
Rotumääritelmä lyhyesti 

Pienirex 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  1,30 

5-7 kk  1,70 

enimmäispaino 2,20 

 

Aikuinen 
       –  1,60 kg  0 pistettä 

1,61 – 1,70 kg  4 pistettä 

1,71 – 2,10 kg  5 pistettä 

2,11 - 2,20 kg  4 pistettä 

2,21 kg ja enemmän 0 pistettä 

PISTEYTYS 

Paino   5   

Rotuleima ja esiintyminen 10   

Rungon muoto 20   

Turkin tiheys  20   

Turkin laatu  20   

Väri ja kuviointi 20   

Kunto, hoito ja terveys 5   

Pisteet yhteensä               100  

 

VÄRI 

Hyväksytty standardin kaikissa väreissä lukuunottamatta: luonnonpunainen, keltapunainen, ketunpunainen, 

vaaleansininen, harmaansininen (egern), vaaleanharmaansininen (gouwenaar) ja raudanharmaa. 

Silmien väri: turkin värin mukaan  Kynsien väri: turkin värin mukaan 

Luonnonvärit: 

Kastanjanpunainen (castor) 

Luonnonharmaa, mutta väri normaalikarvaisia tummempi. Tämä johtuu osittain lyhyemmästä karvasta. Väriä 

voisi luonnehtia sanoilla tumma kastanjanpunainen, johon on sekoittunut mustaa.  

Silmien väri: turkin värin mukainen Kynsien väri: tummanruskea 

Oranssi (luonnonkeltainen) 

Väri on tummempi kuin normaalikarvaisilla. Tämä johtuu osittain lyhyemmästä karvasta. Väriä luonnehditaan 

oranssiksi.  

Silmien väri: tummanruskea    Kynsien väri: luunvärinen 

Chinchilla 

Väri on normaalikarvaista chinchillaa tummempi. Tämä johtuu osittain lyhyemmästä karvasta. Varjostusta ei 

voida havaita. 

Silmien väri: ruskea  Kynsien väri: tummanruskea 

Luonnonsininen 

Väri on normaalikarvaista tummempi. Tämä johtuu osittain lyhyemmästä karvasta. 

Silmien väri: siniharmaa  Kynsien väri: luunvärinen 

Lux 

Väri on normaalikarvaista hopeanharmaampi mutta punakeltainen väliväri paistaa peitinvärin läpi.  



Rotumääritelmä lyhyesti 

Silmien väri: siniharmaa  Kynsien väri: luunvärinen 

KUVIOINTI 

Rotu on hyväksytty kaikissa standardin kuvioissa. 

Dalmatialaiskuvio 

Väri 

Kuvion väri on musta, sininen, ruskea, luonnonharmaa, luonnonkeltainen tai kolmivärinen musta-

punakeltainen-valkoinen.  

Kolmivärinen 

Perusväri on valkoinen ja runkoon on siroteltu kaksivärisiä (musta/ punakeltainen) pilkkuja. Mustan ja 

punakeltaisen värin tulee olla niin puhdas kuin mahdollista. Yksiväriset pilkut eivät ole virhe. Pilkut ovat 

selvästi erillään toisistaan ja ovat jakautuneet tasaisesti koko runkoon, myös päähän ja korviin. Tasaisesti 

jaottuneet, yhtä suuret ja erillään olevat pilkut ovat ihanteena. Pilkkujen tulee olla pyöreitä tai soikeita ja noin 

1,5-2,5 cm halkaisijaltaan. Niiden tulee olla mahdollisimman tarkkarajaiset ja erillään toisistaan.  

Väripilkkujen tulee olla kokonaan värittyneet. Valkoiset alueet korvissa, perhosessa ja silmärenkaissa 

vaaditaan. 

Silmien väri: tummanruskea  Kynsien väri: väritön 

Gepardikuvio  

Väri 

Perusväri on keltapunaisesta punaiseen. Väri on tummempi kuin normaalikarvaisella, joka johtuu 

lyhyemmästä karvasta. Väri kuvaillaan kuten "oranssivärinen". Ihanteena on runkoon, myös päähän ja 

korviin, jakautuneet yhtä suuret ja selvästi erillään olevat mustat pilkut. Pilkut ovat pieniä ja pyöreitä. Vatsa 

on kermanvalkoinen, jossa on mustia ja oransseja pilkkuja. Kuvio kattaa koko rungon ja suuren osan päästä, 

samoin korvat koko mitaltaan. Yksittäiset valkoiset pilkut päässä eivät ole virhe, mutta niitä ei myöskään 

vaadita. 

Pohjaväri: peitinväriä vaaleampi väri 

Silmien väri: tummanruskea  Kynsien väri: väritön 

ERITYISTÄ: 

 Lyhyessä turkissa peitinkarvat ovat hyvin heikosti kehittyneet. Turkki saa ulkonäkönsä villakarvoista 

ja on siksi pehmeän samettimainen.  

 Turkin pituus on 17–23 millimetriä, ihannepituus 20 mm (mitataan keskeltä selkää). 


