinnä muutamien karjan- ja lampaankasvattajien
ansiosta, jotka kasvattivat ja käyttivät koiriaan puhtaasti työkoirina. Toisen maailmansodan aikana rotu
oli hävitä kokonaan, kunnes rouva G. O. Willison kiinnostui rodusta ja alkoi päämäärätietoisen
kasvatustyön kennelnimellä Bothkennar. Nykyinen rotu onkin lähtöisin vain kuudesta nimellä
tunnetusta koirasta ja sen jälkeen 15 nimetystä kantakoirasta. Ensimmäinen Kennel Clubin rekisteröimä
pentue syntyi 1950 ja ajan saatossa rodusta kehittyi hyvin suosittu Britanniassa. Koko 1990-luvun ajan
rekisteröitiin vuosittain reilusti yli tuhat koiraa kunnes v. 2000 luku tippui alle tuhannen. Vuonna 2012
rekisteröi Kennel Club 385 partacollieta.
Partacollie on levinnyt Brittein saarilta lähes kaikkialle Eurooppaan, Amerikkaan, Australiaan,
Japaniin ja jopa Etelä-Afrikkaan. Suomeen ensimmäinen partacollie tuotiin vuonna 1957 Bothkennar
kennelistä ja ensimmäinen pentue syntyi kaksi vuotta myöhemmin Hopearannan kenneliin Hankoon.
Vuoden 2014 loppuun mennessä oli Suomessa rekisteröity yhteensä 5402 partacollieta. Vuositasolla
rekisteröinnit ovat jääneet viime vuosien aikana alle sadan, 2014 rekisteröintejä oli vain 26 kpl.
Nykyinen harrastustoiminta
Ennen FCI:n roturyhmäjakoa partacollie miellettiin enimmäkseen seurakoiraksi, jollaiseksi se myös
sopii erittäin ystävällisen ja sosiaalisen luonteensa vuoksi. Toiminnallisena koirana partis on kuitenkin
monipuolinen harrastuskoira. Partacollieita on nähty Suomen agilityn edustusjoukkueessa ja rodusta
löytyy tottelevaisuusvalioita, muutamia palveluskoirakokeissa tuloksen saavuttaneita koiria sekä myös
pelastuskoiraharrastajia. Sosiaalisen luonteen ansiosta rotu sopii hyvin myös kaverikoiratoimintaan.
Rally-toko on myös suosittu rodun harrastajien piirissä ja laji on kuin tehty iloisesti työskentelevälle
partacollielle. Jo mainittu paimennusharrastus on saanut viimeisten vuosien aikana runsaasti aktiivisia
harrastajia mukaansa. Suomessa on järjestetty Ruotsin yhdistyksen mukainen paimennustaipumustesti
ensimmäisen kerran vuonna 2005. Ruotsissa testi on ollut käytössä vuodesta 2000 epävirallisena ja
vuodesta 2007 SKK:n virallistamana. Suomessa ko. paimennustaipumustestin on läpäissyt yli 50
koiraa. Tällä hetkellä Suomessa on kaksi koulutettua tuomaria. Vuonna 2012 voimaan tulleeseen
SKL:n viralliseen paimennustaipumuskokeeseen osallistui viisi partacollieta ensimmäisen vuoden
aikana. Virallisissa näyttelyissä vuonna 2014 kertyi partacollielle 809 arvostelukertaa.

