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HISTORIAA 

 
1800-luvulla Australiassa havaittiin, että perinteiset 
paimenkoirat eivät kyenneet selviytymään kovasta 
työstä äärimmäisissä olosuhteissa. Tilat olivat 
valtavia sekä vaikeasti käsiteltävän karjan ajo 
kaupunkeihin oli erittäin vaativaa. Niinpä ainoa 
ratkaisu oli kehittää rotu, joka kykenisi kyseiseen 
työhön. 
 
TIMMINS'N BITER 
 
Tämä suku on ensimmäisiä karjakoirasukuja Australiassa. Suku syntyi, kun karjanajaja Timmins 
risteytti smithfield-koiria dingon kanssa. Smithfield oli hännätön, paksuturkkinen, luppakorvainen, 
väriltään musta valkoisella merkillä, joka alkoi päästä leviten alas etuosaan. Se oli kömpelö koira, 
joka haukkui liikaa ja kärsi kuumuudesta. Risteytyksillä villikoira dingon kanssa saatiin aikaan 
kestävämpiä, ketterämpiä koiria, jotka työskentelivät hiljaa ja olivat kovia kinnertämään. 
 
HALL'N HEELER 
 
Thomas Hall toi noin 1840 kaksi lyhytkarvaista blue merle collieta Hunter Valleyhyn New Shout 
Walesiin. Colliet olivat tyydyttäviä karjakoiria mutta ne haukkuivat liikaa ja pyrkivät menemään 
karjan eteen. Parantaakseen collieiden paimennusominaisuuksia Australian oloihin hän risteytti ne 
kesyn dingon kanssa ja sai aikaan koiria, jotka pystyivät käsittelemään villiä karjaa ja kulkemaan 
tuhansia maileja karun maan äärimmäisissä olosuhteissa kestävyytensä ja voimakkuutensa 
ansiosta. Ne paimensivat dingon tyylillä; hiipivät hiljaa karjan taakse ja purivat. Koirat olivat 
väriltään sinisiä tai punaisia. Hall'n heelerit olivat laajasti tunnettuja karjanajajien ja kasvattajien 
keskuudessa ja niitä tituleerattiin maailman parhaiksi karjakoiriksi. Koirat tunnettiin myös nimillä 
blue heeler ja Queensland heeler. 
 
Australiankarjakoira on kehittynyt useammista australialaisista karjanajajakoirista, joihin on jossain 
vaiheessa kokeiltu myös dalmatialaista, jolloin saatiin koirissa esiin rakkaus hevosia kohtaan sekä 
vartiointivaistot omaisuutta kohtaan. Lisäksi australiankarjakoiran kehitykseen on vaikuttanut 
bullterrieriristeytys, jonka myötä saatiin rohkeampia ja kivunsietokykyisempiä koiria. 
 

Tavoitteena oli saada rohkea, kestävä, sitkeä, 
vastustuskykyinen, Australian karjuja oloja ja 

ilmastoa sietävä karjakoira, joka kykeni 
käsittelemään villejä, isoja karjalaumoja. 
Koiran piti olla älykäs ja hallittavissa oleva. Se 
ei saanut haukkua paimentaessaan vaan sen 
piti hiipiä hiljaa karjan taakse ja paimentaa 

sitä puremalla. Sen tuli suhtautua 
pelottomasti isoon villiin karjaan ja kyetä 

ketterästi väistelemään eläinten potkuja ja 
teräviä sarvia. Lisäksi sen piti puolustaa 

isäntäväkensä omaisuutta. 
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FCI hyväksyi rotumääritelmän 18.11.1985. SKL hyväksyi suomenkielisen käännöksen 

8.3.1989. 
 

ROTUMÄÄRITELMÄ 
 

YLEISVAIKUTELMA: 
Vahva, kiinteä, sopusuhtainen työkoira, jolla on kyky 
ja halu toimittaa sille annettu vaivalloinenkin 

tehtävä. Sen massa, voima, tasapaino ja vahva 
lihaskunto antavat vaikutelman suuresta ketteryydestä, 

voimasta, ja kestävyydestä. Pienikin taipumus liialliseen 
karkeuteen tai honteluuteen on vakava virhe.  

