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1. YHTEENVETO
Saksanmetsästysterrieri on monipuolinen metsästyskoira, joka soveltuu erityisesti luolametsästykseen
sekä riistaa karkottavaksi koiraksi, siksipä rotu tunnetaan yhtenä metsästysintoisimpana rotuna maa-
ilman suosituimpien luolakoirarotujen joukossa. Meidän, jotka rotua harrastamme ja sillä metsäs-
tämme, ei ole vaikea ymmärtää miksi.

Rotu on parhaimmillaan kaikkea mitä metsästäjä voi koiraltaan toivoa. Arkuus ja aggressiivisuus
eivät kuulu terveluonteisen saksanmetsästysterrierin luonteenpiirteisiin. Saku on koko perheen
kumppani. Tämmöisenä me haluamme rodun myös säilyttää.

Nämä ominaisuudet ovat myös rodun suurimpien ongelmien taustalla. Unohdetaan helposti, että
metsästäjät Saksassa kehittivät saksanmetsästysterrierin tiukoilla kriteereillä metsästyskoiraksi. Mei-
dän tehtävämme on säilyttää rotu luodussa tarkoituksessa.

Ulkomuodollisesti suomalaiset saksanmetsästysterrierit edustavat hyvää keskitasoa. Jalostuksessa
tulee ottaa huomioon terve rakenne, oikea rotutyyppi, terve luonne ja vahvat riistavietit. Kaikin kei-
noin tulee välttää rodun jakautuminen näyttely- ja metsästyslinjaisiin koiriin.

Suomessa pieni populaatio

Rodun populaatio on Suomessa pieni, vaikkakin se on viimeisen 10. vuoden aikana al-
kanut laajentua. Rotu on kehitetty Saksassa 1900 luvun alkupuolella suppeasta koira-
kannasta ja erittäin tiukin menetelmin. Perinnöllisen vaihtelun säilyttämisestä tulee huo-
lehtia.  Saksanmetsästysterriereitä rekisteröidään Saksassa ja Euroopassa enemmän
kuin Suomessa. Saksa on johtava saksanmetsästysterrierien kasvattajamaa.

Suomeen tuodaan koiria pääasiassa Saksasta, Ranskasta, Ruotsista ja Venäjältä. Rotu-
järjestön tehtävänä on huolehtia informaation jakamisesta jäsenille.

Aktiivinen harrastajajoukko

Harrastajien lukumäärä on nousussa, tämä on riippuvainen suoraan maamme pien-
petokantojen runsaudesta. Hankitaan luolakoira, kun petokannat kasvavat. Tulevai-
suudessa kauriskantojen kasvaessa, rotu tulee leviämään myös kauriinmetsästäjien
keskuudessa karkottavana koirana. Ruotsissa rotua käytetään jo hyvällä menestyksellä
kauriinmetsästyksessä.

Metsästyskoekäynneistä tärkeää tietoa jalostukselle

Koekäynnit ja varsinkin metsästyskokeeseen (LUME) lukumäärät ovat nousseet viimei-
sen viiden vuoden aikana yli 50 %. Rotu on Suomessa kirkkaassa kärjessä, kun tarkas-
tellaan kaikkia luolakoirarotujen koekäyntejä.  Tämä on erinomainen suuntaus, joka
tulee säilyttää.

Suhteellisen terve rotu

Saksanmetsästysterrierin terveystilanne on yleisesti hyvä. Erilaisia sairauksia on esiinty-
nyt, mutta mikään ei ole noussut selkeäksi ongelmaksi. Vain tutkituttamalla koiria voim-
me olla varmempia asian oikeasta tilasta.

PEVISA:sta hyötyä, lisäapua odotetaan myös DNA:sta

PEVISA:n voimassaoloaikana ovat erilaiset silmäongelmat lisääntyneet. Siksi kaikkien
silmäsairauksien esiintymistä on syytä seurata PEVISA:n edellyttämin silmätarkastuslau-
sunnoin. Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n vuosikokous 2007 teki alustavan päätök-
sen lähteä mukaan geenitutkimukseen.  Tutkitus on käynnistynyt keväällä 2008 Hannes
Lohen tutkimusryhmän kanssa päämääränä tunnistaa LL-mutaatio.
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Kasvattajien tietoa kartoitetaan kyselyin

Yhdistys on käynnistämässä kyselykierrosta kasvattajille ja harrastajille. Kyselyn avulla
kartoitetaan rodun terveyttä, luonnetta, metsästysintoa sekä muitakin koirankasvatuk-
sen kannalta tärkeitä asioita.  Saatua tietoa pidetään luottamuksellisena ja käytetään
hyväksi jalostusneuvonnoissa ja sen suunnittelussa.

Lopuksi Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliiton ja sen jalostustieteel-
lisen toimikunnan ohjeen mukaisesti. Jalostuksen tavoiteohjelmaan on kerätty rotua
koskevaa tietoa, joka on ollut saatavilla. Jalostuksen tavoiteohjelma ei ole tarkoitettu
yksistään vain rodun jalostusta ohjaavaksi oppaaksi, vaan sen tarkoitus on toimia
myös tien viitoittajana ja tietopakettina niille, jotka harkitsevat rodun hankkimista.

Toivomme, että lukija kohtaa teoksesta sakun sisimmän olemuksen – huomaa sisuk-
kaan metsästysterrierin tiukan tuijotuksen, vahvan metsästysinnon ja uskomattoman
sitkeyden, sekä ymmärtää tämän riistanhoitoyhdistysten uutteran työläisen tärkeän
tehtävän. Yhdessä aktiivisen isännän kanssa se hoitaa luonnon tasapainoa pitämällä
pienpetokannat kurissa.

2. RODUN TAUSTA
Rodun alkutaival

Saksanmetsästysterrieri on rotuna varsin nuori, sillä se kehitettiin vasta 1900–luvun alkupuolella Sak-
sassa. Saksalaiset metsästäjät käyttivät rodun luomiseen useita englantilaisia terriereitä. Fyysisilta
ominaisuuksiltaan saksanmetsästysterrieri muistuttaa olemukseltaan vanhaa, nykyisin jo kadonnutta
englantilaista black and tan terrieriä. Päämääränä oli saada tummaturkkinen, kova, sisukas sekä
taistelutahtoinen metsästyskoira, jota voitaisiin käyttää metsästyksessä sekä maan alla että päällä.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ryhmä saksalaisia aktiivisia metsästäjiä erosi lukumääräisesti
vahvasta kettuterrierikerhosta. Heidän tähtäimenään oli luoda rotu, joka olisi tarkoitettu pelkästään
metsästyskäyttöön. Kokeneet metsästäjät Rudolf Friess, Walter Zangenberg ja Carl-Erich Grünewald
päättivät kasvattaa luolametsästykseen soveltuvia mustaruskeita metsästyskoiria.

Sattuma tuki heidän pyrkimyksiään. Saksalainen eläintarhan johtaja, Lutz Heck lahjoitti Walter Zan-
genbergille neljä mustaruskeaa terrieriä, joiden sanottiin tulleen puhdasrotuisista kettuterrierilinjoista.
Näillä neljällä koiralla aloitettiin saksanmetsästysterrierin jalostus rodun kotimaassa Saksassa.  Samoi-
hin aikoihin tohtori Herbert Lackner liittyi rodun kehittäjiin.

Taitavien risteytyksien (mm. vanhan englannin kk terrierin ja walesin terrierin) ja monien vuosien in-
tensiivisen kasvatustyön ansiosta onnistuttiin vakiinnuttamaan rodunomainen ulkomuoto. Jalostuk-
sen tärkein painotus oli koirien käyttöominaisuudet. Sukua valittiin jatkamaan vain monipuoliset ja
hyvin riistaa haukkuvat ja vesityöskentelystä pitävät metsästyskoirat. Näiltä koirilta vaadittiin ehdo-
tonta metsästysintoa, koirien tuli myös olla luonteeltaan ihmisille nöyriä ja hallittavia metsästystilan-
teessa.

