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(CHIN)
Alkuperämaa: Japani
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seurakoira.
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
Alaryhmä 8 japanese chin ja kiinanpalatsikoira/pekingeesi
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ikivanhojen asiakirjojen perusteella oletetaan, että
Korean hallitsijat lahjoittivat Silla-dynastian aikakaudella (377–935) rodun esi-isät
Japanin hoviin vuonna 732. Seuraavien sadan vuoden aikana Japaniin ilmeisesti
tuotiin runsaasti näitä koiria. Historiallisista dokumenteista ilmenee myös, että
Tung-dynastian aikana (618–910) Kiinaan ja Po H’ain-dynastian aikana (698–926)
pohjoiseen Koreaan lähetetyt Japanin lähettiläät toivat näitä koiria mukanaan. Shogunaatin aikana Tsunayoshi Tokugawan kaudella (1680–1709) rotua kasvatettiin
koristekoirana Edon linnassa. Vuonna 1613 brittikapteeni Searles vei yhden japanese chinin Englantiin, ja 1853 Yhdysvaltain laivaston kommodori Perry vei Yhdysvaltoihin useita yksilöitä, joista kaksi lahjoitettiin Englannin kuningatar Viktorialle. Vuodesta 1868 lähtien japanese chinit olivat yläluokan naisten suosimia
sylikoiria. Nykyisin rotu on laajalle levinnyt seurakoira.
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YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen, leveänaamainen koira, jolla on runsas
karvapeite ja tyylikkään viehkeä olemus.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeus on sama kuin rungon pituus.
Nartut ovat rungoltaan hieman pitempiä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs, lempeä ja viehättävä.
PÄÄ:
Kallo: Leveä ja pyöristynyt.
Otsapenger: Syvä ja jyrkkä.
Kirsu: Kuononselkä on hyvin lyhyt ja leveä, kirsu sijaitsee samalla suoralla linjalla
kuin silmät. Kirsu on väriltään musta tai syvän lihanvärinen, karvapeitteen merkkien värin mukaisesti. Sieraimet ovat hyvin avoimet.
Leuat / hampaat: Hampaat ovat valkoiset ja vahvat. Tasapurenta on toivottava,
leikkaava tai alapurenta sallitaan.
Silmät: Suuret mutta ei liioitellut, pyöreät, kaukana toisistaan, väriltään loistavan
mustat.
Korvat: Kolmionmuotoiset, riippuvat, pitkäkarvaiset ja kaukana toisistaan.
KAULA: Melko lyhyt, pystyasentoinen.
RUNKO:
Selkä: Lyhyt ja suora.
Lanne: Leveä ja hieman kaartuva.
Rintakehä: Kohtuullisen leveä ja syvä, kylkiluut kohtuullisen kaarevat.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja on selvästi ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Asennoltaan selän päällä. Kauniin, runsaan, pitkän karvan peittämä.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suorat, siroluustoiset, takaosastaan kyynärpäiden alapuolelta
hapsuiset.
Etukäpälät: Pienet, muodoltaan jäniksenkäpälät. Hapsut varpaiden välissä toivottavat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Kohtuullisesti kulmautuneet, takaosastaan hapsuiset.
Takakäpälät: Pienet, muodoltaan jäniksenkäpälät. Hapsut varpaiden välissä toivottavat.
LIIKKEET: Tyylikkäät, kevyet ja ylväät.
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KARVAPEITE
Karva: Silkkistä, suoraa ja pitkää. Naamaa lukuunottamatta koko runko on runsaan
karvan peitossa. Korvissa, kaulassa, reisissä ja hännässä on runsas hapsutus.
Väri: Valkoinen mustin tai punaisin merkein. Merkkien tulee sijaita symmetrisesti
silmien ympärillä ja jatkua korvien yli. Leveä valkoinen, kuonosta päälaelle ulottuva läsi on erityisen toivottava. Myös rungossa tulisi olla värimerkkejä.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset n. 25 cm, nartut hieman pienempiä.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

Arkuus

Muu kuin musta kirsu yksilöillä, joiden väri on valkoinen mustin merkein

Yläpurenta

Yksivärinen valkoinen väritys ilman värimerkkejä; epäsymmetriset värimerkit
päässä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

Vino alaleuka

Kolmivärisyys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

