
JAPANESE CHIN
Rodun historiaa ja nykypäivää

Japanese chin on yli tuhat vuotta vanha japanilainen rotu, jonka

kantamuoto on lähtöisin manner-Aasiasta (nykyinen Korea tai Kiina).

Ensimmäiset chinit tulivat Eurooppaan 1600-luvulla ja Suomeen

ensimmäiset Japanese chinit saapuivat jo 1930-luvulla. Tämä kanta

kuitenkin hävisi toisen maailmansodan aikana. Kasvatustyö alkoi

uudelleen vuonna 1966 ja nykyään rotu on saavuttanut vakiintuneen

aseman maassamme. Vuosittain rekisteröidään noin 100 yksilöä.

Ulkomuodon kuvaus

Japanese Chin on seurakoira (FCI roturyhmä 9). Säkäkorkeus

uroksella noin 25cm ja nartulla hieman vähemmän. Säkäkorkeus on

sama kuin rungon pituus, nartut voivat olla rungoltaan hieman pidempiä.

Karvapeite on melko pitkää ja silkkistä Väritys on valkoinen mustin

merkein tai valkoinen punaisin merkein. Japanese chin on

yleisvaikutelmaltaan pienikokoinen ja runsasturkkinen koira, jolla on

tyylikkään viehkeä olemus sekä pyöreä pää. Ihanteellisen seurakoiran

japanese chinistä tekee sen hiljainen olemus ja pieni koko.



Luonne

Japanese chin on luonteeltaan iloinen veijari, älykäs, lempeä ja viehättävä.

Japanese chin on rakastettava, omistajaansa syvästi kiintyvä seurakoira, joka

ei karkaile vaan pysyy uskollisesti omistajansa näköpiirissä. Voidaan myös

sanoa, että japanese chinit ovat luonteeltaan itsenäisiä ja oman arvonsa

tuntevia. Tämän vuoksi se onkin käyttötarkoituksensa mukaisesti erinomainen

seurakoira ja näyttelykoira, mutta soveltuu myös mm. agilityyn, rallitokoon ja

kaverikoiratoimintaan.

Japanese chin viihtyy kaupungissa sekä maaseudulla.

Ihanteellisen kaupunkikoiran chinistä tekee sen

hiljainen olemus, pieni koko ja että se ei provosoidu

toisista koirista.

Terveys

Japanese Chin on suhteellisen terve rotu. Keskimääräinen elinikä chineillä on

noin 10 vuotta, mutta pysyessään terveenä chin voi saavuttaa jopa 15 vuoden

iän. Chineillä esiintyy jonkin verran patellaluksaatiota (polvilumpion

sijoiltaanmeno), kääpiökoirilla tämä on suhteellisen yleinen vaiva.

Silmäsairauksia ja sydänsairauksia esiintyy vähän. Rotuyhdistys suosittelee,

että jalostukseen käytettävien koirien polvet, sydän ja silmät tutkittaisiin sekä

suoritettaisiin brakyroduille suunnattu kävelytesti. Pentua miettivän kannattaa

etsiä pentua sellaisesta yhdistelmästä, jossa kummatkin vanhemmat ovat

terveystarkastettuja.

Hoito

Japanese Chinin hoito on helppoa. Turkki harjataan viikoittain ja pestään

tarvittaessa. Turkinhoidon ja harjauksen avulla koira tottuu käsittelyyn.

Normaaliin koiran terveydenhoitoon kuuluu myös hampaiden pesu ja korvien

puhdistus, kynsien leikkuu sekä tasapainoisesta ruokinnasta ja riittävästä

liikunnasta huolehtiminen.

Lisätietoa rodusta löytyy yhdistyksen nettisivuilta
https://japanesechinfin.weebly.com

Olemme myös Facebookissa:
www.facebook.com/japaneseChinFinland

Yhteystiedot:
Email: japanese.chin@toydogs.fi

https://japanesechinfin.weebly.com/
http://www.facebook.com/japaneseChinFinland
mailto:japanese.chin@toydogs.fi