 
 
OMINAISPIIRTEET: 
Verraton karjan vartioija ja kuljettaja. Aina valpas, äärimmäisen älykäs, tarkkaavainen, rohkea, 
luotettava, velvollisuuden tuntoinen ja suojeluvaistoinen. Luonnostaan epäluuloinen vieraita 
kohtaan, mutta sen täytyy kuitenkin mukautua käsittelyyn, erityisesti näyttelykehässä. 
Kaikki työkoiralle vieraat luonne- ja rakennepiirteet ovat vakavia virheitä. 
 
PÄÄ: 
Voimakas ja suhteessa runkoon. Kallo korvien välissä hieman kaareva, vähäisen mutta selvän 
otsapenkereen kohdalla suora. Posket lihaksikkaat, eivät karkeat eivätkä ulkonevat. Alaleuka 

voimakas, syvä ja hyvin kehittynyt. Kuono keskimittainen, 
syvä, voimakas, silmien alta leveä ja täyteläinen, vähitellen 
kapeneva. Päälaki ja kuonon selkä yhdensuuntaiset. Huulet 
tiiviit ja kuivat. Kirsu musta. 
 
SILMÄT: 
Tummanruskeat, soikeat, keskikokoiset, eivät ulkonevat 
eivätkä syvällä sijaitsevat. Ilmentävät valpautta ja älykkyyttä. 
Varoittava tai epäluuloinen kimallus vieraan lähestyessä 
luonteenomainen. 
 
KORVAT: 
Keskikokoiset, mieluummin pienet kuin suuret, juuresta 
leveät; lihaksikkaat, pystyt ja melko terävät; eivät 
lusikkamaiset eivätkä lepakonkorvat. Etäällä toisistaan, 
ulospäin suuntautuneet, herkästi liikkuvat; koiran ollessa 
valppaana pystyasentoiset. Paksut ja sisäpuolelta hyvin 

karvaiset. 
 
PURENTA: 
Leikkaava: alaetuhampaat hieman yläetuhampaiden takana niitä kevyesti koskettaen. Hampaat 
tasaisesti sijoittuneet, terveet ja vahvat, mikä on karjan kuljettamisessa tärkeää. 
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KAULA: 

Erittäin vahva ja lihaksikas; keskipituinen, runkoa kohti levenevä. Ei löysää kaulanalusnahkaa. 
 
ETURAAJAT: 
Lavat voimakkaat, viistot, lihaksikkaat, eivät liian lähekkäin sä'änkohdalla; lapaluu ja olkavarsi 
muodostavat selvän kulman. Eturaajojen luut vahvat ja pyöreät. Eturaajat edestä katsoen suorat ja 
yhdensuuntaiset; ranteet joustavat, sivusta katsoen hieman viistot. Lavat lihaksikkaat ja 
vahvaluiset, mutta liian kuormittuneet lavat ja raskas etuosa vaikeuttavat liikkumista ja rajoittavat 
työskentelyä.  
 

RUNKO: 
Rungon mitta rintaluun kärjestä pakaroihin on säkäkorkeutta pitempi 

suhteessa 10:9. Ylälinja tasainen, selkä vahva, kylkiluut hyvin 
kaareutuneetja rintakehä pitkä, mutta ei tynnyrimäinen. 
Rinta syvä, lihaksikas ja vahva sekä kohtuullisen leveä. Takaosa leveä, 
vahva ja lihaksikas, kupeet syvät. Lanneosa lyhyt. 
 
TAKARAAJAT: 
Leveät, vahvat ja lihaksikkaat. Risti melko pitkä ja laskeva, reidet pitkät, 
vahvat ja hyvin kehittyneet. Polvet hyvin kulmautuneet, kintereet vahvat 

ja matalat. Takaa katsottuna raajat kintereestä käpälään suorat ja 
yhdensuuntaiset, eivät liian lähekkäin eivätkä liian kaukana toisistaan. 

 
KÄPÄLÄT: 

Pyöreät; varpaat lyhyet, vahvat, hyvin kaareutuneet ja 
tiiviisti yhdessä. Päkiät kovat ja paksut, kynnet lyhyet ja 
vahvat. 
 
HÄNTÄ: 
Melko matalalle kiinnittynyt, seuraa laskevan lantion 
linjoja ja ulottuu suunnilleen kintereeseen. Hännänpää 
loivasti kaartunut. Liikkeessä tai koiran ollessa jännittynyt häntä 
voi kohota, mutta mikään osa hännästä ei koskaan saa ylittää hännän 
juuren kautta piirrettyä pystysuoraa linjaa. Tuuheakarvainen. 
 