Yllä aikuisia narttuja
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PARTACOLLIEN ROTUMÄÄRITELMÄ (Rotumääritelmän kohdat
lihavoitu, tulkinta normaalia tekstiä)
FCI No 271
Hyväksytty: FCI 12.5.2015
Käännös SKL-FKK 2.6.2015
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
sveitsinpaimenkoirat)

Paimen- ja seurakoira.
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Skotlannista löytyy noin 1500-luvulta maininta partacollieta
muistuttavasta rodusta. Rotu on tunnettu pitkään Skotlannissa ja Pohjois-Englannissa,
missä sitä kasvatettiin lammaspaimeneksi. Noin 500 vuotta sitten Skotlannin rannikolle
hylättiin koiria, joiden sanotaan olleen myös polski owczarek nizinnyn kantamuotoja, ja
nämä pariutuivat paikallisten paimenkoirien kanssa; yhtäläisyydet nähdäkseen tarvitsee
vain katsoa PON-rotuista koiraa. Nykyisin tunnetussa muodossaan partacollie kuitenkin
saa kiittää pääasiassa G.Olive Willisonia, joka 1940 luvulla sai partacolliepennun nimeltä
Jeannie. Etsintöjen jälkeen hän löysi tälle nartulle sopivan uroksen nimeltä Bailey, ja
hänen Bothkennar-kennelinsä loi mallin nykyään tuntemallemme partacollielle.
YLEISVAIKUTELMA:
Solakka ja toiminnanhaluinen koira. Voimakasrakenteisuudesta huolimatta
yleisvaikutelma ei saa olla liian raskas, eikä matalaraajainen. Karva ei saa olla liioitellun
pitkää ja rungon karvapeitteen alta täytyy näkyä reilusti ”päivänvaloa”. Älykäs ja utelias
ilme on rodunomainen erityispiirre.

Partacollien solakkuus (engl. lean) ei tarkoita laihuutta tai hentoutta, vaan solakkuus syntyy sopivasta
luuston vahvuudesta, oikean pituisesta ja muotoisesta rintakehästä, riittävän korkeista raajoista sekä
oikeanlaatuisesta ja -pituisesta turkista. Solakkuudella tarkoitetaan myös sitä notkeutta ja ketteryyttä,
joka partacolliesta tulee näkyä. Kyetäkseen työskentelemään päivät vaikeakulkuisessa maastossa,
partacollien on tarvinnut kehittyä riittävän, mutta ei liian voimakasrakenteiseksi. Toiminnanhaluisuus
näkyy partacolliessa liikkeiden helppoutena, tarmokkuutena ja koiran haluna käyttää sekä kehoaan että
älyään. Partacollie ei saa olla raskas eikä myöskään litteä ja hento, vaan keskivahva ja hyvin
rakentunut.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
Korkeuttaan pitempi, noin suhteessa 4 : 5 mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun
kärkeen. Nartut voivat olla hieman pitempiä. Etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn on
sama kuin kallon leveys korvien kohdalta mitattuna

Oikean yleisvaikutelman toteutumisessa mittasuhteet ovat ratkaisevassa asemassa. Partacollie on
selkeästi korkeuttaan pitempi koira. Mittasuhteiden arvioiminen tapahtuu kuitenkin silmämääräisesti.
Alle kolmevuotiaiden koirien mittasuhteita arvioitaessa voi erityisesti kehitysvaiheessa oleva
karvapeite aiheuttaa optisia harhoja. Koiralla voi turkin kasvuvaiheessa olla useampaa eri sävyistä
karvaa turkissaan: vaaleaa pentuvillaa sekä joskus varsin tummaakin aikuisen turkkia. Pehmeä
peitinkarva ja runsas pohjavilla saavat aikuisenkin koiran rungon ja kaulan näyttämänä lyhyemmältä ja
pään todellista isommalta. Toisaalta taas karkean ja pitkän suoran peitinkarvan omaava koira, jolla on
vähän pohjavillaa, voi näyttää litteärunkoiselta, korkearaajaiselta tai todellisuutta lyhyemmältä.
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Tämän rodun kohdalla ei siis ole aina totta se, mitä silmä sanoo. Koira on matalaraajainen, jos etäisyys
sää’ästä kyynärpäähän on suurempi kuin kyynärpäästä maahan. Silloin koira myös yleensä antaa
raskaan yleisvaikutelman. Alkuperäisen rotumääritelmän sanat ”should show plenty of daylight under
body” tarkoittaa turkin kohtuullisen määrän lisäksi ehdottomasti sitä, että koiralla on oltava riittävän
korkeat raajat. Vaatimus on perusteltu, koska sekä lyhyet jalat että liian pitkä turkki estävät tehokkaan,
väsymättömän työskentelyn.
KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE :
Valpas, eloisa, itsevarma ja toiminnanhaluinen. Tasapainoinen ja älykäs työkoira, joka ei
osoita hermostuneisuutta eikä vihaisuutta.