Vuoden 1925 tienoilla rotu alkoi hahmottua yhtenäisemmäksi koiratyypiksi, siinä oli huomattavissa
erinomaisen luolakoiran tunnusmerkit. Koira myös nouti riistaa maalta sekä vedestä ja ajoi riistaa
haukkuen. Huomattavissa oli myös koiran mielenkiinto verijäljelle.

Saksanmetsästysterrierikerho Saksaan perustettiin 1926. Edelleenkin rodun kotimaassa kasvatustyös-
sä painotetaan eniten rodun metsästysominaisuuksia, kovaa luonnetta, rohkeutta ja toimintatar-
moa.  Vain käyttökokeissa korkean pistemäärän saavuttaneita ja tietyt terveysvaatimukset omaa-
via koiria saa käyttää jalostukseen.
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Saksanmetsästysterrierin populaation kehitys Suomessa

Vuonna 1974 innokas luolametsästäjä Teppo Hämäläinen sai kuulla että norjalaisilla on uusi luola-
koirarotu, saksanmetsästysterrieri, jolla voitettiin kuulemma kokeet aina Norjassa ja Ruotsissa. Mikä
parasta nämä koirat uskalsivat käydä myös kettuun kiinni. Näin alkoi kirjeenvaihto. Alkuun tiedustel-
tiin Norjan Kennelliitosta saksanmetsästysterrierin kasvattajia. Aikanaan tulikin vastaus, jossa saatiin
kasvattajien yhteystietoja. Seuraavaksi Teppo Hämäläinen lähetti tiedustelukirjeet kasvattajille, hän
halusi ostaa pennun. Yksi vastaus saatiin Akkis-kennelin omistajalta. Hänellä oli silloin näitä ihme-
koiria, mutta niitä ei myyty kuin metsästäjille. Pitkällisen kirjeenvaihdon ja vakuuttelun jälkeen norja-
lainen uskoi, että koira olisi tulossa tosiaankin metsästäjälle. Hän lupasi seuraavasta pentueestaan
narttupennun Suomeen.

Akkis Fanny tuli Suomeen

Vihdoin koitti aika, jolloin pentu oli luovutusikäinen. Pentu saapui Helsinkiin lentoko-
neella ja vastassa oli koko Teppo Hämäläisen perhe. Rahtitavaraterminaalissa oli
vankka puulaatikko. Se oli valmistettu osittain lankusta. Teppo kertoo katselleensa
epäluuloisena laatikkoa ja arvailleensa minkälainen peto sen sisältä mahtaisi löytyä,
kun laatikkokin oli noin mahtava. Varovasti kurkistettiin laatikkoon, sieltä katseli pieni
musta koiranpentu pikisilmillään ja töpöhäntä heiluen. Lasten kanssa Fanny oli heti hy-
vä kaveri ja söi lakritsia varsin hyvällä ruokahalulla. Teppo Hämäläinen katsoi koiraa
varsin epäluuloisena; tuonko pitäisi muka ajaa kettu ulos luolasta? Taisivat rahat men-
nä hukkaan. Akkis Fanny alkoi kuitenkin kehittyä varsin nopeasti ja oli hyvin terhakka
koiranpentu ja osoitti riistaverisyytensä jo nuorena. Se saattoi itsepintaisesti tehdä töitä
myyrän kololla vaikka koko päivän.

Repometsän Papu oli Suomen ensimmäinen
kaksoisvalio

Kun Teppo Hämäläinen päätti astuttaa Akkis Fannyn,
sulhasta ei löytynyt Norjaa lähempää. Alvin Mogensen
omisti Sobben- nimisen uroksen, jolla oli sama isä kuin
Fannyllakin, uros Sfömmens Fyrste. Sukusiitos oli lähei-
nen, mutta valinnan varaa ei ollut ja Fyrste oli hyvä pe-
riyttäjä. Astutuksen tuloksena syntyi yksi pentu, Suomen
ensimmäinen kaksoisvalio Repometsän Papu. Siihen
koiraan oli varastoitu kaikki se hurjuus mikä sakuista voi
yhä löytyä.

            © Akkis Fanny pentujen kanssa
            (kuva: Teppo Hämäläisen valokuva-arkisto)

Kuinka Chicko tuli Suomeen

Saksanmetsästysterrierin maine alkoi pikkuhiljaa kasvaa Suomessa ja kiinnostus lisään-
tyä metsästäjien keskuudessa. Teppo lähti Norjaan hakemaan uutta koiralastia Suo-
meen. Tuliaisina oli neljä koiraa, josta yksi aikuinen uros, Figge. Pennut saivat nimek-
seen Rommi, Affe ja Tina.

Seuraavaksi Teppo sai kuulla, että ruotsalaiset olivat hankkineet Saksasta siitosuroksen,
Ares vom Eicenhofin ja varasi pennun siitä. Näin tuli kaksoisvalio Chicko Suomeen. Jo
pentuna näki että koirassa oli sitä jotain. Neljällä koekäynnillä koirasta tuli käyttövalio
(yksi kerta oli niin nopea, ettei tuomari kerinnyt arvostella sitä). Chickoa käytettiin pal-
jon siitokseen ja jälki oli poikkeuksellisen hyvää. Tuomisto & kumppanit ostivat Chickon
veljen Denbis Cay:n Suomeen. Näin veljeksistä alkoi saksanmetsästysterrierin huima
kehitys Suomessa. Voidaankin sanoa, että nämä koirat olivat yksiä kulmakiviä suoma-
laisessa saksanmetsästysterrierijalostuksessa. Näistä koirista on polveutunut lähes jokai-
nen Suomessa elävä saku ja niiden voimakas riistavietti on pitkälti perua tältä Göte-
borgin matkalta.
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Tenho Sihvola ja Nyebys Ello

Seuraava merkittävämpi kulmakivi onkin ollut Multi Ch Nyebys Ello. Ello syntyi vuonna
1985 Ruotsissa. Koira on yksi menestyneimpiä saksanmetsästysterriereitä, mitä Suomes-
sa on koskaan ollut. Ello oli varhaiskypsä ja se osallistuikin ensimmäisiin luolakokeisiinsa
treenaamattomana 9 kk vanhana. Tuomarina toimi Paula Heikkinen-Lehkonen ja tulos
oli maksimipisteet B44, maininnalla "pidän tätä koiraa erittäin lahjakkaana". Ellosta tuli-
kin käyttövalio kolmella kokeella maksimipistein. Näyttelymenestys tuona aikana oli
todella maksimaalinen, kuusi sertiä ja viisi cacib:ia. Vuonna 1989 Messukeskuksessa
Suomen Kennelliiton 100-vuotisnäyttelyssä Ellon menestys jalostuskoirana kruunasi sen
uran. Ellon ryhmästä tuli Suomen Kennelliiton 100-vuotisnäyttelyn kaunein ryhmä, BIS-
ryhmä.

Saksasta vahva kalusto Suomeen

Karantteenimääräysten poistuessa ja maiden rajojen avautumisen myötä vuonna
1988 Aatto Hongisto toi Suomeen suoraan Saksasta, rodun kotimaasta, Condor vom
Hungergraben:in. Seuraavana vuonna samasta yhdistelmästä tuotiin vielä kolme koi-
raa Dacsh, Dago ja Dascha. Näiden koirien merkittävä panos suomalaisessa koira-
kannassa on erittäin hyvin näkyvissä vielä tänäkin päivänä. Dachs vom Hungergraben
ennätti täyttää kunnioitettavat 14. vuotta ennen siirtymistä paremmille metsästysmail-
le. 1990-luvulla tuotiin koiria Saksan ja Ruotsin lisäksi myös Tzekkoslovakiasta ja Virosta.
2000 luvulla koiria on tuotu Saksan lisäksi mm. Ruotsista, Venäjältä, Ranskasta ja Unka-
rista.