LIIKKEET:  
Tasapainoiset, vapaat, joustavat, väsymättömät. Lapojen ja eturaajojen liike sopusoinnussa 

takaraajojen voimakkaan työnnön kanssa. Kyky nopeisiin ja 
äkillisiin liikkeisiin olennaista. Terveys on tärkeintä: kankeus, 

raskaat, löysät tai jyrkkäasentoiset lavat, heikot 
kyynärpäät, ranteet tai käpälät, suorat polvikulmaukset, 
pihtiasentoiset tai ulospäin taipuneet kintereet ovat 
vakavia virheitä. Ravissa raajoilla on taipumus lähetä 

toisiaan vauhdin lisääntyessä, seistessä raajat ovat 
suorat.  
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KARVAPEITE: 
 

Sileä ja kaksinkertainen. Aluskarva lyhyt ja tiheä. Päällyskarva tiivis, jokainen karva suora, kova ja 
vartalonmyötäinen siten, että turkki on vedenkestävä. Rungon alta reisien takaosaan turkki on 
pidempi ja muodostaa "housut". Päässä, raajojen etuosassa ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa 
karva on pidempää ja paksumpaa. Turkin pituus rungossa keskimäärin 2,5 - 4 cm. 
 
VÄRI: 
Sininen: sininen, sinitäplikäs tai sinilaikukas 
muun väristen merkkien kanssa tai ilman 
merkkejä. Sallittuja ovat: mustat, siniset tai 
tan-merkit päässä, mieluummin tasaisesti 
sijoittuneena molemmin puolin päätä. 
Eturaajoissa tan-väriä raajan puoliväliin ja ylös 
rintaan ja kaulaan. Tan-väriä leuassa. 
Takaraajojen sisäpinnat, polvien etupuolet, 
kintereet ja varpaat tan-väriset. Tan-värinen 
alusvilla sallittu rungossa edellyttäen, että se 
ei näy sinisen päällyskarvan läpi. Mustat 
merkit rungossa eivät toivottavia. 
 
Punainen: kauttaaltaan punakirjava, myös aluskarva (ei siis valkoinen eikä kermanvärinen). Päässä 
voi olla tummemman punaisia merkkejä, mieluiten tasaisesti sijoittuneina. Punaiset merkit 
rungossa sallittuja, mutta eivät toivottavia. 
 
KOKO: 
Säkäkorkeus: urokset 46-51 cm 

 nartut 43-48 cm. 
 
VIRHEET: 
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen. 
 
Australiankarjakoira on kokoisekseen poikkeuksellisen voimakas ja sitkeä työkoira, joka on 
luonteeltaan rohkea ja älykäs. Se on erittäin valpas, ja kykenee nopeisiin ja äkkinäisiin liikkeisiin. Se 
ei saa osoittaa lyhytjännitteisyyttä eikä saa myöskään olla välinpitämätön tai apaattinen. 
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RODUN LEVINNEISYYS 
 

Australiassa ja Uudessa Seelannissa rotu on yksi suosituimmista ja USA:ssakin australiankarjakoiria 
rekisteröidään yli 1000 vuodessa. Euroopan Unionin alueella on lukumäärällisesti eniten 
australiankarjakoiria Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana 
myös monissa muissa maissa karjakoirakannat ovat kasvaneet useiden kymmenien koirien 
vuosivauhtia. 
 
SUOMEN AUSTRALIANKARJAKOIRAKANTA 
 
Ensimmäisen australiankarjakoiran toi Suomeen Paula Riekki vuonna 1984 Ligras kennelistä 
Ruotsista ja ensimmäinen pentue syntyi Paulan Cranefield's kenneliin 1985. Alussa koiria tuotiin 
pääsääntöisesti Ruotsista lisää ja niillä tehtiin erittäin ahtaitakin sisäsiitoksia. Myöhemmin koiria 
tuotiin myös Australiasta, Kanadasta, Saksasta ja USA:sta, mikä levensi huomattavasti 
jalostuspohjaa ja antoi mahdollisuuden ulkosiitospentueille. Tasaisen tuonnin ja valveutuneen 
kasvattajakunnan ansiosta nykyisin ei ahtaita sisäsiitospentueita ole juuri tehty. Uusia tuonteja 
kaivataan kuitenkin jatkuvasti geenipohjan laajentamiseksi. Suomalaisten kasvattamia 
australiankarjakoiria on viety tasaisesti vuosittain ulkomaille jalostuskoiriksi kantamme melko 
hyvän terveyden ja terveen rakenteen vuoksi. Vuonna 1999 australiankarjakoirat olivat 
ensimmäistä kertaa sadan suosituimman rodun joukossa Suomessa.  
 