Ominaista partacollielle on sydämellinen, avoin, varma ja iloinen käytös. Eloisuus on kuitenkin
hallinnassa pysyvää eikä tarkoita yliaktiivisuutta tai säheltämistä.
Näyttelyssä ei koiran luonteesta pysty tekemään mitään syväanalyysiä, mutta jotain kehässäkin näkee.
Partacollien tulee olla ympäristöstään positiivisesti kiinnostunut ja suhtautua siellä tapahtuvien
asioihin uteliaasti ja varmasti. Työkoirana partacollien tulee kyetä nauttimaan kaikenlaisesta
tekemisestä, myös näyttelyistä. Rodulle ominaista onkin, että partacollie tulee häntä heiluen
tervehtimään tuomaria eikä vasten hyppääminenkään ole tavatonta. Aikuisen koiran tulee hallita hyvä
kehäkäytös, mutta suorituksen ja koiran olemuksen ei koskaan tule olla eloton ja konemainen
puhumattakaan, että koirat olisivat flegmaattisia ja perässä vedettäviä. Arkuus ja selvä
hermostuneisuus on rangaistavaa.
PÄÄ:
Suhteellinen koiran kokoon nähden. Voimakas kuono-osa ja tilava kallo.
Kallo: Leveä, tasainen ja neliömäinen.

Pään tulee olla riittävän voimakas ja sukupuolileimaltaan selvä. Ylhäältä katsottuna pää muodostaa
tylpän kiilan. Pää on profiililtaan selvästi kaksiosainen. Kallo on leveimmillään korvien välissä ja
päältä tasainen. Otsaluut eivät saa olla liian korostuneet. Kallon reunalinjat kapenevat vain aavistuksen
verran korvista kohti silmiä. Kallon sivuille muodostuu kaunis kaari kohti litteitä poskiluita, jotka
tuntuvat vain hieman ulkonevilta. Takaraivonluu on selvä.
Otsapenger: Kohtuullinen

Otsapenger on kohtuullinen, mutta sen on kohottava suhteellisen jyrkästi.

Kirsu: Suuri ja neliömäinen; yleensä musta, sinisillä ja ruskeilla yksilöillä karvapeitteen
värin mukainen. Kirsu on yksivärinen ilman pilkkuja tai laikkuja.
Kuono: Vahva ja yhtä pitkä kuin kallo-osa.
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Kuonon ja kallon linjojen tulisi olla samansuuntaiset. Partacollien kuono ei siis saa olla liian lyhyt,
eikä sen profiili voimakkaasti laskeva. Liian lyhyt kuono antaa varsinkin nartulle helposti erittäin
soman, "pyöreäposkisen" ilmeen, joka kuitenkin on virheellinen, jyrkkä kuononselkä taas aikaansaa
hieman murheellisen, "pitkänaamaisen" ilmeen, joka samoin on virheellinen.
Huulet: Yksiväriset ilman pilkkuja tai laikkuja. Pigmentti on sama kuin kirsun väri.

Huulipigmentin tulee olla yhtenäinen ilman katkoja mutta on melko tavallista, että kulmahampaiden
kohdalta huulipigmentti on katkonainen.
Leuat/hampaat: Hampaat ovat suuret ja valkoiset. Leuat ovat vahvat. Mieluiten
virheetön, tasainen ja täysilukuinen leikkaava purenta, ts. yläetuhampaat koskettavat
tiiviisti alaetuhampaiden etupintaa ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden.
Tasapurenta sallittu, mutta ei toivottava.

