
387

 Kääpiöperhoskani
Norja: Dvergschecke  Ruotsi: Dvärgscheck Tanska: Dværgscheck

Rotu polveutuu Saksasta ja hyväksyttiin roduksi vuonna 2002. 
Kääpiöperhoskani on kooltaan pienin perhoskaniroduista. Värillisen 
kuvioinnin omaavat kanit ovat olleet tunnettuja jo 1600-luvulta lähtien. Rotu 
hyväksyttiin Pohjoismaiseen standardiin vuonna 2007.

PAINO
Katso yleiset määräykset s.36 

Nuori
Nuorelle kanille annetaan ikään perustuva ihannepaino, josta saa viisi 
pistettä.

Ikä kuukausia Ihannepaino kg
4-5 kk  1,3
5-6 kk  1,5
6-7 kk  1,7
enimmäispaino 2,3
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Aikuinen
        –  1,10 kg  0 pistettä
1,11 – 1,40 kg  3 pistettä
1,41 – 2,00 kg  5 pistettä
2,01 –  2,10 kg   4 pistettä
2,11 –  2,30 kg   3 pistettä
2,31 ja enemmän 0 pistettä

PISTEYTYS
Paino      5
Rotuleima ja esiintyminen 10
Rungon muoto   20
Turkin tiheys   10
Turkin laatu   10
Pään kuviointi ja väri   20
Rungon kuviointi ja väri  20
Kunto, hoito ja terveys   5
Pisteet yhteensä               100

ROTULEIMA JA ESIINTYMINEN
Katso yleiset määräykset s.37

KORVAT
Korvat ovat tasaisesti karvoittuneet, kantoasento on hyvin pysty ja korvien 
reunat ovat pyöristyneet. Korvien pituuden tulee olla sopusuhtainen rungon 
kokoon nähden. 

PÄÄ
Pään koko on sopusuhtainen rungon kokoon nähden sekä naaraalla että 
uroksella. 

KAULA

Lyhyt ja hyvin voimakas.

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.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Pienet poikkeamat ihannetyypistä. Kapea ja pitkänomainen pää, kapea 
kuono. Pää ja korvat epäsuhteessa kokoon ja painoon. Rako korvien 
välissä, jolloin vain korvien kärjet kohtaavat. Ristissä olevat korvat. Kevyesti 
kokoontaittuneet korvat. Raskaat korvat. Heikosti karvoittuneet korvat. 
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Taipumus leukapussiin naaraalla. Huono esiintyminen.

Hylkäävät virheet:
Korvien pituus yli 8 cm. Suuret poikkeamat rotuleimasta. Taipuneet korvat. 
Leukapussi. Voimakas ihovekki rinnassa tai jaloissa.

RUNGON MUOTO
Katso yleiset määräykset s.42

Rinta
Suhteellisen leveä ja kiinteä.

Selkä
Leveä ja hyvin lihaksikas.

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

Jalat
Jalat ovat erillään toisistaan, voimakkaat ja suorat, ja ne kantavat rungon 
ilmassa. Kanin tulee seistä käpälillään. Takajalat ovat voimakkaat ja asento 
rungonmyötäinen.

Reidet
Vahvat, lihaksikkaat ilman erottuvia luita, sisäreidet tiiviisti runkoa vasten.

Häntä
Normaalisti kehittynyt, hyvin karvoittunut, asento runkoa vasten.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Pienet poikkeamat ihannekoosta. Heikko tai kevyempi rakenne uroksella. 
Kapea rinta. Pitkänomainen runko. Heikko selkälihaksisto, epätasainen 
selkälinja. Selkälinja, joka poikkeaa toivotusta. Ulkonevat lavat. Ulkonevat 
reidet. Kevyt läpiastunta. Ei rungonmyötäiset takajalat. Hiukan vino häntä. 

Hylkäävät virheet:
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
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VÄRI
Katso yleiset määräykset s.57

Kuviointi on hyväksytty väreissä: musta, sininen, ruskea, punaruskea 
(madagaskar), kellanruskea (isabella), musta-punakeltainen kaksivärinen 
sekä sininen-punakeltainen kaksivärinen. Perusväri on valkoinen. 

Silmien väri: riippuen kuvion väristä Kynsien väri: väritön

KUVIOINTI
Katso yleiset määräykset s.78

Pään kuvio
Kuvio koostuu perhoskuviosta, silmärenkaista, poskipilkuista ja värillisistä 
korvista. 
Perhosella on siivet, joiden tulee peittää kanin ylähuuli suupieliin saakka. 
Keskellä kuonoa tulee olla yhtenäinen pyöreäkärkinen sarvi, joka ei saa 
olla liian pitkä. Silmärenkaiden, jotka ympäröivät silmiä rikkoontumatta, 
tulee olla tasaisen ovaalinmuotoiset. Poskipilkut sijaitsevat selvästi 
erillään, viistosti silmärenkaiden alapuolella. Korvat ovat värittyneet koko 
pituudeltaan ja värin tulee rajoittua niin terävästi kuin mahdollista korvien 
juureen. 

Rungon kuvio
Kuvio koostuu selkäjuovasta ja kylkipilkuista.
Selkäjuova alkaa korvien juuresta ja jatkuu katkeamattomana yli selän 
hännänkärkeen saakka. Selkäjuovan tulee olla mahdollisimman tasainen 
ja saman levyinen lavoista hännänjuureen. Kylkipilkut sijaitsevat reisissä. 
Niiden tulee olla tasaisesti jakautuneet molemmille sivuille. Yksittäiset 
pilkut tulee olla erillään toisistaan ja niiden määrä puolellaan kolmesta 
seitsemään. Yksittäiset pilkut vatsassa, hännän alapuolella ja jalkojen 
sisäsivuilla ei ole virhe.

Tavallisia virheitä, jotka vähentävät pisteytystä:
Levinnyt, rikkonainen tai epätasainen selkäjuova. Pienet tummat pilkut 
otsassa. Hiukan rikkonainen perhonen. Pigmentittömät, vaaleanpunaiset 
huulet. Selkäjuovan rikkoutuminen lapojen edessä tai hännässä. Yhteen 
kasvaneet kylkipilkut. Valkoista korvien juuressa. Vähemmän kuin kolme 
tai enemmän kuin seitsemän kylkipilkkua puolellaan. Yhdestä kahteen 
erillään olevaa ketjupilkkua. Useita tai isoja pilkkuja vatsassa, hännän 
alapuolella tai jalkojen sisäsivuilla. 
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Hylkäävät virheet:
Selkäjuovan katkeaminen lapojen tai hännän välissä. Puuttuva poskipilkku. 
Silmärenkaaseen tai korvien juureen yhteen kasvanut poskipilkku. Perho–
sen ulottuminen alaleukaan. Silmärenkaan katkeaminen. Selkäjuovaan 
yhteen kasvaneet kylkipilkut. Kolme tai useampi erillään oleva ketjupilkku. 
Valkoisia pilkkuja kuviossa. Kylkipilkkujen puuttuminen. 

KUNTO, HOITO JA TERVEYS
Katso yleiset määräykset s.48


