
 

 

 

Suomen Marsuyhdistys ry 

EI-STANDARDI 

NONSELF CALIFORNIA JA  

ENGLANNINCREST CALIFORNIA 

RUUMIINMUOTO   

Runko on lyhyt, tiivis ja sopusuhtainen. 

Hartiat ovat leveät ja korkeat. Niska on marsun 

korkein kohta. Lyhyt, leveä ja runkoon nähden 

sopusuhtainen pää. Pään profiili on kupera.  

Yleisimmät virheet 

Vyötärö, kulmikas, matalat hartiat tai niska, 

päärynän muotoinen runko. Kapea, pitkä tai 

pieni pää. Litteä otsa. Kuono-osa erottuu 

profiilista.  

Hylkäämiseen johtavat virheet 

Luustoviat ja epämuodostumat. 

 

KORVAT             

Korvat ovat suuret, tasaiset ja riippuvat sekä 

ruusun terälehden malliset. Ne ovat sijoittuneet 

vaakasuoraan samaan tasoon ja kauas 

toisistaan.  

 

Yleisimmät virheet 

Väärin sijoittuneet, taitteet, pieni koko, kevyet 

tai lentävät, vauriot, luomet, rosoiset reunat.  

Hylkäämiseen johtavat virheet 

Ulkokorvan puuttuminen. 

 

SILMÄT    

Silmät ovat suuret, pyöreät ja kirkkaat. 

Yleisimmät virheet 

Väärän muotoiset, pienet tai erikokoiset 

silmät. Roikkuvat silmäluomet.  

Hylkäämiseen johtavat virheet 

Vaurioituneet silmät, sairaudet, sokeus. 

Näkyvä fatty eye.  

 

TURKIN LAATU              

Karva on lyhyt, n. 2 cm. Sileä, joustava, peh-

meä ja kiiltävä. 

 

Yleisimmät virheet 

Karkea, rasvainen, jäykkä, villainen, aaltomai-

nen, raskas, eloton, hilseilevä. Vaurioitunut 

turkki, trimmaamattomat peitinkarvat. Turkin 

pituus yli 3 cm. 

Hylkäämiseen johtavat virheet 

Turkkivirheet, esim. harjat, kulmakarvat, pu-

lisongit, rusetit. Karvattomat alueet. Turkin 

pituus yli 5 cm.  

VÄRI 

Perusväri voi olla red, pe/de golden, buff, saf-

fron, cream, lemon tai  de white. Kuviointiväri 

on grey, lilac, beige, chocolate tai black. Värit 

on kuvailtu standardikirjassa kohdassa hyväk-

sytyt värit. Väri ulottuu karvan tyveen asti ja 

se on tasainen koko karvassa ja koko turkissa. 

Yleisimmät virheet: 
Väärä sävy, epätasainen väri, vaalea pohjaväri, 

vaaleat jalat ja vatsa, eriväriset karvat, Vähäi-

set pigmenttivirheet.  

 

Hylkäävät virheet:   

Kuviointiväreistä poikkeavat alueet, jotka ovat 

halkaisijaltaan suurempia kuin 0,5 cm. Väärä 

silmien, korvien, ihon tai kynsien väri. 

KUVIOINTI 

  

Kuviointivärin mukainen nenäkuvio on pisa-

ranmallinen, symmetrinen ja ulottuu nenäs-

tä/sieraimista mahdollisimman selvänä ylös 

aina silmien väliin asti. Korvat ja jalat ovat 

kuviointivärin mukaiset. 

Yleisimmät virheet: 
Vääränvärisiä karvoja kuvioissa, nokisuus. 

Hylkäämiseen johtavat virheet 
Vääränväriset alueet kuvioissa, kuvioinnin 

puuttuminen, 
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KUNTO    

Marsu on massakas, lihaksikas, kiinteä ja 

hyväkuntoinen.  

 

Yleisimmät virheet 

Likainen, massaton, laiha, lihava. Likainen 

rasvarauhanen. Haavat, arvet. Pitkät tai  

vahingoittuneet kynnet. Vahingoittuneet tai 

väärän pituiset hampaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylkäämiseen johtavat virheet 

Loiset, tiine, sairas, huonokuntoinen, vieraat 

aineet ihossa, hammaspuutokset. Erittäin 

likainen eläin. 

Hyväksytty standarditoimikunnassa 7.1.2015, 

muokattu 8.1.2015 . 
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