Alaleuan tulee olla riittävän leveä, syvä ja pitkä, jotta alaetuhampaat pääsevät nousemaan ikenistä
suoraan ylöspäin eivätkä kallistu eteenpäin, ja jotta kulmahampaat asettuvat oikein. Tasapurennasta
tulee mainita, vaikka se ei vaikuttaisikaan palkintosijaan. Hammaspuutokset tai liiat hampaat olisi hyvä
mainita myös arvostelussa.
Silmät: Sointuvat karvapeitteen väriin, kaukana toisistaan, suuret, eivät ulkonevat. Ilme
ystävällinen ja lempeä. Silmäluomien väri on sama kuin kirsun väri. Kulmakarvat
kaartuvat ylös ja eteenpäin, mutta eivät ole niin pitkät, että ne peittävät silmät
kokonaan.

Silmä on muodoltaan pikemminkin soikio kuin manteli. Silmän sisänurkka on pyöreämpi kuin
ulkonurkka ja silmän aukko on tarpeeksi suuri, että silmänvalkuainen vilkahtelee ilmeikkyyttä lisäten.
Silmien värin sointuminen turkin väriin tarkoittaa, että mustalla ja ruskealla koiralla silmät ovat
ruskeat, sinisellä koiralla silmät ovat kyyhkyn harmaat ja hiekanvärisellä meripihkan väriset.
Voimakkaasti vaalentuneella mustalla koiralla saattavat myös silmät olla hieman vaaleammat turkin
väriä mukaillen, mutta mahdollisimman tumma, tasainen väri on toivottavaa. Kaikissa väreissä
nuorella koiralla turkin värin ollessa harmaantumistekijän johdosta vaaleimmillaan myös silmät
voivat olla melko vaaleat. Turkin värin tummuessa, silmät tummuvat myös, mutta hitaammin.
Keltaiset silmät ovat virhe. Herasilmä sekä eriväriset silmät ovat hylkääviä virheitä.
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Korvat: Keskikokoiset ja riippuvat. Koiran ollessa tarkkaavainen korvat kohoavat
tyvestään päälaen tasolle, mutta eivät sitä korkeammalle saaden kallon näyttämään
todellista leveämmällä.

Partacollien korviin kiinnitetään helposti liian vähän huomiota, koska pitkät karvat peittävät ne.
Korvat eivät saa olla liian pienet eivätkä liian korkealle asettuneet ja niiden tulee olla kauttaaltaan
runsaan karvan peittämät. Korvan tulisi olla suunnilleen silmän korkeudelle kiinnittynyt. Liian
pienet, sivulle taittuvat ohutlehtiset ja/tai karvattomat korvat ovat virheitä.
KAULA: Kohtuullisen pitkä, lihaksikas ja hieman kaareva.

Kaula ei ole liioitellun pitkä eikä kaareudu liioitellusti. Myös kaulan vahvuus on kohtuullinen.
Alla kuvissa hieman yli kaksivuotiaita uroksia.

RUNKO: Selän pituus muodostuu rintakehän, ei lanneosan pituudesta.
Selkä: Vaakasuora.

Selkä on sivusta katsottuna suora ilman minkäänlaista kuoppaa säkän takana. Ylälinjan tulee olla
sulava niin, että kaula ja säkä yhtyvät kauniisti selkälinjaan ja päättyy sopivasti viistoon lantioon, joka
antaa kauniit pehmeät linjat koiralle. Säkä ei saa olla korostunut.
Lanne: Vahva

Lanneosa on leveä, lihaksikas ja lyhyt. Vatsaviiva ei kohoa voimakkaasti.
Lantio on etuosastaan saman levyinen kuin lanne, mutta kapenee hieman hännänjuurta kohti.
Selkälinja päättyy matalalle kiinnittyneeseen häntään.
Rintakehä: Syvä ja tilava. Kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet, rintakehä ei kuitenkaan ole
tynnyrimäinen.