Vahva kanta kehittyi metsästäjien ansiosta

Rotu tuotettiin Suomeen luola- ja vesiriistametsästykseen. Vielä tänä päivänäkin rotu
on pääasiassa tässä tarkoituksissa. Joskin nykyaikana rotua on alettu käyttää enem-
män myös kauriin-, jäniksen-, kanalintujen, hirven ja näädän metsästyksessä. Rotu tun-
netaan monipuolisena metsästyskoirana. Luonne on tänä päivänä sosiaalisempi kuin
alkuaikoina.

1970 – 80 luvulla voimakas rekisteröintilukujen kasvu johtui pääasiassa kasvatustoimin-
nan voimakkaasta alkamisesta Suomessa. Jälkeenpäin tutkittaessa sukutauluja ja – ti-
lastoja on havaittavissa ajanjakson voimakas matadorijalostus. Samoja uroksia käytet-
tiin jalostukseen paljon ja narttuja astutettiin samoilla uroksilla useita kertoja. Sukusiitos-
kerroin oli yhdistelmissä yleensä melko korkea.

Pentujen kysyntä oli vilkasta. Pennut olivat kalliita ostaa, ja ne melkoisella varmuudella
toimivat metsällä jo hyvin nuorena. 1970 luvulla pennusta piti maksaa jopa 3000 mk.
2000-luvulla pennun hinnat ovat vakiintuneet 500 - 700 euron tietämiin.

Tilanne rodussa ei ole päässyt riistäytymään käsistä. Kasvattajien määrä on pysytellyt
samana. Harmillista on, että osa pitkäaikaisista alkuvuosien kasvattajista on lopettanut
kasvatustyön. Heidän tietotaito tulisi saada siirrettyä nuoremmanpolven kasvattajille.
Heidän kädenjälkensä tuottavat edelleen hyvää hedelmää rodussamme.
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
Suomen Saksanmetsästysterrierit ry on perustettu 2.12.1986 Mikkelissä. Yhdistys on rekisteröity
24.10.1988. Suomen Terrierijärjestöön se liittyi vuonna 1992. Rotujärjestöoikeudet yhdistys sai
17.11.2001, ja on nykyään suoraan Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Kuulumme luolakoiria harras-
taviin rotujärjestöihin Suomessa. Edustajamme on mukana mm Kennelliiton luolakokeiden ylituoma-
rikollegiossa, ja sitä kautta osallistumme uusien ylituomareiden kouluttamiseen. Olemme myös mu-
kana luolakokeiden sääntömuutospäätöksen teossa asiantuntijana.

Organisaatio

Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajana toi-
mi Markku J. Kinnunen, varapuheenjohtajana Kari Jukkala, sekä sihteerinä ja rahas-
tonhoitajana Pekka Lampinen. Muina johtokunnan jäseninä toimivat Veikko Hämäläi-
nen, Timo Kyröläinen ja Veikko Savolainen. Ärinätori-lehti kasattiin vuonna 1990 en-
simmäisen kerran. Nykyään lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, viides numero on Tu-
loskirja.

Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema
hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä puheenjohtaja.
Puheenjohtajan sekä hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus nimeää sihteerin,
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, jäsensihteerin sekä tarvittavat muut toimihen-
kilöt. Hallituksen apuna toimii neljä toimikuntaa, joita se ohjaa vuosittaisen budjetin an-
tamin turvin. Yhdistyksen vuosikokous valitsee toimikunnan jäsenet. Ulkomuototuoma-
reiden koulutusasioista on vastannut hallitus.

Rodunharrastajien kesäleiri pidettiin ensimmäisen kerran 1990-luvun vaihteessa. Tätä
ennen saksanmetsästysterrieriharrastajat kokoontuivat kesäisin kettuterrieriharrastajien
kesäleirillä.

Kunniajäseniksi on kutsuttu Markku J. Kinnunen, Tenho Sihvola, Teppo Hämäläinen,
Veikko Hämäläinen ja Veikko Savolainen. Henkilöt ovat tehneet merkittävän työn ro-
dun parissa Suomessa.

Jalostustoimikunta:

Toimikunnan tehtäviin kuuluu hoitaa rodun jalostuksenohjaus ja pentuvälitys.  Toimi-
kunta neuvoo koiranomistajia ja kasvattajia kaikissa jalostukseen liittyvissä asioissa.

Jalostustoimikunnan tehtäviin keskeisesti kuuluu myös tiedonkeruu, analysointi sekä
tiedottaminen rotulehdessä ja kotisivuilla.

Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt jalostuksen ohjesäännön sekä neuvojien päte-
vyysvaatimukset. Tämä ohje on liitteenä. Jalostustoimikunta käsittelee yhdessä jalos-
tustiedustelut. Toimikunta seuraa koiria kokeissa, näyttelyissä sekä metsällä ja kartoit-
taa rodun laatua. Asiantuntija apua kysytään tarvittaessa eläinlääkäreiltä. Jalostus-
toimikunnan toimikausi on kolme vuotta. Toimikunnan valitsee vuosikokous.

Rotulehdessä kerrotaan jalostuksen ajankohtaisista asioista. Pentulista julkaistaan leh-
dessä ja kotisivuilla. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja satunnaisesti muissakin maissa
linssiluksaatioon sairastuneiden koirien tiedot julkaistaan rotulehdessä.
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SUOMEN SAKSANMETSÄTYSTERRIERIT RY
VUOSI- JA YLEISET KOKOUKSET

PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS
VUOSIKOKOUKSEN VALITSEMINA

JALOSTUS-
TOIMIKUNTA

JULKAISU-
TOIMIKUNTA

LEIRITOIMI-
KUNTA

NÄYTTELY-
TOIMIKUNTA

JÄSENISTÖ, RODUN HARRASTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

FCI JA
SUOMEN KENNELLIITTO RY

VUOSI- JA YLEISET KOKOUKSET
YHDISTYKSEN HALLITUS

JALOSTUSTOIMIKUNTA
puheenjohtaja, jalostusneuvoja

JALOSTUS-
NEUVOJA

JALOSTUS-
NEUVOJA

PENTU-
VÄLITTÄJÄ

KASVATTAJAT, UROSTEN OMISTAJAT, JÄSENISTÖ, HARRASTAJAT

FCI
SUOMEN KENNELLIITTO RY

Jalostusorganisaation rakenne

Julkaisutoimikunta:
Päätoimittaja valitaan vuosikokouksessa ja hän vastaa rotulehdestä ja tuloskirjasta.
Hänen avukseen hallitus nimeää sopivia toimittajia. Myös kotisivuvastaava kuuluu jul-
kaisutoimikuntaan. Toimikunta vastaa valokuvaus- ja piirustuskilpailun organisoimisesta
kesäleirillä.

Leiritoimikunta:
Vuosikokous valitsee kesäleiristä vastaavat henkilöt. He organisoivat hallituksen kanssa
yhdessä leirin kokeet ja muun leiriohjelman. Toimikunta varaa leiripaikan vuosikokouk-
sen toivomusten mukaisesti. Leiritoimikunta huolehtii leirin kokeiden anomisesta ja jär-
jestelyistä. Toimikunta valitsee Leirinmestarin tulosten perusteella. Mestarille luovute-
taan Kullmännen Apple –kiertopalkinto vuodeksi.

Näyttelytoimikunta:
Vastaa rodun vuosittaisen päänäyttelyn järjestämisestä kesäleirin aikana.

Rotujärjestön organisaatio

Suomen Saksanmetsästysterrierit
ry kuuluu luolakoiria harrastaviin
rotujärjestöihin Suomessa.