Vuosittaiset rekisteröinnit: 
2005- 40 kpl 
2006- 32 kpl 
2007- 34 kpl 
2008- 41 kpl 
2009- 34 kpl 
 
TODETTUJA SAIRAUKSIA JA VIKOJA 
 
Australiankarjakoirilla todettuja perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ovat lonkka- ja 
kyynärniveldysplasia, silmäsairaudet PRA ja HC, kuurous, synnynnäiset häntämutkat, 
kääpiökasvuisuus, epilepsia ja syöpäsairaudet. 
 
Sydänsairauksia, vesipäätä, ruokatorvenahtaumaa, spondyloosia, piilokiveksisyyttä sekä NCL :ää 
on Suomessa esiintynyt tiettävästi yksittäisinä tapauksina. 
 
LUONNE 
 
Australiankarjakoira ei saa osoittaa minkäänlaisia taipumuksia arkuuteen tai pelokkuuteen. Siinä ei 
saa olla minkäänlaista luonteenheikkoutta, lyhytjännitteisyyttä tai hermostuneisuutta. 
Australiankarjakoira ei saa missään tapauksessa olla välinpitämätön tai apaattinen. Erityisesti tulisi 
jalostusvalinnoissa kiinnittää huomiota työkoiralle tärkeisiin ominaisuuksiin: hermorakenteeseen, 
toimintakykyyn ja taisteluhaluun. Luonnetesti sopii australiankarjakoirille hyvin luonteen 
mittariksi. Saadakseen Suomen Muotovalio-tittelin, australiankarjakoira tarvitsee 
koulutustunnuksen palvelus- tai pelastuskoirakokeessa (IPOR) 1- tai A-luokassa tai hyväksytyn 
tuloksen suomalaisesta luonnetestistä. 
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Suomen australiankarjakoirakannasta on luonnetestattu reilu neljännes . 

 
Tyyppiarvojen mukainen australiankarjakoira:  
 
Toimintakyky: Kohtuullinen 
Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
Puolustushalu: Kohtuullinen hillitty 
Taisteluhalu: Kohtuullinen 
Hermorakenne: Hieman rauhaton 
Temperamentti: Vilkas 
Kovuus: Hieman pehmeä 
Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 
Laukauspelottomuus: Laukausvarma 
 
Tyyppiarvojen mukainen loppupistemäärä on 172.  
 
LUONNETESTATUT KARJAKOIRAT v. 1988-2010  (Taulukon koonnut Aino Kinnunen) 

 

 

koko rotu %   -3 -2 -1 1 2 3 
TOIMINTAKYKY 0% 3% 17% 51% 26% 2% 
TERÄVYYS 1% 1% 0% 60% 6% 32% 
PUOLUSTUSHALU 0% 1% 15% 29% 13% 42% 
TAISTELUTAHTO 0% 2% 18% 8% 45% 27% 
HERMORAKENNE 0% 0% 7% 77% 16% 0% 
TEMPERAMENTTI 0% 1% 2% 13% 40% 44% 
KOVUUS 1% 12% 0% 51% 1% 34% 
LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 0% 0% 3% 3% 33% 60% 
LAUKAUSVARMUUS  altis ärtyisä kokematon hyväksytty varma 
  9% 0% 17% 25% 50% 
       
YHTEENSÄ 100%  250 kpl     
HYLÄTTY 19% 47 kpl     
KESKEYTETTY 2% 4 kpl     
LAUKAUSALTTIITA 9% 22 kpl     
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AUSTRALIANKARJAKOIRA 

 MONIPUOLINEN TYÖ- PALVELUS- JA HARRASTUSKOIRA 

Energinen ja temperamenttinen karjakoira vaatii omistajaltaan paljon aikaa. Toimettomana se 
turhautuu, ja sen käytökseen saattaa ilmaantua ei-toivottuja piirteitä. Se tarvitsee paljon liikuntaa, 
mutta myös aktivointia ja aivojumppaa. Jotta sen parhaat ominaisuudet tulevat esille, se on 
ehdottomasti koulutettava.  
 