Rintakehä on paimenkoiralle tyypillinen. Se on pitkä ja muodoltaan rintakehä muistuttaa lähinnä
suipohkoa päärynää. Säkäalueella lavan kärjet ovat lähellä toisiaan. Kylkiluut kaareutuvat ja ovat
hieman viistot taaksepäin. Syvyydeltään rintakehän tulee ulottua kyynärpäähän asti. Eturinnan tulee
olla täyteläinen, ei liian voimakas, mutta kuitenkin selvästi erotettavissa.

Vasemman puoleinen piirros kuvaa oikean
muotoista rintakehää, keskellä tynnyrimäinen ja
oikealla liian litteä.
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HÄNTÄ:
Matalalle kiinnittynyt, ei kiertynyt. Häntäluu ulottuu vähintään kintereisiin. Ei
häntämutkia. Koiran seistessä tai kävellessä häntä on alhaalla hännänpää ylöspäin
kaartuneena. Vauhdissa häntä voi kohota, ei kuitenkaan koskaan selän päälle.
Runsaskarvainen.

Häntä on matalalle kiinnittynyt. Liikkeessä häntä saa nousta juurestaan selkälinjan jatkoksi ja
hännänpää saa heilua hieman selkälinjan yläpuolella mutta ei selän päällä. Sivulle kiertyvä hännänpää
on rumentava seikka. Selälle kiertyvä häntä on vakava virhe. Velttona roikkuva, saati raajojen välissä
koko ajan oleva häntä ei ole tyypillinen. Tällainen häntä ei edesauta tasapainoa eikä ole tyypillinen
iloiselle ja avoimelle partacollielle.
RAAJAT:
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset, vahvaluustoiset ja kauttaaltaan
runsaan ja tuuhean karvan peittämät.

Partacollien tulee olla edestä hyvin kulmautunut. Lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät ja hyvin
kulmautuneet niin, että eturaajat jäävät kunnolla rungon alle, heti säästä pystysuoraan maahan vedetyn
linjan etupuolelle. Raajat ovat suorat edestäpäin katsottuna.
Lavat: Selvästi viistot.

Lavat lepäävät rintakehän päällä siten, että ylhäällä niiden väliin jää vain kapea okahaarakkeiden
muodostama alue, jonka jälkeen lavat laskeutuvat viistosti eteenpäin ja samalla selvästi ulospäin kohti
olkapäitä. Leveä säkä ja kaukana toisistaan olevat lavat on virhe, joka usein johtuu liian pyöreästä
rintakehästä. Raskaat lavat aiheuttavat usein myös ulkonevat kyynärpäät ja kerivät etuliikkeet.
Ranteet: Joustavat mutta eivät painuneet.

Raskaassa työssä epätasaisessa maastossa liikkuva paimenkoira tarvitsee joustavat välikämmenet,
jotka ehkäisevät etuosan nivelten rasittumista.
Etukäpälät: Muodoltaan soikeat; päkiät ovat paksut. Varpaat ovat kaarevat, tiiviisti
yhdessä ja myös päkiöiden välistä runsaskarvaiset.

Polkuanturat eivät saa olla litteät eivätkä käpälät hajavarpaiset. Rotumääritelmän vaatimus käpälien
muodosta tulee helposti ymmärrettäväksi, kun muistaa rodun alkuperäiset työskentelyolosuhteet.
TAKARAAJAT: Lihaksikkaat.

Takaosan kulmausten tulisi olla samansuuruiset kuin etuosan. Sopivasti viisto ja pitkä lantio on
välttämätön, jotta takakulmaukset ovat oikeat ja reisi on tarpeeksi leveä sekä lihaksikas.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Vahvat.
Kintereet: Matalalla sijaitsevat.

