
Rotumääritelmä lyhyesti 

Jamora 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  1,50 

5-6 kk  1,80 

6-7 kk  2,30 

enimmäispaino 2,60 

 

Aikuinen 
        – 1,50 kg  0 pistettä 

1,51 – 1,70 kg  3 pistettä 

1,71 – 1,90 kg  4 pistettä 

1,91 – 2,40 kg  5 pistettä 

2,41 – 2,60 kg  4 pistettä 

2,61 ja enemmän 0 pistettä 

 

PISTEYTYS 

Paino   5 

Rotuleima ja esiintyminen 10 

Rungon muoto 10 

Turkin tiheys  10 

Turkin laatu ja pituus 20 

Pään, rinnan ja etujalkojen 

väri ja kuviointi 20 

Rungon kuviointi ja väri 20 

Kunto, hoito ja terveys  5 

Pisteet yhteensä                 100 

 

VÄRI 

Mustasta ja keltaisesta punakeltaiseen tai sinisestä ja keltaisesta vaaleankeltaiseen. Punakeltainen 

voimakkaasti loistava väritys on parempi kuin vaaleankeltainen. Kummatkin värit ovat hyväksyttyjä. Kanin 

pidempi turkki aiheuttaa sen, että väri ei ole yhtä voimakas kuin normaalikarvaisella kanilla. Vatsan väritys 

on kautta linjan himmeämpi ja vähemmän kiiltävä.  

Värit musta-valkoinen, sininen-valkoinen sekä ruskea-valkoinen ovat myös hyväksyttyjä.  

Silmien väri: tummanruskea 

Kynsien väri: tummanruskea mustissa varpaissa ja vaaleanruskea keltaisissa tai “kirjavissa” varpaissa, 

väritön valkoisissa varpaissa. Yhdessä käpälässä voi näin ollen olla erivärisiä kynsiä. Musta/valkoisilla ja 

sini/valkoisilla värimuunnelmilla myös vaaleat kynnet vaaleissa varpaissa ovat hyväksyttyjä.  

KUVIOINTI 

Pään, rinnan ja etujalkojen kuviointi 

Musta-keltaisella jamoralla toinen korva on musta ja toinen keltainen. Pää on musta siltä puolelta, jolla korva 

on keltainen ja käänteisesti keltainen sillä puolella, jolla korva on musta. 

Musta-keltaisella jamoralla kuviointi rinnassa jakautuu samalla tavoin kuin päässäkin. Rinta on keltainen sillä 

puolella, jolla pää on musta ja musta sillä puolella jolla pää on keltainen. Jalkojen kuviointi jakautuu myös 

saman kaavan mukaan, eli musta jalka keltaisen rintapuoliskon alla ja keltainen jalka mustan rintapuoliskon 

alla.  

Koska jamoralla on pidempi turkki kuin normaalikarvaisella ei voida vaatia samoja kontrastirikkaita rajoja 

värikaistaleiden välillä. Kaistaleet voivat sulautua toisiinsa hieman epäselvemmin. 



Rotumääritelmä lyhyesti 

Rungon kuviointi 

Rungossa ei saa olla liian kapeita kaistaleita, ja niitä tulee olla vähintään kaksi molemmin puolin.  

Selässä värit jakautuvat siten, että toisen puolen keltainen kaistale kohtaa toisella puolella mustan kaistaleen 

ja päinvastoin.  

Eri osien värit tai kaistaleet eivät ole yhtä kontrastirikkaita kuin normaalikarvaisella kanilla. Kaistaleet 

sulautuvat enemmän toisiinsa. Ihanne on, että kaistaleissa olevat värit jatkuvat alas vatsaan mutta heikosti 

värjätty vatsa voidaan myös hyväksyä, koska ihanneväritys on erittäin vaikeasti saatavissa. Pieniä valkoisia 

kohtia vatsassa tai valkoinen vatsa sekä valkoista hännän alapuolella voi esiintyä luonnonvärisellä 

japanilaiskuviolla eikä sitä lueta virheeksi.  

Muissa väriyhdistelmissä pätee vastaava kuviointi. 

 ERITYISTÄ: 

 Jamora (kääpiöangora) kuuluu villakanien ryhmään. Villan laadulle ei aseteta yhtä korkeita 

vaatimuksia kuin angoran villalle. Pää, korvat ja jalat ovat normaalikarvaiset mutta hiukan pidempi 

karva on myös sallittu. 

 Kuidunpituus on 5-6 cm 90 päivän kasvun jälkeen. Se pätee selän ja kylkien villaan. Vatsassa villa 

on lyhyempää. 


