
Väri- ja karvanlaatuohje
Rekisteriin väriä merkittäessä käytetään ennalta määrättyjä värien ja kuvioiden nimiä - tämä auttaa
pitämään mm. tietokannan hakuvaihtoehdot ja tulevat tilastot yhdenmukaisina, kun samaa tarkoittavia
erinimisiä termejä ei synny.

Koiralla voi olla yksi pääväri ja useita merkkejä tai kuviointeja. Samoin koiralla voi olla yksi karvanlaatu ja
useita turkin ominaisuuksia. Koiran väritystä voidaan ajatella kerroksittain, jossa alimmaisena on pääväri
ja päävärin päällä mahdollisesti yksi tai useampi kuviointi.

Epäselvissä tapauksissa rekisteröijä (omistaja) päättää, minkä väriseksi koiransa määrittelee. Apua värin
määritykseen voi tarvittaessa pyytää myös rekisterinpitäjältä.

Huom! Koiralle merkittävä väri kertoo ainoastaan koiran fenotyypistä eli miltä se ulkoisesti näyttää.
Varmistaaksesi koiran värien genotyypin sille tulee suorittaa geenitesti. Jalostuskoiran värigenetiikan
tunteminen on erityisen tärkeää mm. mahdollisesti terveysongelmia aiheuttavien geenien osalta, kuten
merle, sininen, valkovoittoinen kirjava.

Puuttuuko listalta mielestäsi jokin tärkeä väri tai kuvio? Lähetä palautetta.

Päävärit

Musta
Ruskea
Punainen
Keltainen
Kerma
Sininen
Harmaa
Valkoinen
Riista
Soopeli

Merkit ja kuviot

Pienet valkoiset merkit
Irlanninkirjava
Kirjava
Valkovoittoinen kirjava
Merkkivärinen
Täplikäs
Pilkutus
Satulakuvio
Maski
Merle
Brindle

Karvanlaatu

Lyhyt
Keskipitkä
Pitkä
Kihara
Karvaton

Turkin ominaisuudet

Pehmeä
Sileä
Karkea
Aluskarva
Maskikarva



Päävärit

Musta
Syvä musta tai kevyesti ruskean tai sinisen sävyinen musta.

[1] [2]

Ruskea
Suklaa, maksanruskea

Ruskean eri sävyt, kuten kahvi ja suklaa. Voi olla aavistuksen punertava.

Punainen
Punaruskea, oranssi, kulta, ruby, tan

Punaisen sävyt punertavanruskeasta vaaleaan oranssiin ja kultaan.

[3]



Keltainen ja kerma

Sävyt vaaleasta kullasta kellertävään ja vaaleaan kermaan.

Sininen ja harmaa

Harmaan ja sinisen eri sävyt.



Valkoinen

Puhtaan valkoinen tai hieman kermaan taittava.



Riista ja soopeli
sable, agouti

Riistanvärisillä koirilla yksittäinen karva on kolmivärinen (vaalea keskeltä ja tumma kärjestä sekä
tyvestä) ja soopeleilla kaksivärinen (musta karvankärki). Sävy voi olla mitä tahansa harmaan ja
punertavan välillä.

[4]

[5]



Merkit ja kuviot

Pienet valkoiset merkit

Valkoista rinnassa, kaulassa, kuonon päässä,
varpaissa, hännänpäässä ja/tai otsassa.

Musta pienin valkoisin merkein

Irlanninkirjava
Irish spotting

Valkoiset merkit päässä (läsi), kaulassa (tai kaulan ympäri), rinnassa, vatsassa, raajoissa ja usein
myös hännän päässä.

Ruskea/punainen, irlanninkirjava               Kerma, irlanninkirjava [8]                            Musta, irlanninkirjava [9]



Kirjava
Piebald, laikukas

Kirjavalla koiralla on valkoista turkissaan muodostaen laikkuja.



Valkovoittoinen kirjava
Extreme white

Koira joka on suurimmalta osin (yli 80%) valkoinen - laikut sijaitsevat yleensä pään ja/tai takaosan
alueella.

[6] Riista, valkovoittoinen kirjava                                           [7] Soopeli, valkovoittoinen kirjava



Merkkivärinen
Ruskein merkein, tan

Merkkivärisellä koiralla on kuviota täplinä silmien yllä (nk. valesilmät), suun ympärillä, poskissa,
yläkaulalla, hartioilla, vatsassa, raajoissa ja hännän alla. Merkit voivat olla sävyltään mitä tahansa
tummanpunaisen ja valkoisen välillä.



Täplikäs ja pilkutus
Roan, ticking

Koira, jolla on selkeästi erottuvia täpliä (nk. dalmatialaisväritys) tai pilkkuja (pienempiä kuin täplät,
kutsutaan myös pilkutukseksi, englanniksi ticking tai roan) turkissaan. Koiralla voi olla pienempien
täplien tai pilkkujen lisäksi myös suurempia yhtenäisiä läikkiä, jolloin se on sekä
täplikäs/pilkutuksellinen että kirjava.



Satulakuvio

Muuta väritystä tummempi kuvio, joka ulottuu selästä kyljille, häntään ja/tai kaulaan.

[10]                                                              [11]                                                      [12]

Maski

Maski voi peittää pienimmillään osan kuononpään ja laajimmillaan koko kasvot, korvat ja kaulan. Jos
koiralla on valkoisia merkkejä päässä tai kuonossa, ne näkyvät maskin päällä.



Merle

Väritys joka muodostaa koiran turkkiin tummia, marmorimaisia kuvioita.

Brindle

Brindle-värisellä koiralla esiintyy pystysuuntaisia raitoja ja juovia.

[13]                                                                       [14]



Karvanlaatu

Lyhyt

Keskipitkä



Pitkä



Kihara



Karvaton

[15]

Turkin ominaisuudet

Pehmeä

Pehmeä turkki on taipuisaa ja silkkistä.

Puolipitkäkarvainen, pehmeä



Sileä

Sileä turkki on kovaa, niin kutsuttua tikkukarvaa.
Taivuttaessa se palautuu helposti suoraksi.

Lyhytkarvainen, sileä

Karkea

Pitkäkarvainen, karkea

Keskipitkäkarvainen, karkea



Aluskarvallinen

Koiralla, jolla on aluskarva eli pohjavilla, on
kaksinkertainen turkki.

Pitkäkarvainen, aluskarvallinen

Maskikarvainen
Furnishings, parta

Maskikarvaisella koiralla kasvaa pidempää karvaa
kasvojen alueella, kuten kuonossa, leuassa ja
silmien yläpuolella.



Kuvien lähteet
These files are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported and/or 2.0
Generic license. Visit the links for more licensing information.
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