Takaraajat eivät saa olla ylikulmautuneet eivätkä seistessä saisi jäädä rungon alle. Sääriluu ei saa olla
liian pitkä, vaan reisi- ja sääriluu ovat suunnilleen yhtä pitkät. Sirppikinner on vakava virhe, sillä se
estää takajalkaa ojentumasta kunnolla. Takaliike jää lyhyeksi ja takatyöntö tehottomaksi. Partacollien
liikkuessa poispäin polkuanturoiden tulisi näkyä takajalan ollessa täysin ojentuneena.
Välijalat: Suorassa kulmassa maahan nähden. Koiran seistessä heti istuinluun kärjen
alle vedetyn pystysuoran linjan takana.
Takakäpälät: Muodoltaan soikeat; päkiät ovat paksut. Varpaat ovat kaarevat, tiiviisti
yhdessä ja myös päkiöiden välistä runsaskarvaiset.
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LIIKKEET:
Joustavat, sulavat, pitkälle ulottuvat ja mahdollisimman vaivattomat.

Partacollie ravaa paimenkoirien tapaan pää matalalla tavoitellen mahdollisimman edessä olevaa painopistettä. Partacollie kuuluu rotuihin, joille on tyypillistä ns. single tracking eli omiin jälkiinsä
astuminen. Mitä kovempaa vauhtia koira ravaa sitä enemmän sen raajat rungon alla lähenevät toisiaan
kunnes se astuu omiin jälkiinsä jättäen vain yhden jälkirivin. Tästä johtuen nopeasti ravaavan koiran
takaliike voi näyttää ahtaalta, vaikka se ei sitä todellisuudessa ole.

Etuliike on liikeradaltaan suoralinjainen ja vain vähän maasta nouseva. Etujalka työntyy oikeiden
etukulmausten auttamana tehokkaasti eteenpäin ulottuen mahdollisimman pitkälle.
Etu- ja takakulmausten tulee olla samassa suhteessa toisiinsa. Ylöspotkiva takaliike ja korkea, lyhyt
etuliike ovat virheellisiä. Koira liikkuu tasapainoisemmin vaikka se olisi niukemminkin kulmautunut
molemmista päistä, kuin jos se on vain vähän kulmautunut edestä ja liikaa kulmautunut takaa, jolloin
myös selkälinja kärsii. Koiran kaikkien liikkeiden tulee ilmentää työkoiralle ominaista vaivatonta ja
kestävää liikuntaa, joka on hyvin eteenpäin vievää eli koira liikkuu kevyesti hyvällä työnnöllä.
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KARVAPEITE:
KARVA: Kaksinkertainen karvapeite. Alusvilla on pehmeää, tuuheaa ja tiivistä.
Peitinkarva on runkoa myötäilevää, karheaa, vahvaa ja tuuheaa, ei villavaa eikä kiharaa,
tosin lievä laineikkuus sallitaan. Karva on riittävän pitkää ja tuuheaa muodostamaan
suojaavaan karvapeitteen ja korostamaan koiran ääriviivoja, ei kuitenkaan niin pitkää,
että rungon luonnolliset ääriviivat peittyvät. Karvapeitettä ei saa mitenkään trimmata.
Kuononselkä on niukemmin karvoittunut, kuonon sivuilla karva on pitempää juuri
peittäen huulet. Poskista, alahuulista ja leuan alta karva pitenee kohti rintaa muodostaen
tyypillisen parran.