Lakisääteiset päätökset sekä
henkilövalinnat tekee vuosittai-
nen yleinen kokous. Hallitus oh-
jaa toimikuntien työtä. Toimikun-
nat tekevät työtä jäsenistöä ja
rodunharrastajia varten.
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Jäsenmäärän kehittyminen 1989 - 2007
Taulukko: 1
vuosi yht vuosi yht vuosi yht vuosi yht

1992 230 1997 358 2002 429 2007 597

1993 290 1998 290 2003 479

1994 340 1999 343 2004 403

1995 380 2000 361 2005 461

1996 290 2001 387 2006 555

Jäsenmäärä

on noussut yli

500 jäsenen

rajan.

Jäsenmäärä on noussut yli 500:n. Yhdistys toi-
mittaa Ärinätori-rotujulkaisua, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Kotisivut löytyvät osoit-
teessa
www.suomensaksanmetsastysterrierit.org/

Rotulehden päätoimittajat:
Seppo Ojansivu v. 1989 … 1990
Jaana Puputti v. 1990 … 1992
Anne Koskinen v. 1993 … 1994
Eija Kauppinen v. 1995 … 2003
Tanja Vasenius v. 2004 … 2007
Hanna Linninen v. 2008 …

Hallituksen ja jalostustoimikunnan puheenjohtajat:

Vuosi
Johtokunnan ja
hallituksen puheenjohtajat

 1989 Aatto Hongisto

1990 Aatto Hongisto

1991 Aatto Hongisto

1992 Seppo Ojansivu

1993 Seppo Ojansivu

1994
Kimmo Ylärakkola /
Jukka Laitinen

1995 Jukka Laitinen

1996
Hans Sundström /
Markku Kinnunen

1997 Jarmo Laaksonen

1998 Jarmo Laaksonen

1999 Mikko Nissinen

2000 Mikko Nissinen

2001 Mikko Nissinen

2002 Mikko Nissinen

2003 Mikko Nissinen

2004 Mikko Nissinen

2005 Esko Häyhänen

2006 Esko Häyhänen

2007 Esko Häyhänen

2008 Esko Häyhänen

Vuosi
Jalostustoimikunnan
puheenjohtajat

alkuun Seppo Korpela

1991 Jari Hämäläinen

1992 Jari Hämäläinen

1993 Jari Hämäläinen

1994 Jari Hämäläinen

1995 Olli-Pekka Saarinen

1996 Jari Hämäläinen

1997 Jari Hämäläinen

1998 Jari Hämäläinen

1999 Jari Hämäläinen

2000 Jani Petranen

2001 Jani Petranen

2002 Pekka Heikkinen

2003 Pekka Heikkinen

2004 Pekka Heikkinen

2005 Pekka Heikkinen

2006 Pekka Heikkinen

2007 Pekka Heikkinen

2008 Pekka Heikkinen

http://www.suomensaksanmetsastysterrierit.org/
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4. RODUN NYKYTILANNE
4.1 Populaation koko ja rakenne
Ensimmäiset saksanmetsästysterrierit tuotiin Suomeen Norjasta vuonna 1974. Rodun suosio lisääntyi
nopeasti ja vuosina 1990 -1995 rekisteröitiin yli 200 yksilöä vuodessa, tämä suuntaus on jatkunut myös
2000 -luvulla. Vuonna 2007 rekisteröintejä oli 207.

Viimeisen neljän vuoden aikana eli vuosina 2004 - 2007 rekisteröitiin yhteensä 825 saksanmetsästys-
terrieriä, joista tuonteja oli 21 (uroksia 12 ja narttuja 9). Saksanmetsästysterriereitä on tuotu Suomeen
rodun kotimaan Saksan lisäksi mm. Ruotsista, Ranskasta, Tzekeistä ja Venäjältä. Rotu on levinnyt
metsästäviin piireihin lähes kaikkialle maailmaan.

Tietoa pentueista vuosina 1989… 2007
Taulukko: 2

Vuosi Rekisteröinnit
yhteensä

Pentueet
yhteensä

Pennut
 yhteensä

Tuonnit yh-
teensä

Kasvattajat
lkm

Isät Emät

1989 206 42 203 3 41 30 42

1990 168 31 162 6 29 21 31

1991 245 46 240 5 43 28 46

1992 250 50 235 15 47 26 50

1993 250 55 241 9 51 34 55

1994 222 48 221 1 47 29 47

1995 190 44 185 5 42 30 43

1996 228 49 223 5 47 32 48

1997 198 49 195 3 41 38 48

1998 128 30 124 4 29 23 30

1999 202 41 196 6 36 33 40

2000 158 32 155 3 31 25 31

2001 162 39 160 2 36 30 39

2002 209 43 206 3 37 31 43

2003 210 44 201 9 42 31 44

2004 206 47 204 2 43 31 47

2005 196 44 187 9 42 26 43

2006 218 45 214 4 42 29 45

2007 207 46 201 6 41 34 46

Pentueita on syntynyt 1989 – 2007 aikana tasaisesti keskimäärin 43 pentuetta vuodessa. Keskimää-
räinen pentuekoko on 4-6 pentua, mutta ei ole harvinaista, jos pentueeseen syntyy 8-9 pentua.

Vuosittain sakuja kasvattaa keskimäärin 40 kasvattajaa. Määrä on pysynyt 20 vuoden aikana en-
nallaan, vaikkakin kasvattajat ovat vaihtuneet lähes kokonaan.

Kun verrataan kasvattajia vuosina 1988 ja 2007, todettakoon, että samoja kasvattajia on enää
muutamia mukana toiminnassa. Suomessa 20 vuoden aikana on 180 eri kasvattajalle rekisteröity
pentueita.

Emä- ja isäluvut ovat pysyneet lähes samoina, se on suhteessa pentueiden määrään. Rodun tilanne
on melko tasainen. Vuonna 2005 on käytetty 26 urosta 43 eri nartulle. Käytännössä tämä tarkoittaa
että melko monella uroksella on vuoden aikana vähintään kaksi pentuetta. Tilanne on parantunut
vuonna 2007.   Suurin osa kasvattajista on kasvattanut yhden pentueen vuodessa tai pentueen joka
toinen vuosi.
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Saksanmetsästysterrierin rekisteröintimäärät:

Suomi Ruotsi Saksa
2006 217 226 835 Ruotsissa rekisteröidään saksanmetsästysterriereitä
2007 207 863 vuosittain kutakuinkin sama määrä kuin Suomessa

Rodun kotimaassa, Saksassa vuotuinen rekisteröintimäärä on noin 900. Esimerkiksi vuonna 2006 Sak-
sassa syntyi 168 pentuetta, joissa oli yhteensä 835 pentua, vuonna 2005 Saksassa rekisteröitiin 169
pentuetta, joissa oli 863 pentua. Saksanmetsästysterrierin pentuekoot myös Saksassa ovat yleensä
isoja, esimerkiksi vuonna 2006 keskimääräinen pentuekoko oli 5,4 ja vuonna 2005 5,8 pentua.

Kotimainen kannan kasvu
Taulukko: 3

Saksanmetsästysterrierit lisääntyivät Suomessa
tasaisesti. 1974 Suomeen tuotiin kantakoira Akkis Fanny, josta
Suomen kannan kasvu alkoi. Vuonna 1984 koiria rekisteröitiin jo
46 ja vuonna 1994 peräti 222.

1980 luvun lopussa tuotiin Suomeen Saksasta 4 merkittävää ja-
lostuskoiraa, joita kaikkia käytettiin paljon jalostukseen.

1980 -1990 luvuilla koirat olivat hyvin sukusiittoisia, mm. 1988 su-
kusiitosprosentti oli 7,43 %, joka on enemmän kuin serkusten yh-
distelmä, ja yleisesti rodussamme hyväksytty 6,25 %. Onneksi
sukusiitos ei johtanut sairauksien selvään yleistymiseen. Sairauksia
varmasti on ilmentynyt, mutta niistä ei ehkä ole tehty diagnoose-
ja tai ei kerrottu julkisesti. Metsästysominaisuudet, kovuus ja te-
hokkuus rodussa säilyivät tänä aikana.