Australiankarjakoira on ajava nautapaimen ja niitä työskentelee korvaamattomana apuna monien 
maiden karjatiloilla. Suomessa epävirallisen Herding Capability Test:in on suorittanut kaksi koiraa. 
 
Australiankarjakoira on mainio palveluskoira ja rodulla onkin oikeus kilpailla palveluskoirakokeissa, 
joissa lajeina ovat jälki, haku, etsintä, viesti ja suojelu sekä myös pelastuskoirakokeiden monissa 
lajeissa kuten pelastushaku, -jälki ja raunio sekä ketteryys- ja tottelevaisuuskokeissa. 
 
Karjakoira soveltuu mainiosti myös agilityyn, tottelevaisuuskokeisiin ja vesipelastukseen. 
Karjakoiran kanssa voi myös harrastaa vaikkapa koiratanssia tai canicrossia.  
 
Käyttövalioita rodussa on neljä kappaletta, haku-, jälki-, ja etsintäkokeista. 
Palveluskoirakoekäyntejä on vuosittain 10-15.  
 
Tottelevaisuusvalioita rodussa on kaksi kappaletta, vuosittain tottelevaisuuskoekäyntejä kertyy 
n.40, australiankarjakoiria kilpailee kaikissa tottelevaisuuskokeiden luokissa. 
 
Agilityvalioita rodussa on yksi, agilityssä australiankarjakoiria kilpailee sekä maxi- että 
midiluokassa. Agilitystartteja on vuodessa pian lähes sata ja lajin suosio on kasvussa. 
 
Vesipelastusvalioita rodussa on yksi kappale.  
 
Lisäksi australiankarjakoirien kanssa harrastetaan pelastuskoirapuolella mm. rauniokokeita. Myös 
koiratanssin, verijäljen ja canicrossin parissa voi tavata australiankarjakoiria omistajineen.   
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AUSTRALIANKARJAKOIRAN VÄRIT 

 

 
VÄRI PUHUTTAA AUSTRALIASSA 

Australiankarjakoiran väristandardien muutokset 
 

Esityksen tehneet Connie & Bob Redhead 
(Suomennos: Elli Kinnunen 2010) 

 
The Australian Cattle Dog Club Of South Australia Inc. 

 
Australian National Kennel Council 1994   
F.C.I. ROTUMÄÄRITELMÄ NRO. 287 
 
SININEN: 
Värin tulisi olla sininen, sininen mottled (valkotäplikäs) tai sininen speckled (sinisen ja valkoisen 
kirjava peitinkarva) joko merkeillä tai ilman. Sallittavat merkit ovat mustat, siniset tai tan-väriset 
merkit päässä, suotavimmin tasaisesti sijoittuneina. Etujalkojen tan-merkit ylettyvät puoliväliin 
jalkoja ja jatkuvat rinnan ja kurkun kohdalla, kuten myös leukojen kohdalla. Takaosan tan-väri 
sijoittuu takajalkojen sisäpuolelle ja reisien sisäpinnalle, josta se näkyy edestä polvien kohdalta 
ja leviää kintereestä varpaisiin asti myös jalan ulkosyrjälle. Tan-värinen pohjavilla on 
hyväksyttävä jos se ei ole nähtävissä sinisen päällyskarvan alta. Mustat merkit rungossa eivät 
ole suotavia.   
 
PUNAINEN SPECKLE: 
 Värin tulisi olla tasaisen punakirjava kauttaaltaan, myös pohjavillasta (ei valkoinen eikä 
kermanvärinen), joko tummemmilla merkeillä pään alueella tai ilman. Tasaisesti sijoittuneet 
merkit ovat suotavat. Punaiset merkit rungossa ovat hyväksyttyjä mutta eivät suotavia. 
 