Karvan oikeaan, karheaan laatuun ja oikeaan määrään tulee kiinnittää huomiota. Työkoiran täytyy
pystyä työskentelemään karvapeitteen heikentämättä sen ominaisuuksia. Rungon karva ei saa olla niin
pitkää, ettei päivänvaloa näy rungon alla, eikä pohjavilla liian runsasta, jolloin koira näyttää
raskastekoiselta. Nuorelle koiralle ei tulisi arvostelussa olla liian ankara niukasta karvapeitteestä eikä
varsinkaan värin vaaleudesta tai sekaväristä. Karhea laatu on tunnusteltavissa lapojen päältä n. 6-12 kk
iästä alkaen. Pentukarva on laadultaan kauttaaltaan pehmeää ja vaihtuminen yksilöllistä. Nuori koira
voi näyttää tasapainottomalta tai suorastaan eripariselta, kun karva on vaihtumassa. Puolet
pentuturkista selän päällä saattaa olla pudonnut pois ja tilalla vähän, uutta karkeaa karvaa, mutta
takaosassa turkki on vielä täysin pehmeä ja pörröinen. Samoin pään ja kuonon karvoitus voi nuorella
koiralla saada pään vaikuttamaan runkoon sopimattomalta.
Karvan vaihtuminen on hyvin yksilöllistä, partacollie voi olla pitkälti yli kaksivuotias, jopa neljä
vuotias ennen kuin turkki on kokonaan aikuisen koiran turkki. Tämä on aivan normaalia. Toivottavaa
on, ettei rotua arvosteltaisi ensisijaisesti turkkirotuna vaan ennen kaikkea kestävänä työkoirana, jolloin
rakenne ja mittasuhteet ovat tärkeimmät, ei turkin määrä ja viimeistely.
Trimmaaminen on ehdottomasti kiellettyä. Tasainen saksenjälki on selvästi erotettavissa normaalin
esim. hiekan tai asfaltin aiheuttaman tassukarvojen kulumisesta.
VÄRI
Liuskekivenharmaa, punakellertävä, musta, sininen, kaikki harmaan sävyt, ruskea ja
hiekanvärinen joko valkoisin merkein tai ilman. Ei koskaan merle-värinen. Valkoista väriä
saa olla kuonossa, leveänä piirtona kallossa, hännänpäässä, rinnassa, raajoissa ja
käpälissä. Mikäli koiralla on valkoinen kaulus, valkoisten karvojen tyvi ei saa ulottua
lapojen taakse. Valkoista ei saisi esiintyä kintereiden yläpuolella eikä takaraajojen
ulkosivuilla. Pienet punaruskeat (tan) merkit ovat sallittuja kulmakarvoissa, korvien
sisäpuolella, poskissa, hännäntyven alla ja raajoissa valkoisen ja päävärin välissä.

Musta ja sen geneettinen laimennusväri (dd) sininen sekä ruskea ja sen geneettinen laimennusväri
hiekka ovat partacollien syntymävärit. Kaikki yksilöt syntyvät jonkin edellä mainitun värisenä.
Partacollie on kuitenkin yksi niitä harvinaisia rotuja, jolla värin harmaantumistekijä on kannassa
vallitsevana. Yksilön perimän harmaantumistekijän voimakkuudesta riippuu minkä värinen koirasta
aikuisena tulee. Jos yksilöllä on perimässään voimakas harmaantumistekijä, voi koira olla kauttaaltaan
hyvinkin vaalea, lähes valkoinen, pentukarvan vaihtuessa aikuisen karvaan, mutta karva tummuu
jälleen koiran aikuistuessa. Karvan vaihtumisvaiheessakin korvan kärjet säilyttävät parhaiten oikean
värinsä ja niistä voi päätellä koiran tulevaa väriä. Lisäksi voimakkaan harmaantumistekijän perinyt
musta koira voi vielä aikuisenakin olla vaaleampi kuin lievän harmaantumistekijän perinyt sininen
koira. Mustan ja sinisen koiran, samoin kuin ruskean ja hiekanvärisen koira erottaa kuitenkin aina
aikuisenakin toisistaan kirsun, silmäluomien ja huulten pigmentistä sekä silmien väristä. Turkin väri
voi aikuisellakin koiralla vaihdella ja turkissa voi olla useampaa sävyä. Värin ei tarvitse olla tasainen.
Valkoiset merkit rungossa
Ylärivin koirien väritys on rotumääritelmän mukainen, kaksi ensimmäistä tosin erittäin harvinaisia.
Valtaosalla partacollieista on valkoiset merkit. Alarivin ensimmäinen koira on virheellinen
väritykseltään, mutta tällainen koira saattaa silti menestyä näyttelyssä pitkän peitinkarvan peittäessä
alleen värivirheet kyynärpäissä ja kintereen yläpuolella. Loput alarivin koirista ovat selvästi
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värivirheellisiä ja saavat hylätyn palkintosijan.