2000-luvulle tultaessa sukusiitosprosentti pentueissa on vakiintu-
nut 2,5 % tietämiin. Nyt on tuotu koiria ahkerasti monesta maas-
ta. Jalostustoimikunta on pyrkinyt suosimaan puhdasta ulkosiitos-
ta.

Suomessa rekisteröinti on vakiintunut noin 200 yksilöön.

Tehollinen kannankoko

Populaation kokoa ja rakennetta voidaan tarkastella erilaisten tunnuslukujen avulla. Tehollinen kan-
nankoko kuvaa geenipohjan laajuutta.

Tehollista kannankokoa voidaan arvioida usealla tavalla. Tavallisimmin se lasketaan kaavasta

Tehollinen polulaatio lasketaan 4 x siitokseen käytetyt urokset x siitokseen käytetyt nartut
siitokseen käytetyt urokset + siitokseen käytetyt nartut

On muistettava että laskennalliset kaavat kuvaavat ns. ideaalipopulaatiota ja ovat siksi vain suun-
taa antavia. Tehollinen populaatiokoko olisi pyrittävä pitämään mahdollisimman suurena. Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää että noin 70 koiran tehollisessa populaatiossa sattuman aiheuttamat gee-
nihäviöt tai geenien yleistyminen voidaan pitää vielä kohtuullisella tasolla. Suositeltava tehollinen
populaatiokoko rodulla olisi 100.

Populaation minimirajana pidetään 50, joka tarkoittaa, että kanta on uhanalainen.

Käytettävä ohjelma: Suomen Kennelliitto / KoiraNet

vuosi rekisteröity vuosi rekisteröity
1974 2 1991 245
1975 4 1992 250
1976 17 1993 250
1977 15 1994 222
1978 22 1995 190
1979 27 1996 228
1980 24 1997 198
1981 34 1998 128
1982 37 1999 202
1983 42 2000 158
1984 46 2001 162
1985 82 2002 209
1986 126 2003 210
1987 125 2004 206
1988 163 2005 196
1989 206 2006 218
1990 168 2007 207
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Alla olevissa taulukoissa on tilastoitu käytettyjen urosten ja narttujen määrä populaatiossa

Tehollinen populaatio sukupolvittain
(sukupolvi on laskettu 4 vuotta)

Taulukot 4: Taulukoissa on laskettu rodun tehollinen
populaatiokoko sukupolvittain sekä vuosittain ajalta
1988 – 2007.

Taulukkojen perusteella saksanmetsästysterrierin te-
hollinen populaatio on hieman yli 70, mikä on noin 60
% enemmän kuin vuonna 1988. rekisteröintien sukusii-
tosprosentti vuonna 1988 oli ka. 7,43 % ja vuonna
2000 ka. 3,27 %.

Todettakoon, että kehityssuuntaa tulee tarkastella
jatkuvasti ja huolehtia populaation riittävästä koosta,
koska luvut ovat hyvin lähellä uhanalaisen rodun
riskirajaa 50.

Tehollinen populaatiokoko vuosittain

Vuosi Urokset Nartut Tehollinen
populaatio

1988 16 37 45
1989 30 42 70
1990 21 31 50
1991 28 46 70
1992 26 50 68
1993 34 55 84
1994 29 47 72
1995 30 43 71
1996 32 48 77
1997 38 48 85
1998 23 30 52
1999 33 40 72
2000 25 31 55
2001 30 39 68
2002 31 43 72
2003 31 44 73
2004 31 47 75
2005 26 43 65
2006 29 45 71
2007 34 46 78

KoiraNet-tietokannasta saatava tilastotieto ei kaikin osin pidä paikkaansa. Ohjelma laskee teoreet-
tisesti arvot. Tehollisen populaation laskemiseen käytetyssä laskukaavassa ei huomioida jalostuk-
seen käytettyjen eläinten keskinäistä sukulaisuussuhdetta, joten se antaa todelliseen käytettävissä
olevaan geenimateriaaliin nähden liian optimistisen kuvan. Tämä tulee ottaa populaatiota seura-
tessa huomioon.

Voimme kuitenkin todeta että saksanmetsästysterrierin tehollinen populaatiokoko on menossa hy-
vään suuntaan. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä nopeammin keskimääräinen sukusii-
tosaste (sukusiitosprosentti) kasvaa ja geenien erilaisia versioita häviää kannasta.

Enemmistö kasvattajista on luopunut tiukkojen sukusiitosyhdistelmien käyttämisestä. Keskimääräinen
sukusiitosaste on alentunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 6-8 sukupolvea
tutkittaessa, voimme todeta, että monissa yhdistelmässä löytyy edelleen samoja koiria. Rotujärjestö
neuvookin vertaamaan suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskerrointa kahdeksassa sukupolvessa Koi-
raNet-tietokannasta ja tutkimaan taustoissa olevia samoja koiria. Kasvattajien tulee kiinnittää huo-
miota, ettei pentueen sukusiitosaste nouse liian suureksi, rajana pidetään 3,125% kahdeksassa suku-
polvessa.

Valtaosa kasvattajista on toiminut itsenäisesti, joten jalostusneuvonnan osuus on viime vuosina jää-
nyt vähäiseksi. Jalostusneuvonnan ohjesäännössä on vuoteen 2007 saakka suositeltu sukusiitosas-
teen pitämistä alle 6,25 %, viiteen sukupolveen laskettuna. Urossuositukset ja hyväksynnät yhdistel-
mille ovat noudatelleet selvästi pienempiä sukusiitoslukuja. Tavoitteeksi tulevaisuudessa tullaan eh-
dottamaan sukusiitosprosentin laskemista 3,125 % laskettuna kahdeksaan sukupolveen.

 Rotumme tehollista kantakokoa arvioidaan myös sukusiitosasteen kasvua seuraamalla, käytettävä
ohjelma KoiraNet-tietokanta.

Sukusiitos-% vuosien 1988 – 2007 aikana
Taulukko: 5

Vuosi Urokset Nartut Tehollinen
populaatio

1988-1991 95 156 58
1992-1995 119 195 74
1996-1999 126 166 72
2000-2003 117 157 68
2004-2007 120 181 72

2007 2,17 2002 3,20 1997 2,90 1992 3,22
2006 2,51 2001 3,08 1996 3,30 1991 6,04
2005 1,85 2000 3,27 1995 3,95 1990 3,92
2004 2,13 1999 1,37 1994 1,98 1989 7,09
2003 1,65 1998 3,44 1993 2,05 1988 7,43
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Sukusiitosasteen seuraaminen

Sukusiitosprosentti vuonna 2007 tehdyissä yhdistelmissä viiden ja kahdeksan
sukupolvien mukaan laskettuna.
Taulukko: 6

