Ryhmä: 5
FCI:n numero: 310
Hyväksytty: FCI 26.10.2021
Kennelliitto 4.4.2022

Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

PERUNKARVATONKOIRA
(PERRO SIN PELO DEL PERÚ)
Alkuperämaa: Peru

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

1/6

PERUNKARVATONKOIRA

2/6

KÄYTTÖTARKOITUS:

Seurakoira

FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 6 alkukantaiset koirat
Käyttökoetulosta ei vaadita

JOHDANTO: Näitä koiria on pidetty erikoisuuksina geneettisen perimänsä vuoksi; samassa pentueessa voi olla sekä karvattomia että karvallisia yksilöitä. Karvattoman muunnoksen alkuperä on kadonnut historian hämäriin, mutta se saavutti
tärkeän merkkipaalun 1985, kun se hyväksyttiin virallisesti alkuperäiseksi perulaiseksi roduksi FCI:n yleiskokouksessa Amsterdamissa. Aloitteen asiasta teki
kynologi Ermanno Maniero, joka myös laati ensimmäisen rotumääritelmän, ja näin
rotu hyväksyttiin uutena rotuna (nro 310).
Karvattoman muunnoksen hyväksyminen ei kuitenkaan merkinnyt rodun karvallisen muunnoksen katoamista. Alun perin karvallista muunnosta kartettiin jalostuksessa, mutta geenitutkimuksen edistymisen myötä sen arvo rodun geenipoolille
sekä rodun kehittymiselle ja säilymiselle on tunnustettu. Karvallisen muunnoksen
hyväksyminen näyttelyihin ja jalostusmateriaaliksi lisää geneettistä vaihtelua,
parantaa rodun terveyttä ja houkuttelee mukaan uusia kasvattajia. Voidakseen tulla
rekisteröidyksi karvallisten yksilöiden tulee olla syntynyt kahden asianmukaisesti
rekisteröidyn yksilön yhdistelmästä. Jalostuksessa karvallista muunnosta voidaan
käyttää vain yhdistämällä se karvattomaan yksilöön. Kahden karvallisen yksilön
parittaminen keskenään ei ole sallittua. Karvallisen yksilön rekisteröinti ei myöskään ole sallittua, mikäli sen molemmat vanhemmat eivät ole rekisteröityjä.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Erikoisuutensa vuoksi tämä rotu, jota kutsuttiin
nimellä “viringo”, on ollut Perussa eri aikoina ilmeisen kiinnostuksen kohteena.
Siihen on liitetty erilaisia ominaisuuksia, ja tällaisia koiria nähdään monien inkoja
edeltävien kulttuurien keramiikkaesineissä (Vicus, Mochica, Chancay, Chancay
myös Tiahuanaco-vaikuttein, Chimu, jne.) joissa koira usein esiintyy puuman,
käärmeen tai haukan tilalla. Erityisesti Chancay-kulttuurissa se on vahvasti esillä.
Näistä kuvista voidaan siis päätellä, että karvattomia koiria oli olemassa jo ennen
inkakulttuurin aikakautta (300 eaa - 1460).
YLEISVAIKUTELMA: Tyylikäs ja solakka koira jonka olemus ilmentää nopeutta, voimaa ja tasapainoa vaikuttamatta karkeatekoiselta. Rodussa esiintyy kahta
muunnosta: karvaton, jonka erityispiirre on karvaton runko, ja karvallinen, joka on
kauttaaltaan karvainen.
Toinen erityispiirre on, että karvattoman muunnoksen hampaisto on geneettisistä
syistä lähes aina epätäydellinen.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on
1:1; narttu voi olla hieman pitempirunkoinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ylväs ja kotiväkeensä kiintynyt, eloisa ja
valpas. Voi olla varautunut vieraita kohtaan. Hyvä vahtikoira.
PÄÄ: Pitkänomainen.
Kallo: Keskipitkä; kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset, vähäinen poikkeama yhdensuuntaisuudesta sallitaan. Kallo on ylhäältä katsottuna leveä ja pää