Valkoiset merkit päässä
Päässä valkoinen väri ei saa ulottua silmien yli. Jos näin on vaikka vain osittain, on koira
värivirheellinen. Kuono saa olla kokonaan, osittain tai vain toispuoleisesti valkoinen. Valkoinen
piirto saa nousta silmien välistä otsalle, levitä ja kulkea kallon yli ja yhtyä valkoiseen niskaläiskään
tai kaulukseen. Piirron ei tarvitse olla symmetrinen.
KOKO JA PAINO:
Ihannesäkäkorkeus: Urokset 53 – 56 cm, nartut 51-53 cm
Yleisvaikutelma ja mittasuhteet tulee asettaa koon edelle, mutta liiallisia poikkeamia
ihannekorkeudesta ei pidä suosia.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn
toimia perinteisessä käyttötarkoituksessaan.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
- Vihaisuus ja liiallinen arkuus
- Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.

PARTACOLLIEN VÄRIT, esimerkkeinä väreiltään selkeät yksilöt

musta

sininen
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ruskea

hiekanvärinen

HARMAANTUMISTEKIJÄN VAIKUTUS PARTACOLLIEN VÄRIIN :
Esimerkkinä sama musta narttu partacollie pennusta 3-vuotiaaksi aikuiseksi

7 viikkoa

8 kk

14 kk
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20 kk

28 kk
( 2 v, 4 kk)

3 vuotta

MUISTIINPANOJA:
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ARVOSTELE JA ETSI OIKEA TYYPPI:
(by Cynthia Mahigian Morehead, kirjasta Beardie Basics)

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikeimmat ääriviivat omaavat partacolliet E ja C. Miksi E olisi
vaihtoehtoa C parempi? Sen hyviä puolia ovat selän vahvuus, lantion muoto ja pään linjat. C on hieman
vähemmän kulmautunut kuin E mutta on sitä molemmista päistään, joten on varsin tasapainoinen.
Molemmat C ja E ovat erinomaisia yksilöitä. Kolmanneksi valitaan koira H vaikka onkin lyhyt sillä on
tasainen ylälinja ja kulmauksiakin on. Joskin tällainen takaosa, matala kinner ja hyvin voimakas
polvikulma, voi olla liikkeessä tehoton ja askelpituus lyhyt. Raajakorkeutta toivoisi koiralle H myös
lisää. Kaikilla kolmella ensimmäiseksi sijoittuneella kaula liittyy kauniisti selkään. Neljänneksi
sijoittuu koira F, joka on paljon samanlaista tyyppiä edustava koira kuin H, lyhyt ja jopa
matalaraajaisempi, turkki päässä on turhan raskas ja kulmaukset eivät vaikuta olevan tasapainossa.
Molemmilla koirilla H ja F on myös hännänkiinnitys liian korkea. Loput koirat A, B, D ja G ovatkin
sitten jo varsin epätyypillisiä, niistä mikään tuskin pystyy liikkumaan rotutyypillisesti, pitkällä ja
kevyellä maatavoittavalla askeleella. Näistä jäljellejäävistä koirista parhaimmaksi nousee
todennäköisesti koira A. Koirat B, D ja G ovat jo laadultaan enintään H:n tasoa, jopa huonompia
riippuen lopuista ominaisuuksista.

Kiitos mielenkiinnostasi rotua kohtaan!
Suomen Partacolliet ry

Kuvat: Kenneth Holmberg, Nina Janger, Johanna Korpijaakko ja Tuulia Martikainen. Kansikuva:
Maijaliisa Valkonen
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