 

UUSI MÄÄRITELMÄ, ESITETTY ANKC:N HYVÄKSYTTÄVÄKSI 2006 
(Huom: seuraavaksi kuvattu esitys ei tuonut rotumääritelmään muutoksia päivitykseen 2009) 

 
SININEN: 
Värin tulisi olla sininen mottled (valkotäplikäs) tai sininen speckled (sinisen ja valkoisen kirjava 
peitinkarva) joko merkeillä tai ilman. Sallittavat merkit ovat mustat, siniset tai tan-väriset merkit 
päässä, suotavimmin tasaisesti sijoittuneina. Etujalkojen tan-merkit ylettyvät puoliväliin jalkoja 
ja jatkuvat rinnan ja kurkun kohdalla, kuten myös leukojen kohdalla. Takaosa tan-väri sijoittuu 
takajalkojen sisäpuolelle ja reisien sisäpinnalle, josta se näkyy edestä polvien kohdalta ja leviää 
kintereestä varpaisiin asti myös jalan ulkosyrjälle. Lisäksi väriä voi olla peräaukon ympärillä ja 
hännän alla. Tan-värinen pohjavilla on hyväksyttävä jos se ei ole nähtävissä sinisen 
päällyskarvan alta. Mustat merkit rungossa eivät ole suotavia.   
 
SININEN MOTTLED: 
Mottled tarkoittaa vaaleampaa täplikästä väriä. Täplien koko on suunnilleen 1,5cm – 2,5 cm. 
Rungon pohjaväri on sininen/musta. Mustan ja valkoisen karvan sekoitus päällyskarvassa tekee 
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väriin sinisen vaikutelman. Nenä, huulet, silmänympärykset ja kynnet ovat mustat koiran 
muusta väristä riippumatta. Etujalkojen tan-merkit ylettyvät puoliväliin jalkoja ja jatkuvat 
rinnan ja kurkun kohdalla, kuten myös leukojen kohdalla. Takaosa tan-väri sijoittuu takajalkojen 
sisäpuolelle ja reisien sisäpinnalle, josta se näkyy edestä polvien kohdalta ja leviää kintereestä 
varpaisiin asti myös jalan ulkosyrjälle. Lisäksi väriä voi olla peräaukon ympärillä ja hännän alla. 
Varpaiden päällä voi olla tummia merkkejä. Tan-värinen pohjavilla on hyväksyttävä jos se ei ole 
nähtävissä sinisen päällyskarvan alta. Mustat merkit rungossa eivät ole suotavia.   
      
SININEN SPECKLE: 
Sininen speckle- väri koostuu vaaleammista karvoista jotka sekoittuvat tasaisesti tummempaan 
pohjaväriin. Yksittäisen karvan tyvi on väriltään hiekan tai punaisen värinen, joka sekoittuu 
ylempänä mustaan väriin ja lopulta karvan kärki on valkoinen. Tämä sekoittuminen turkissa 
tekee sinisen värin vaikutelman, joka voi vaihdella hopeisen sinisestä tummaan siniseen.  
Nenä, huulet, silmänympärykset ja kynnet ovat mustat koiran muusta väristä riippumatta. 
Etujalkojen tan-merkit ylettyvät puoliväliin jalkoja ja jatkuvat rinnan ja kurkun kohdalla, kuten 
myös leukojen kohdalla. Takaosan tan-väri sijoittuu takajalkojen sisäpuolelle ja reisien 
sisäpinnalle, josta se näkyy edestä polvien kohdalta ja leviää kintereestä varpaisiin asti myös 
jalan ulkosyrjälle. Lisäksi väriä voi olla peräaukon ympärillä ja hännän alla. Varpaiden päällä voi 
olla tummia merkkejä.Tan-värinen pohjavilla on hyväksyttävä jos se ei ole nähtävissä sinisen 
päällyskarvan alta. Hyväksyttävät merkit ovat mustat merkit pään alueella. Mustat merkit 
rungossa eivät ole suotavia. 
 
PUNAINEN: 
Punaisen värin tulisi olla punainen mottled (punatäplikäs) tai punainen speckled (punaisen ja 
valkoisen kirjava peitinkarva) joko merkeillä tai ilman. Sallitut merkit ovat punaiset merkit 
päässä, suotavimmin tasaisesti sijoittuneina.  
 
PUNAINEN MOTTLED: 
Mottled tarkoittaa vaaleampaa täplikästä väriä. Täplien koko on suunnilleen 1,5cm – 2,5 cm. 
Turkin pohjaväri on punainen tai oranssinruskea. Mustan ja valkoisen karvan sekoitus 
päällyskarvassa tekee väriin punertavan vaikutelman. Hyväksyttävät merkit ovat punaiset 
merkit pään alueella. Punaiset  merkit rungossa eivät ole suotavia. Nenä, huulet, 
silmänympärykset ja kynnet ovat mustat koiran muusta väristä riippumatta. 
 