Yhdistelmä: isä ja emä Sukusiitos
%  5 sp

Sukusiitos
%  8 sp

Fin Kva-M Fin Kva Vihtori Des Menees D'automne / Fin Kva Fin Kva-M Mainarin Alma 0,00 0,00
Fin Kva-L Fin Mva Kirppu / Siru 0,00 0,55
Erik Vom Kalten Grund / Jv-06 Tammitörmän Lady Fox Killer 0,00 0,00
Erik Vom Kalten Grund / Fin Mva Fin Kva Siru 0,00 0,00
Fin Kva Fin Mva Axiom Hc Atle / Fin Kva Hundnäsets Kirppu 0,83 1,22
Fin Kva Fin Kva-M Metsäterrin Ku Capu / Fin Kva Tammitörmän Lisbeth 0,00 0,20
Fin Kva Fin Kva-M Metsäterrin Ku Capu / Katja 0,98 0,98
Rom Mva Lesnoi Razboinik Otello / Fin Kva Fin Mva Fin Kva-M Est Mva Ltu Mva Rus Mva Kans Mva Lv Mva Vehmaan Nalli 0,00 0,00
Fin Kva Hunger-Strang B-A Eetu / Baltjv-02 Aida 3,17 3,86
Fin Kva Sub Terram Torvald Helmer / Fin Kva Lahenperän Lini 0,00 0,00
Fin Kva-M Fin Kva Fin Mva Rkfv-07 Krull Ekku / Fin Kva Fin Kva-M Nalli 0,39 1,02
Redruler Ly Dingo / Ronja 0,00 0,00
Rom Mva Lesnoi Razboinik Otello / Fin Kva Sarahouncl Beta 0,00 0,00
Fin Kva Fin Mva V-99 Pmv-01 Dachshof Eppu Normaali / Fin Kva Eräpiku Sussu 1,76 5,07
Dalikan Cavalier / Pikku-Pirun Eldanka 1,17 1,53
Fin Kva Fin Kva-M Erkin Väin Ape / Fin Kva Fin Kva-M Pahis Bisse 1,56 1,96
Fin Kva Hunger-Strang B-A Eetu / Erkin Väin Smirre 7,12 9,68
Fin Kva Pahis Akseli / Fin Kva Fin Mva Matukan Rita 0,59 1,98
Tatsi / Jahtipassin Viki 5,86 6,20
Krull Calle / Fin Kva Pikku-Pirun Bella 0,00 0,98
Fin Kva Mustikkaharjun Keke / Ruusa 0,00 1,75
Fin Kva Reinholdin Alfred / Sinni 0,78 2,86
Fin Kva Fin Mva Fin Kva-M Jykä / Fin Kva-M Sarahouncl Binja 3,66 5,76
Fin Kva Metsäterrin Butu / Fin Kva Fin Kva-M Fin Mva Ronja 0,78 1,05
Erik Vom Kalten Grund / Fin Kva-M Fin Mva Est Mva V-07 Pikilän Emma 0,00 0,00
Fin Kva Fin Kva-M Bablo / Fin Kva Fin Kva-M Vekkuran Muska 0,39 1,08
Fin Kva Fin Kva-M Bablo / Fin Kva Vekkuran Minttu 0,39 1,08
Fin Kva Fin Mva Hunger-Strang Ea Casper / Fin Mva Käkisaaren Amatsoni 1,56 2,24
Fin Mva Fin Kva Axiom Eh Juuso / Gamekeeper's Etna Ritadotter 4,10 4,69
Sv-06 Gottfried Von Den Recknitzwiesen / Fin Kva Fin Mva V-02 Sandnäsets Titti 0,00 0,00
Korvenpojan Metu / Jasmin 0,78 0,89
Fin Mva Fin Kva-L S Mva S Kva-L Kans Mva Axiom Hobby / Fin Kva-L Fin Mva Hunger-Strang Asta 9,57 10,25
Fin Kva Fin Kva-M Vehmaan Capu / Fin Kva Fin Kva-M Pikku-Pirun Cindy 1,37 1,65
Metsäterrin Arsi / Ulme Vom Quirlbachtal 1,17 1,17
Fin Kva-M Fin Kva Vihtori Des Menees D'automne / Fin Kva Fin Kva-M Vekkuran Metu 0,00 0,00
Fin Kva Hunger-Strang B-A Eetu / Fin Kva Jili 3,17 4,05
Pmjv-05 Euv-06 Estv-06 Fin Mva Est Mva V-06 Fin Kva Kans Mva Dark Thunder's Rockingdevil / Fin Kva Käkisaaren Niitti 3,13 3,38
Hundnäsets Arafat / Luolasissin Ronja 0,00 0,00
Fin Mva Gamekeeper's Zatan Ki / Fin Kva Hunger-Strang Um Belinda 4,05 4,49
Fin Kva-L Fin Kva-M Mainarin Ylkä / Fin Kva Fin Kva-M Mainarin Vilma 6,64 7,27
Fin Kva-M Fin Kva Fin Mva Rkfv-07 Krull Ekku / Fin Kva Fin Kva-M Kiertäjän Tirra 0,00 0,67
Rähinäpesän Napalmi / Fin Kva Rähinäpesän Dixi 6,66 8,50
Fin Kva Fin Kva-M Bablo / Metsäterrin Sunrise Fox 0,00 0,20
Fin Kva Sub Terram Torvald Helmer / Nakke 1,56 1,56
Fin Kva Gamekeeper's Ba Ladykiller / Fin Kva Axiom Eh Olga 0,00 0,00
Fin Mva Fin Kva Axiom Eh Juuso / Fin Kva Raanariekon Uma 4,30 4,66

ss% ka
1,68 %

ss% ka
2,27%

Vuonna 2007 rekisteröitiin yhteensä 46 pentuetta. Taulukosta voi verrata yhdistelmien sukusiitosastetta laskettu-
na viiden ja kahdeksan sukupolven mukaan. 8 sukupolven mukaan keskimääräinen sukusiitosaste on 2,27 %,
joka on pienempi kuin sovittu 3,125 %.  Taulukosta käy ilmi, että joissakin yhdistelmissä sukusiitosaste nousee
jopa yli 6,250 %, joka tarkoittaa yhdistelmässä serkuksiin verrattavaa sukulaisuussuhdetta.

Vuonna 2007 sukusiitosprosentti keskimäärin oli 1,68 % ja tehollinen populaatio 78 laskettuna viiteen sukupol-
veen.
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Isäurosten osuudet syntyneistä pennuista sukupolvien aikana
Taulukko: 7
1988 - 1991 Pentueet Pentuja Sukupolven osuus
Nyebys Ello 17 86 11,41 %
Condor Vom Hungergraben 12 58 7,69 %
Jokeri 9 52 6,90 %
Dachs Vom Hungergraben 11 50 6,63 %
Pomo 7 35 4,64 %
Erkanso'n Chili 5 28 3,71 %
Oleksi 5 25 3,32 %
Lätkä 4 25 3,32 %
1992 - 1995 Pentueet Pentuja Sukupolven osuus
Chester Vom Kapellen-Hügel 10 57 6,17 %
Heck Vom Plater Berg 13 54 5,84 %
Condor Vom Hungergraben 12 48 5,19 %
Urian Vom Schlesierland Ii 8 46 4,98 %
Dachs Vom Hungergraben 10 42 4,55 %
Abass A.D. Hubertus-Meute 6 39 4,22 %
Oleksi 6 39 4,22 %
Schiko Vom Schlesierland 7 37 4,00 %
Jokeri 8 35 3,79 %
Aran Z Nekmire Cs 8 33 3,57 %
1996 - 1999 Pentueet Pentuja Sukupolven osuus
Zorro 5 27 3,90 %
Teivaistenahon Romu 5 26 3,76 %
Heck Vom Plater Berg 5 25 3,61 %
Woodborne Changeling 5 24 3,47 %
2000 – 2003 Pentueet Pentuja Sukupolven osuus
Mainarin Ylkä 8 49 6,74 %
Cox Von Der Kaiserwiese 7 48 6,60 %
Dachshof Eppu Normaali 8 36 4,95 %
Krull Curri 5 29 3,99 %
Vetäjän Kessu 6 29 3,99 %
Lahenperän Pommi 5 25 3,44 %
2004 – 2007 Pentueet Pentuja Sukupolven osuus
Bablo 8 38 4,74 %
Gamekeeper's Zatan Ki 6 34 4,24 %
Ayacherny Sokol Of Asbruk Lerou 7 32 4,00 %
Dachshof Eppu Normaali 7 26 3,25 %
Mainarin Ylkä 6 26 3,25 %
Hunger-Strang Ea Casper 6 26 3,25 %
Rähinäpesän Danny 4 25 3,12 %
Tyja’s Prince 5 24 3,00 %

Tilasto on koottu sukupolvittain viidestä sukupolvesta, alkaen vuodesta 1988. Tilastoon on valittu ne
urokset, joita oli käytetty jalostukseen sukupolven aikana vähintään 3 % sukupolven rekisteröinti-
määrästä.

