
Rotumääritelmä lyhyesti 

Pienichinchilla 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  2,0 

5-6 kk  2,4 

6-7 kk  2,5-3,2 

enimmäispaino 3,5 

 

Aikuinen 
        –  2,00 kg 0 pistettä 

2,01 – 2,30 kg  3 pistettä 

2,31 – 2,50 kg  4 pistettä 

2,51 – 3,20 kg  5 pistettä 

3,21 –  3,50 kg  4 pistettä 

3,51 ja enemmän 0 pistettä 

 

PISTEYTYS 

Paino   5 

Rotuleima ja esiintyminen 10 

Rungon muoto 20 

Turkin tiheys  10 

Turkin laatu  10 

Peitinväri ja varjostus  20 

Väli- ja pohjaväri 20 

Kunto, hoito ja terveys 5 

Pisteet yhteensä               100 

 

VÄRI 

Chinchilla 

Karva on vyöhykkeittäin jakautunut. Karvankärki on musta, jonka jälkeen on valkoisesta heikosti 

harmaanvalkoiseen oleva vyöhyke, jota seuraa mustasta harmaanmustaan oleva vyöhyke. Näitä seuraa 

vuorostaan vaaleanharmaasta valkoiseen oleva vyöhyke (väliväri) ja lopuksi pohjavärikarva. 

Peitinväri on tällöin valkoisesta sinivalkoiseen sekoittuneena mustaan. Kokonaisvaikutelman tulee olla 

loistavan harmaa sävy johon on sekoittunut mustat karvankärjet. Mustat karvankärjet muodostavat 

luonteenomaisen varjostuksen voimakkaasti erottuvaksi. Varjostuksella on tietty taipumus heikentyä kanin 

takaosassa, joten mitä pidemmälle varjostus ulottuu sen parempi on väri. Ihanne on loimuava varjostus 

niskakolmiosta hännänjuureen. Korvien reunat ovat mustat. Nuorilla eläimillä saattaa ensimmäisen 

karvanvaihdon aikaan olla ruskeasävyinen hohto, mutta karvan vaihduttua ruskean sävyn tulee olla poissa. 

Karvojen välivärin tulee olla noin 0,5 cm leveä, vaalean harmaasta valkoiseen ja värierojen tulee rajoittua 

jyrkästi niin karvan ylä- kuin alaosassakin.  

Chinchilla on luonnonväri ja sen vuoksi sillä on nenä, vatsa, hännän alapuoli, jalkojen sisäsivut, leuanreunat 

ja silmien ympärykset valkoiset. Niskakolmio on valkoisesta vaaleanharmaaseen ja se on mahdollisimman 

lyhyt. Heikosti erottuvat, vaaleat raidat etujaloissa eivät ole virhe.  

Pohjaväri: mahdollisimman tumma siniharmaa ja tulee peittää noin puolet karvan pituudesta.  

Silmien väri: ruskea  Kynsien väri: tummanruskea 

  



Rotumääritelmä lyhyesti 

Sinichinchilla 

Karva on vyöhykkeittäin jakautunut. Karvankärki on sininen, jonka jälkeen on kuultavanvalkoinen vyöhyke, 

jota seuraa sininen ja valkoinen vyöhyke.  Karvan pohjaväri on keskisininen. 

Peitinväri on tällöin sininen sekoittuneena valkoiseen. Kokonaisvaikutelma on hohtava hopeanharmaan sävy 

reunustettuna valkoisella. Sinisten karvankärkien ei tule olla tasaisesti jaottuneena, mikä antaa kanille 

tasaisen hopeanharmaan värin. Siniset karvankärjet muodostavat luonteenomaisen varjostuksen. 

Varjostuksella on taipumus heikentyä eläimen takaosaan päin, joten mitä pidemmälle varjostus ulottuu, sen 

parempi on väri. Ihanne on loimuava varjostus niskakolmiosta hännänjuureen. Korvien reunat ovat siniset.  

Hännän tyvi on sininen, johon on sekoittuneena valkoiset karvankärjet yli keskisinisen pohjavärin. Nuorilla 

eläimillä voi olla rusehtavampi sävy, mutta ensimmäisen karvanvaihdon jälkeen sen tulee olla poissa.  

Sinichinchilla on luonnonväri ja sen vuoksi sillä on nenä, vatsa, hännän alapuoli, jalkojen sisäsivut, 

leuanreunat ja silmien ympärykset valkoiset. Niskakolmio on valkoinen ja se on mahdollisimman pieni. 

Heikosti erottuvat, vaaleat raidat etujaloissa eivät ole virhe.  

Pohjaväri: tasaisen keskisininen ja peittää noin puolet karvanpituudesta 

Silmien väri: sininen, siniharmaa tai ruskea 

Kynsien väri: tumma tai vaalea luunvärinen 

 