PUNAINEN SPECKLE: 
Punainen speckle -väri koostuu vaaleammista karvoista jotka sekoittuvat tasaisesti 
tummempaan pohjaväriin. Yksittäisen karvan tyvi on väriltään hiekan tai punaisen värinen, joka 
sekoittuu ylempänä punaiseen väriin ja lopulta karvan kärki on valkoinen. Tämä sekoittuminen 
turkissa tekee punertavan värin vaikutelman, joka voi vaihdella vaaleammasta punaisesta 
syvänpunaiseen speckle-väriin. Hyväksyttävät merkit ovat punaiset merkit pään alueella. 
Mustat merkit rungossa eivät ole suotavia. Nenä, huulet, silmänympärykset ja kynnet ovat 
mustat koiran muusta väristä riippumatta 
 
BENTLEYN TÄHTI: 
 
Sinisessä värissä: Joillain koirilla on valkoinen merkki otsassa, jonka koko vaihtelee muutamasta 
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karvasta isoon täplään. 
Punaisessa värissä: Joillain koirilla on valkoinen merkki otsassa, jonka koko vaihtelee 
muutamasta karvasta isoon täplään. 
 
Tätä merkkiä kutsutaan yleisesti ”Bentleyn tähdeksi”. Se on yleinen merkki koirilla pään 
alueella, mutta ei välttämätön.  
 
HÄNTÄ: 
Vaalea, vaalealaikukas tai kokonaan värittynyt häntä ovat hyväksyttäviä  
  
VIRHEITÄ: 

• kermanvärinen tai valkoinen pohjavilla 
 
HYLKÄÄVIÄ VIRHEITÄ: 

• Mikä tahansa muu väri kuin musta koiran kirsussa, huulissa, silmänympäryksissä tai 
kynsissä. 

• ”Creeping tan” – Tan-värin ei tule nousta jaloista olkien tai lonkkien korkeudelle. 
Naamassa tan-värin ei tule yltää silmien yli tai korviin. 

• Punainen pohjavilla ei saa näkyä sinisen päällyskarvan alta. 
• Punaisilla koirilla ei tule olla sinistä/mustaa kuonoa tai muuta sinistä väritystä rungossa 

 
 

 
MUUTOKSIA 

Kaksi värivariaatiota 
Sekä punaisessa että sinisessä australiankarjakoiran värissä tavataan kahta variaatiota, joten on 
loogista tehdä muutos rotumääritelmään jonka mukaan molempien värien molemmat 
variaatiot hyväksytään. Nämä variaatiot ovat sininen speckled, sininen mottled, punainen 
speckled ja punainen mottled. 
 
Punainen mottled –variaatio on harvinainen rodussa, ja suurin osa punaisista ovat väriltään 
punainen speckled –värisiä, mutta niillä usein esiintyy valkoista mottled –väritystä jaloissa ja/tai 
kyljissä.  
 
Tämän esityksen on kirjoittanut Connie Redhead ja Bob Redhead, jotka ovat kasvattaneet, 
omistaneet ja esittäneet australiankarjakoiria Landmaster –kennelnimellä vuodesta 1968 asti. 
He ovat kirjoittaneet ja kustantaneet kirjan ”The Good Looking Australian – The Australian 
Cattle Dog” yhdessä The Australian Cattle Dog Club of South Australia:n kanssa . He ovat 
virallisia rodun erikoistuomareita sekä heillä on useiden eri roturyhmien tuomarointioikeus.  
 

PUNAINEN SPECKLE JA PUNAINEN MOTTLED –VÄRIEN HYVÄKSYMINEN 
 

Australiankarjakoiran väritys on ainutlaatuinen ja rotumääritelmä tulee muuttaa niin että se 
hyväksyy värit punainen speckled ja punainen mottled seuraavista syistä. 
 
Molemmat variaatiot ovat meidän nykyisestä hyväksytystä rotumääritelmästämme. Rodun 
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menestyksen kannalta on tärkeää standardisoida värivariaatiot. Niiden tulee olla seuraavat: 
 
Sininen speckle, sininen mottled 
Punainen speckle, punainen mottled 
 
Perinteisesti tavoiteltujen arvojen hukkaaminen kertoo ymmärtämättömyydestä 
rotumääritelmän tulkinnassa.  
 