Mainarin Ylkän ja Dachshof Eppu Normaalin osuudet ovat melko korkeat kahden sukupolven isäti-
lastossa ja niiden osuus tulee isoisätilastossa lähivuosina vieläkin nousemaan. Myös muiden tilastossa
mukana olevien isäurosten osuus tulee olemaan huomattavasti korkeampi kuin muiden urosten.

Tulevaisuudessa on pystyttävä vaikuttamaan, että populaation vinoutuminen ei enää jatku. Isoisäti-
lanne tulee saada tasoitetuksi. JTO:aan kerätään tarkat seurannat.
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Yksittäisten koirien käyttö jalostukseen

Yksittäisten koirien jalostuskäyttöä ja jälkeläislaatua seurataan tarkasti.
urosta on käytetty jalostukseen liikaa, jos sen jälkeläismäärä ylittää 10 % kahden (2) viimei-
sen vuoden rekisteröintimäärästä
liikakäyttöä kuvastaa myös, jos uroksella on neljän (4) viimeisen vuoden aikana 5 % jälkeläi-
siä verrattuna vuotuiseen rekisteröintimäärään
nykyisten rekisterilukujen mukainen liikakäytön raja on 40 jälkeläistä / yksilö

Laskentakaava: yksilön liikakäyttö

ESIMERKKI: 2004 2005 2006 2007
Uroksen jälkeläismäärä 20 10 20 10

Rekisteröity vuodessa yht. 200 200 200 200

Esimerkin urosta on käytetty
liikaa jalostuksessa, sen jälke-
läisten määrä ylittyy lasketta-
essa kahden tai neljän vuo-
den aikaista liikakäyttöä.

Neljässä vuodessa uroksella on 60 jälkeläis-
tä. Rekisteröintejä on yhteensä 800.
Sen käyttöprosentti on 7.50 %. Liikakäytön
raja on 5 %.

Laskukaava:
uroksen 4 vuoden jälkeläiset x 100
neljän vuoden rekisteröinti määrä yhteensä

Eniten käytetyt urokset Suomessa - 2008
Taulukko: 8

1974 – 1990 muutamien urosten osuus
jalostuksessa nousi suureksi. Kanta Suo-
messa oli tuolloin suppea. Vielä tänäkin
päivänä voi huomata näiden urosten
merkityksen rodussa.

Ensimmäisten vuosikymmenien aikana
rotujärjestö ei saanut kattavaa tietoa
rodun sairaustilanteesta. Ulkomuoto
kehittyi kuitenkin hyvää vauhtia parem-
paan suuntaan.

On hyvä muistaa, että pienessä popu-
laatiossa uros nousee esille jo hyvin pie-
nelläkin jälkeläismäärällä.

Rotujärjestön kommentti:

Taulukossa olevia rodun alkutaipaleen
koiria, jolloin rekisteröintimäärät olivat
pienet, on käytetty hirvittävän paljon
jalostuksessa. Jälkeläisiä on moninkertai-
nen määrä nykyiseen rajaan nähden.
Nykykoirat ovat pitkälti näiden koirien
jälkeläisiä.  Ongelma on otettava huo-
mioon yhdistelmiä suunniteltaessa.

Taulukosta käy ilmi, että 18 uroksella on
liian paljon jälkeläisiä.

Synt. Uros
Pentueiden
lukumäärä

Pentujen
lukumäärä

1 1985 Nyebys Ello 29 139
2 1989 Dachs Vom Hungergraben 28 127
3 1988 Condor Vom Hungergraben 25 112
4 1978 Chicko 20 96
5 1986 Jokeri 17 87
6 1991 Heck Vom Plater Berg 18 79
7 1999 Mainarin Ylkä 14 75
8 1996 Dachshof Eppu Normaali 17 74
9 1986 Oleksi 12 71

10 1983 Camekeeper’s Cliff 13 68
10 1990 Chester Vom Kapellen-Hügel 12 68
11 1999 Krull Curri 9 59
12 1995 Tyja's Prince 13 58
13 1999 Cox Von Der Kaiserwiese 8 52
14 1992 Abass A.D. Hubertus-Meute 8 49
15 1992 Urian Vom Schlesierland Ii 9 47
15 1992 Aran Z Nekmire Cs 13 47
16 1986 Pomo 10 46
17 1978 Denbis Cay 10 45
18 1993 Axiom Aslak 11 44
19 1992 Zorro 7 39
20 2003 Bablo 8 38
21 1990 Schiko Vom Schlesierland 7 37
22 1991 Teivaistenahon Romu 8 37
22 1985 Jeppe 7 37
23 1999 Lahenperän Pommi 7 36
24 2004 Gamekeeper's Zatan Ki 6 34

25 1992 Birko Vom Strangbach 8 33

26 1989 Dago Vom Hungergraben 8 33
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Vuosien 2004 – 2007 aikana eniten jalostukseen käytetyt urokset (rekisteröintimäärä = 827)
Taulukko: 9

vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 vuosi 2007
omat
jälk.

rekist.
yht.

omat
jälk.

rekist.
yht.

omat
jälk.

rekist.
yht.

omat
jälk.

rekist.
yht.

4 vuotta
jälk,yht
rek.yht

osuus
%

BABLO 0 206 15 196 16 218 7 207 38 4.59

AYACHERNY SOKOL OF
ASBRUK LEROU 14 206 18 196 0 218 0 207 32 3,87

GRANAT VOM SPRICKEFELD 0 206 9 196 14 218 0 207 23 2,78

GAMEKEEPER'S ZATAN KI 0 206 0 196 21 218 0 207 21 2,54

KIRPPU 0 206 12 196 0 218 9 207 21 2,53

MAINARIN YLKÄ 12 206 9 196 0 218 0 207 21 2,54

PAHIS ARMOTON 0 206 0 196 19 218 0 207 19 2,30

HUNGER-STRANG EA
CASPER 0 206 8 196 11 218 0 207 19 2,30

KRULL CURRI 18 206 0 196 0 218 0 207 18 2,18

ERIK VOM KALTEN GRUND 0 206 0 196 0 218 17 207 17 2,06

RÄHINÄPESÄN DANNY 0 206 17 196 0 218 0 207 17 2,06

TYJA'S PRINCE 14 206 0 196 0 218 0 207 14 1,69

HUNGER-STRANG B-A EETU 0 206 0 196 0 218 14 207 14 1,69

DACHSHOF EPPU
NORMAALI 14 206 0 196 0 218 0 207 14 1.69

AXIOM HOBBY 14 206 0 196 0 218 0 207 14 1,69

JYKÄ 0 206 8 196 0 218 6 207 14 1,69

AXIOM SEPI 13 206 0 196 0 218 0 207 13 1,57

LESNOI RAZBOINIK OTELLO 0 206 0 196 0 218 13 207 13 1,57

VOLCAN DES PRES DE
MONTFORT 0 206 13 196 0 218 0 207 13 1,57

AXIOM HC ATLE 0 206 0 196 12 218 0 207 12 1,45

METSÄTERRIN KU CAPU 0 206 0 196 0 218 12 207 12 1,45

AXIOM EH JUUSO 0 206 0 196 11 218 0 207 11 1,33

PIKKUMUSTAN RAJU 0 206 0 196 11 218 0 207 11 1,33

VIIRUTURVAN BORIS 11 206 0 196 0 218 0 207 11 1,33

KLEINHÜTERS ADOLF 0 206 0 196 10 218 0 207 10 1,21

SUB TERRAM TORVALD
HELMER 0 206 0 196 9 218 0 207 9 1,09

AXIOM EF BOSS 0 206 8 196 0 218 0 207 8 0,96

KRULL EKKU 0 206 0 196 0 218 8 207 8 0,97

METSÄTERRIN ARSI 0 206 0 196 0 218 7 207 7 0,85

REINHOLDIN ALFRED 0 206 0 196 0 218 7 207 7 0,85

Viiden vuoden yhteenveto 206 196 218 207 rekist.
827

Sivun tilastoon on poimittu neljän vuoden ajalta kymmenen eniten käytettyä urosta. Näin saatiin 30 uroksen
jälkeläistilasto. Liikakäytön rajana pidetään 5 %, tämä ei täyttynyt yhdelläkään uroksella. Sukupolvi on arvioitu 4
vuotta pitkäksi. Todellisuudessa yksilö voi tuottaa pentuja pitemmälläkin ajanjaksolla kuin neljän vuoden ajan.
Tässä taulukossa on laskettu jalostuskäyttö neljän vuoden aikana.
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 Eniten käytetyt nartut Suomessa -2008
Taulukko: 10

Taulukossa on lueteltu jalostusnart-
tuja. Pikku-Pirun Brix:llä on yhteen-
sä 44 jälkeläistä viidestä pentuees-
ta. Tepi on tehnyt 39 pentua ja
edesmenneet Lisu ja Pia tehneet
kumpikin 36 pentua.