kapenee kirsua kohti. Kulmakaaret ovat kohtuullisesti kehittyneet; niskakyhmy on
vain hieman erottuva.
Otsapenger: Hieman erottuva (noin 140).
Kirsu: Hyvä pigmentti. Karvattomalla muunnoksella kirsun värin tulee olla sopusoinnussa ihon värin kanssa, karvallisella muunnoksella karvapeitteen värin kanssa.
Kuono: Kuononselkä on sivulta katsottuna suora.
Huulet: Mahdollisimman tiiviit ja ikenien myötäiset.
Leuat / hampaat: Etuhampaiden purenta on leikkaava. Karvattomalla muunnoksella
hyväksytään yhden tai useamman hampaan puuttuminen. Karvallisella muunnoksella tulee olla täysi hampaisto, normaalisti kehittyneet ja normaaliasentoiset hampaat. Alaleuka ei ole voimakas.
Posket: Liioittelemattomat.
Silmät: Ilme on tarkkaavainen ja älykäs. Silmät ovat keskikokoiset, hieman mantelinmuotoiset, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat, eivät liian kaukana eivätkä
liian lähellä toisiaan. Silmien väri voi vaihdella mustasta kaikkiin ruskean sävyihin
ja jopa keltaiseen, sointuen karvattomalla muunnoksella ihon väriin ja karvallisella
karvapeitteen väriin. Silmien tulee kuitenkin olla keskenään samanväriset. Silmäluomien väri voi vaihdella mustasta vaaleanaamaisen koiran vaaleanpunaiseen.
Hyvin vaaleat silmäluomet ovat sallitut, mutta eivät toivotut.
Korvat: Tarkkaavaisella koiralla pystyt, lepotilassa taaksepäin taittuneet. Korvat
ovat keskipitkät, tyvestään leveät ja kapenevat tasaisesti kohti lähes terävää kärkeä.
Korvan kiinnityskohta alkaa kallon yläosasta jatkuen viistosti kallon sivulle. Pystyjen korvien pituusakselit muodostavat keskenään kulman, joka voi vaihdella välillä
50 – lähes 90.
KAULA:
Ylälinja: Kaartuva.
Pituus: Suunnilleen pään pituinen.
Muoto: Lähes tylpän kartion muotoinen, joustava ja lihaksikas.
Nahka: Kaulanahka on ohut, sileä, joustava ja tiivis. Ei löysää leuanalusnahkaa.
RUNKO: Keskivahva.
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Ylälinja: Vaakasuora, joillakin yksilöillä lanneosa saattaa olla kaareva mutta oikenee lantion kohdalla.
Säkä: Vain hieman erottuva.
Selkä: Suora. Selän lihakset ovat hyvin kehittyneet ja usein selvästi erottuvat koko
selän pituudelta aina lanneosaan saakka.
Lanne: Voimakas, lihaksikas ja pituudeltaan suunnilleen 1/5 säkäkorkeudesta.
Lantio: Ylälinjaltaan hieman kaareva, asennoltaan noin 40 kulmassa vaakatasoon
nähden. Vankka ja lihaksikas lantio antaa hyvän työntövoiman.
Rintakehä: Edestä katsottuna tilava olematta liioiteltu, ulottuu lähes kyynärpäiden
tasolle. Kylkiluut ovat hieman kaarevat; rintakehä ei saa olla litteä. Rintakehän
ympärysmitta kyynärpäiden takaa mitattuna on noin 18 % säkäkorkeutta suurempi.
Alalinja ja vatsa: Alalinja kohoaa tyylikkäästi ja selvästi, mutta ei liioitellusti,
rintakehän alaosasta alkaen kohti vatsaa.
HÄNTÄ: Alaskiinnittynyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti kapeneva, ulottuu lähes
kintereeseen. Koiran innostuessa häntä voi kohota löysäksi kaareksi selkälinjan
yläpuolelle, mutta ei koskaan kierry rullalle. Lepotilassa häntä riippuu kaartuen
kärjestään loivasti ylöspäin. Toisinaan häntä on vatsan alla alalinjan myötäisesti.
Häntä on täyspitkä.
RAAJAT
ETURAAJAT: Tiiviisti runkoon liittyvät ja edestä katsottuna täysin pystysuorat.
Kyynärpäät eivät ole ulkokierteiset.
Lavat muodostavat olkavarren kanssa 100–120 kulmauksen. Välikämmenet muodostavat sivulta katsottuna 15–20 kulmauksen pystysuoraan nähden.
