
Rotumääritelmä lyhyesti 

Hermeliini 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  0,60-0,80 

5-7 kk  0,80-1,00 

enimmäispaino         1,40 

Aikuinen 
        –  0,60 kg 0 pistettä 

0,61 – 0,70 kg  3 pistettä 

0,71 – 0,80 kg  4 pistettä 

0,81 – 1,30 kg  5 pistettä 

1,31 – 1,40 kg  4 pistettä 

1,41 ja enemmän 0 pistettä 

PISTEYTYS 

  A  B C 

  värilliset kuviolliset erikoiskarvanlaadut 

  ja valkoiset              

Paino  5 5 5 

Rotuleima ja esiintyminen 20 20 20 

Rungon muoto 40 20 20 

Turkin tiheys  10 10 20 

Turkin laatu  10 10 20 

Väri   10 10 

Kuviointi   20 

Väri ja kuviointi   10 

Kunto, hoito ja terveys 5 5 5 

Pisteet yhteensä 100 100 100 

 

VÄRI 

Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä. 

Valkoinen hermeliini esiintyy punasilmäisenä  ja sinisilmäisenä muunnoksena. 

Karvanlaatu pitkäkarvainen (fuchs): 
Rotu on tunnettu kaikissa kaikissa standardin väreissä lukuun ottamatta: vaaleansininen, vaaleanharmaa, 

ketunpunainen ja tuhkanvalkoinen (sallander). Värillisillä kaneilla kuono-osassa, jossa karva on lyhyttä, 

vastaava väritys kuin normaalikarvassa. Muualla pitkäkarvaisessa turkissa sallitaan vähemmän voimakas 

väri.  

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

Karvanlaatu lyhytkarvainen (rex): 

Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä lukuun ottamatta: luonnonpunainen, keltapunainen, 

ketunpunainen, vaaleansininen, harmaansininen (egern), vaaleanharmaansininen (gouwenaar) ja 

raudanharmaa.  

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

Karvanlaatu villakarvainen (angora): 

Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä lukuun ottamatta: vaaleansininen, vaaleanharmaa, 

ketunpunainen ja tuhkanvalkoinen (sallander). Värillisillä kaneilla kuono-osassa, jossa karva on lyhyttä, on 
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vastaava väritys kuin normaalikarvassa. Pitkäkarvaisissa osissa väri on haalistunut hyvin vaaleaan sävyyn. 

Mitä pidempi turkki sitä vaaleampi sävy.  

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

KUVIOINTI 

Rotu on tunnettu kaikissa standardin kuvioissa 

Karvanlaadussa pitkäkarvainen (fuchs) rotu on tunnettu kuvioissa: hotot, viittakuvio, japanilaiskuvio, 

venäläiskuvio, soopelikuvio. Sitä vastoin ei kuvioissa: tan-/ white-/ otter-kuviot, perhoskuviot, hollantilaiskuvio 

ja dalmatialaiskuvio.  

Viittakuvio on hyväksytty seuraavissa yhdistelmissä: viittakuvio/japanilaiskuvio musta/keltainen, 

sininen/keltainen. Viittakuvio/sini- tai ruskeasoopeli. Sitä vastoin ei yhdistelmissä: tan-/ white-/ otter-kuviot, 

perhoskuviot, hollantilaiskuvio, dalmatialaiskuvio, tuhkanvalkoinen (sallander), siamsoopeli. 

Karvanlaadussa lyhytkarvainen (rex) rotu on hyväksytty kaikissa standardin kuvioissa. 

Karvanlaadussa villakarvainen (angora) rotu on hyväksytty kuvioissa: hotot ja venäläinen.  

 ERITYISTÄ: 

 Hermeliini on rotu, jolla on sekä rungonmuodoltaan että tyypiltään aivan oma profiilinsa. 

 Korvien pituus kärjestä juureen mitattuna on enintään 7 cm. Korvat eivät ole vahvat, mutta eivät 

myöskään niin ohuet ja huonosti karvoittuneet, että ne kuultavat vaaleanpunaisina. 

 Rodussa hyväksytään seuraavat karvanlaadut: normaali, lyhytkarvainen (rex), pitkäkarvainen 

(fuchs), silkkikarvainen (satiini) ja villakarvainen (angora). 

 Normaalikarvaisella suositaan lyhyttä turkkia. Ihannepituus on noin 2,5 cm. 