Connie & Bob Readhead 
Tammikuussa 2006 

 
 

 
SUOMALAISTEN AUSTRALIANKARJAKOIRIEN VÄRIJAKAUMA 1988-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,90 %

32,10 %

Sinisiä

Punaisia
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AUSTRALIANKARJAKOIRAN VÄRIT KUVIN 
 

Red speckle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Red Mottle (ei virallinen värinimike, ei mainintaa rotumääritelmässä) 
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      Blue speckle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Blue Mottle 
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VIRHEELLISET VÄRIT: 
 

 
Australiankarjakoirilla esiintyy useita värejä jotka eivät ole hyväksyttäviä rotumääritelmän 
mukaan. Näihin kuuluuvat mm. ”creeping tan” ja ”satula”. 
 
CREEPING TAN:  Yleinen värivariaatio joka tunnetaan nimellä ”creeping tan” on värivirhe jossa 
punainen tan-väri nousee koiran reisiin ja lapojen päälle.  

 

 

SATULAVÄRITYS: Joissain sinisissä 
australiankarjakoirissa sininen väri rajoittuu 
melkein pelkästään selkään ”satula-alueelle”. 
Rotumääritelmä ei hyväksy satulaväritystä. 
 

 
Muita värivirheitä ovat mm. hyvin vaaleaa 
punertava kermanvärinen speckled –
väritys, kermanvärinen pohjaväri, vaaleat 
kynnet (normaalisti mustat). 
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Yksiväriset värimerkit ovat näkyvissä jo pennun syntyessä. Ne ovat usein silmien ja 
korvien ympärillä, hännässä ja vaikkakin ei-toivottuina vartalossa. Hyvin harvoin pennulle 

kehittyy valkoinen väriläikkä vartaloon. 

  
 

 
 
 
 
Hännissä näkyy värien 
vaihtelevuus. Jotkut ovat 
melkein valkoisia, joissa on 
vähän speckleä, jotkut taas kuin 
haisunäädällä raidallisia tai 
läikikkäitä. Jos väriläikkä on 
hännän pohjassa, saattaa häntä 
näyttää likaisen väriseltä. 
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VÄRIN KEHITYS  
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SUOMEN AUSTRALIANKARJAKOIRAT RY 

Suomen Australiankarjakoirat ry on valtakunnallinen, rotua harrastava yhdistys. 

Yhdistyksen tavoitteet ja toiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisten 
australiankarjakoirien kasvattamista, jalostusta ja kouluttamista monipuolisena palvelus-, paimen- 
ja harrastuskoirana. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä 
rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla koe-, agility- ja näyttelytuloksia, järjestämällä 
palvelus- ja paimenkoirakokeita, luonnetestejä, agilitykilpailuja ym. Rodun harrastajille ja 
arvostelutuomareille järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, julkaistaan tiedotuskanavana 
jäsenistölle Karjis-lehteä, harrastetaan yleensä koulutusta edistävää toimintaa sekä rodun 
jalostamista. Yhdistyksen jalostustoimikunta valvoo ja ohjaa australiankarjakoirien jalostusta. 

Suomen Australiankarjakoirat ry:n perustava kokous pidettiin 29.10.1988 ja yhdistyksemme 
merkittiin yhdistysrekisteriin 8.9.1989. Suomen Australiankarjakoirat ry toimii Suomen 
Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton alaisena rotuaharrastavana yhdistyksenä. Yhdistystä 
perustamassa olivat palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet ihmiset ja yhdistyksen perustamisen 
ensisijaisena tarkoituksena oli saada rodulle osallistumisoikeus palveluskoirakokeisiin ja kehittää 
rotua paimen- ja palveluskoirana. Palveluskoirakoeoikeudet rotu sai 1990. 

Ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin saat lisätietoa rodusta, sukutauluista, tutkimus- ja 
koetuloksista sekä koulutuksesta. Pentuvälittäjältä saat tietoa pennun hankinnasta ja välitettävistä 
olevista pennuista ja aikuisista koirista. Halutessasi liittyä jäseneksi, ota yhteyttä jäsensihteeriin. 
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