Etukäpälät: Pitkähköt ja jäniksenkäpäliä muistuttavat. Päkiät ovat vahvat ja kuumuutta sietävät. Varpaiden välinen nahka on hyvin kehittynyt. Kynnet ovat mieluiten mustat mustilla ja vaaleat vaaleammilla koirilla.
TAKARAAJAT: Lihakset ovat pyöristyneet ja joustavat. Pakarat ovat selvästi
kaarevat. Reidet muodostavat lantion kanssa 120–130 ja säären kanssa 140
kulmauksen. Takaa katsottuna takaraajat ovat pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Raajojen rakenteen ja kulmausten johdosta joidenkin yksilöiden
liikkeet ovat melko lyhyet ja nopeat, samalla kuitenkin melko pehmeät ja joustavat.
Suoraan edestä tai takaa katsottuna koira liikkuu yksijälkisesti (single-tracking).
NAHKA: Sileä ja joustava kaikkialla rungossa, mutta voi muodostaa karvattoman
koiran otsassa, silmien ympärillä ja poskissa joitakin kaarevia, lähes symmetrisiä
uurteita. Tutkimusten mukaan karvattomien koirien ruumiin ja ihon lämpötila on
täsmälleen sama kuin muillakin roduilla (karvaisilla tai karvattomilla).
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Karvapeitteen puuttumisen johdosta lämmönsäteily iholta on välitöntä ja suoraa,
kun taas karvan peittämillä koirilla lämpö suodattuu luonnollisesti karvapeitteen
läpi.
Väri: Karvattomien yksilöiden ihon väri vaihtelee mustasta (liuskeenmusta,
norsunmusta ja sinimusta) kaikkiin harmaan ja geneettisen sinisen sävyihin,
pronssin- tai kuparinväriseen tai tummanruskeasta vaaleaan. Koirat voivat olla
yksivärisiä tai niissä voi olla pigmentoitumattomia alueita missä tahansa kohdassa,
mieluiten rinnassa, raajoissa ja hännässä. Vaaleat alueet eivät kuitenkaan saisi
peittää enempää kuin 20 % koko rungosta. Muutoin tasalaatuisista koirista
yksiväriset ovat toivotuimpia.
KARVAPEITE:
Karvaton muunnos: Karvattomille yksilöille sallitaan vain hieman karvoja päässä
ja raajojen ja hännän ääriosissa. Joskus esiintyy myös harvaa karvoitusta selässä.
Näissä karvoissa sallitaan kaikki värit/väriyhdistelmät.
Karvallinen muunnos: Sileä, lyhyt, tiivis karvapeite, kaikki värit/väriyhdistelmät
paitsi marmoroitu (merle) ovat sallittuja.
KOKO
Säkäkorkeus: Kolme kokomuunnosta:
Pieni: 25–40 cm.
Keskikokoinen: 41–50 cm.
Suuri: 51–65 cm
Paino: Paino on suhteessa kokoon:
Pieni: 4–8 kg
Keskikokoinen: 8–12 kg
Suuri: 12–30 kg
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
•
•
•
•
•

puolipystyt korvat (toinen tai molemmat)
tasapurenta
karvallisilla yksilöillä P1-hampaan puuttuminen
karvattomilla yksilöillä valkoiset tai vaaleanpunaiset läiskät, jotka peittävät
yli kolmasosan rungosta
takakannukset (Huom. Suomessa typistyskielto)
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• ylä- tai alapurenta
• vino alaleuka
• karvallisilla yksilöillä useamman kuin yhden hampaan puuttuminen
• riippuvat tai typistetyt korvat
• jatkuvasti suusta ulkona riippuva (halvaantunut) kieli
• keskenään eriväriset silmät
• hännättömyys, lyhyt tai typistetty häntä
• karvattomilla yksilöillä karvaa muualla kuin rotumääritelmän sallimilla
alueilla
• karvattomilla yksilöillä yli 20 % rungosta pigmentoitumaton
• karvallisilla yksilöillä marmoroitu (merle) väri
• täydellinen tai osittainen kirsupigmentin puuttuminen
• yli 65 cm tai alle 25 cm säkäkorkeus
• albinismi
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

