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 Hermeliini
Norja: Hermelin  Ruotsi: Hermelin  Tanska: Hermelin

Rodun alkuperämaa on Englanti, jossa se esiteltiin vuonna 1884 Hullin 
näyttelyssä. Meynell-niminen englantilaismies Darlingtonista on rodun 
jalostaja. Rodun nimi oli tällöin Polish ja rotu oli väriltään valkoinen. 
Sittemmin tästä rodusta kehittyi kääpiöjänis. 1800-luvun lopulla Polish 
tuotettiin Saksaan, jossa työskenneltiin rodun edelleen jalostamiseksi siihen 
suuntaan,  joka näkyy tänä päivänä tyypillisessä hermeliinissä. Värilliset ja 
kuviolliset muunnokset jalostettiin Hollannissa ja hyväksyttiin 1940.  

PAINO
Katso yleiset määräykset s.36 

Nuori
Arvostelu ikään perustuvan ihannepainon mukaan, josta täysi pistemäärä 
on viisi pistettä.
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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      erikois-
       ja valkoiset             karvanlaadut
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

ROTULEIMA JA ESIINTYMINEN
Katso yleiset määräykset s.37

Hermeliini on rotu, jolla on sekä rungonmuodoltaan että tyypiltään aivan 
oma profi ilinsa. Lyhyet korvat tuovat esiin pyöreän pään ja antavat yhdessä 
lyhyen rungon kanssa sopusuhtaisen yleisvaikutelman. 

KORVAT
Korvat ovat tiiviisti yhdessä ja pystyasentoiset, hyvin pyöristyneet korvien 
reunat. Korvien tulee olla sopusuhtainen rungon kokoon nähden.  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. 

PÄÄ
Uroksen ja naaraan pää on keilanmuotoinen sekä edestä että sivuilta 
katsottuna. Siinä on  kaareva kuononselkä, lyhyt kuono ja leveä otsa.



394

KAULA
Lyhyt ja hyvin voimakas. Yleisvaikutelmana pää asettuu suoraan runkoon 
ilman näkyvää kaulaa.

LEUKAPUSSI
Uroksella ei saa olla leukapussia. Sillä voi kuitenkin olla niin sanottu 
leukavekki eli kapea ihopoimu.

Naaraalla ei tule olla leukapussia. Arvosteltaessa leukapussia eläimen 
tulee istua pystyssä.
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Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Pienet poikkeamat rotuleimasta ja ihannetyypistä. Kapea  tai pitkänomainen 
pää, pitkä kuononselkä, kapea kuono. Pää ja korvat eivät ole sopusuhtaisia 
rungon muotoon nähden. Kaarevat korvat, jotka kohtaavat ainoastaan 
kärjistä. Korvat ovat ristikkäin. Korvat ovat hieman eteenpäinkallistuneet. 
Ohuet korvat. Huonosti karvoittuneet korvat. Taipumus leukapussiin. Huono 
esiintyminen.

Hylkääviä virheitä
Korvat pidemmät kuin 7 cm. Suuret poikkeamat rotuleimasta. Leukapussi. 
Voimakas ihovekki rinnassa. 

RUNGON MUOTO
Katso yleiset määräykset s.42

Runko on lyhyt ja sulavalinjainen, kyljet ovat rungonmyötäiset. 

Rinta
Leveä ja kiinteä.

Selkä
Leveä ja hyvin lihaksikas.

Selkälinja
Selkälinja, niskasta ristiin, on hyvin kevyesti kaareutunut (kupera). Rististä 
hännänjuureen voimakkaammin kaareutunut (neljäsosaympyrä).

Jalat
Etujalat ovat hyvin voimakkaat, lyhyet ja suorat, asento leveä, jalat kantavat 
rungon ilmassa. Takajalat ovat hyvin voimakkaat ja suorat ja asento 
rungonmyötäinen

Reidet
Vahvat ja lihaksikkaat ilman tuntuvia luita, sisäreidet tiiviisti runkoa vasten.

Häntä
Normaalisti kehittynyt, hyvin karvoittunut, asento runkoa vasten.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Pienet poikkeamat ihannekoosta. Kapea rinta. Pitkänomainen runko. 
Ihanteesta poikkeava selkälinja. Ulkonevat lavat, heikot ja kevyet etujalat, 
kevyt läpiastunta, takajalat ei rungonmyötäiset, tuntuva risti. Painunut 
selkälinja. Tasainen tai jyrkkä risti. Ulkonevat reidet. Vino häntä.
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Hylkääviä virheitä:
Kokonaan poikkeava edelläkuvatuista mittasuhteista. Terävä selkä, 
voimakas läpiastunta/karhuntassu etujaloissa. O- tai X-jalat.

Häntä vino juuresta, katkennut häntä tai häntämutka. Hyvin lyhyt, heikosti 
kehittynyt häntä.

TURKKI
Katso yleiset määräykset s.50

Rodussa hyväksytään seuraavat karvanlaadut: normaali, lyhytkarvainen, 
pitkäkarvainen, silkkikarvainen ja villakarvainen.

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

VÄRI
Katso yleiset määräykset s.57

Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä.

Valkoinen hermeliini esiintyy punasilmäisenä  ja sinisilmäisenä 
muunnoksena.

Karvanlaatu pitkäkarvainen:
Rotu on tunnettu 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 
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sallitaan vähemmän voimakas väri. 

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

Karvanlaatu lyhytkarvainen:
Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä lukuun ottamatta: 
luonnonpunainen, keltapunainen, ketunpunainen, vaaleansininen, 
siniharmaa (egern), vaaleansiniharmaa (gouwenaar), raudanharmaa. 

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

Karvanlaatu villakarvainen:
Rotu on tunnettu kaikissa standardin väreissä lukuun ottamatta: 
vaaleansininen, vaaleanharmaa, ketunpunainen ja tuhkanvalkoinen 
(sallander). Värillisillä kaneilla kuono-osassa, jossa karva on lyhyttä, on 
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
Katso yleiset määräykset s.78

Rotu on tunnettu kaikissa standardin kuvioissa.

Karvanlaadussa pitkäkarvainen 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 rotu on hyväksytty kaikissa standardin 
kuvioissa.

Karvanlaadussa villakarvainen rotu on hyväksytty kuvioissa: hotot ja 
venäläinen. 

KUNTO, HOITO JA TERVEYS
Katso yleiset määräykset s.48