Myös nartuilla liikakäytön tunnus-
merkki saavutetaan, kun sen jälke-
läismäärä nousee yli 5 % rotuun
syntyneiden pentujen lukumääräs-
tä neljässä vuodessa tai 40 jälke-
läistä.

Lähisukulaisuuksia näistä nartuista
löytyy mm:

Axiom Hetan emä on Dascha
vom Hungergraben
Ritalla ja Kiertäjän Evellä on
sama isä Condor vom Hun-
gergraben
Vauhtiajon Ilolla on isänä
Dasch vom Hungergraben
Vehmaan Nalli on Vehmaan
Kipan tyttö
Pikku-Pirun Brixin emä on Rol-
ling Rock’s Riina ja sen emä
vastaavasti  Rita.
Petoluolan Nuusku ja Manta
ovat siskokset. Petoluolan
Mantan tyttären tytär on Rita.
Pia ja Vilma ovat Piken tyttöjä,
isänä urostilaston ykkönen
Nyebys Ello
Minni on Titin tytär

Vain yksi narttu ylittää tuon 40 jälkeläi-
sen sallitun rajan.

Pentueseurantaa tehdään KoiraNet- ja Dogbase-ohjelman avulla.

Synt. Narttu Pentueiden
Lukumäärä

Pentujen
 Lukumäärä

1 2000 Pikku-Pirun Brix 5 44
1 1979 Tepi 6 39
2 1981 Lisu 6 36
2 1987 Pia 5 36
3 1990 Rita 4 31
4 1993 Axiom Heta 6 30
5 1989 Kiertäjän Eve 5 28
5 1984 Petoluolan Nuusku 5 28
6 1990 Riijarin Piku 5 26
6 1988 Vilma 4 26
6 1983 Minni 5 26
6 2000 Vehmaan Kipa 3 26
7 1995 Emmi Vom Strangbach 4 25
8 1984 Pike 4 24
8 1992 Vauhtiajon Ilo 6 24
9 2002 Vehmaan Nalli 4 23
9 1987 Lilli 4 23
9 1984 Petoluolan Manta 3 23
9 1994 Rolling Rock's Riina 3 23
9 1985 Emma 4 23
9 1983 Iines 5 23

10 2001 Katsamon Velho 4 21
10 1988 Tyyne 4 21
10 1992 Rolling Rock's Elli 3 21
11 1989 Dascha Vom Hungergraben 4 20
11 1988 Kati 4 20
11 1996 Ritu 4 20
12 1993 Mainarin Reetta 4 19
12 1997 Sini 5 19
12 2001 Dalikan Bepi 3 19
12 1979 Titi 6 19
12 1985 Fifi 5 19
13 1993 Kraftwerk Daisy 4 18

13 1989 Iineksen Sascha 4 18

13 2001 Vekkuran Minttu 3 18

13 1995 Säväkän Kaikenvara 4 18

13 1989 Pipa 3 18

13 1983 Ape 5 18
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Isoisä- ja isoäititilastot

Yksittäisen koiran käyttö neljän vuoden aikana tai koiran jälkeläisten lukumäärä ei kerro ko. koiran
osuutta koko koirakannassa. Koirilla voi olla paljon jälkeläisiä, jotka eivät ole koskaan lisääntyneet.
Toisaalta joillakin koirilla voi olla vain muutamia jälkeläisiä, joita on käytetty paljon jalostukseen, näin
yksilön osuus koirakannassa on erittäin suuri. Isoisä- ja isoäititilastojen avulla voidaan tarkastella jälke-
läislukumääriä tehokkaammin.  Lapsenlapsien määrä ei saisi olla enemmän kuin suositeltu koiran
maksimijälkeläismäärä, 40 jälkeläistä.

Isoisätilasto, jotka ovat syntyneet vuosina 1988 – 2007
Taulukko: 11

Taulukossa ovat mukana
urokset, joilla on Suomessa
rekisteröity vähintään 20 las-
tenlasta.

Condor vom Hungergraben,
Dasch vom Hungergraben
sekä Dago vom Hungergra-
ben ovat jalostuksellisesti
katsottuna veljeksiä. Näiden
jalostuksellinen osuus nartuis-
sa on merkittävä.

Suosituimmat urokset löytyvät
myös isoisätilaston kärjestä.

Zunder von der Kiefernhöhe
on kivunnut tilaston viiden-
neksi, vaikka itse ei ole jättä-
nyt kuin kaksi pentuetta ja 13
pentua

Zunder Von Der Kiefernhöhe
on Krull Currin ja Krull Crivillen
isä,
Vetäjän Kessu on Heck Vom
Plater Bergin poika,
Zero on Zorron poika, Ivan on
Zorron isä,
Viiruturvan Boriksen isä on
Dachs Von Hungergraben
Honkajärven Pete ja Jalo
ovat Abass A.D. Hubertus-
Meuten poikia,
Kraftwerk Eka on Birko Vom
Strangbachin poika,
Gamekeeper's Rv Urssin poi-
ka on Axiom Hobby,
Mainarin Ylkän ukki on Korte-
rannan Raksu ja emälinja
polveutuu Dachs vom Hun-
gergrabenista.

Sukupolvet - sarakkeessa luku
tarkoittaa minkä aikaa ao.
jalostusuros on vaikuttanut
jalostuksessa Suomessa.
Oletetaan, että sukupolvi on
4 vuotta. Tiedot: KoiraNet

Taulukosta käy ilmi, että 27
uroksella on liikaa lapsenlap-
sia.

Synt. Pennut
vuosi Lapsen- Suku-Uros

Pentueet Pentuja
lapset polvia

1 Condor Vom Hungergraben 1988 25 112 219 4
2 Dachs Vom Hungergraben 1989 28 127 213 4
3 Abass A.D. Hubertus-Meute 1992 8 49 162 1
4 Heck Vom Plater Berg 1991 18 79 140 2
5 Zunder Von Der Kiefernhöhe 1998 2 13 119 1
6 Birko Vom Strangbach 1992 8 33 111 2
7 Dachshof Eppu Normaali 1996 17 74 111 3
8 Aran Z Nekmire Cs 1992 13 47 96 3
9 Chester Vom Kapellen-Hügel 1990 12 68 85 2
10 Mainarin Ylkä 1999 14 75 82 2
11 Urian Vom Schlesierland Ii 1992 9 47 82 1
12 Viiruturvan Boris 1997 4 21 79 1
13 Korterannan Raksu 1990 5 26 76 2
14 Zorro 1992 7 39 63 2
15 Ivan 1988 3 12 58 1
16 Gamekeeper's Rv Urss 1997 3 13 57 1
17 Vetäjän Kessu 1995 7 32 56 2
18 Jalo 1994 5 28 54 2
19 Axiom Hönö 1992 5 15 50 1
20 Honkajärven Pete 1994 5 26 46 2
21 Gamekeeper's Eley Palleson 2000 2 13 45 1
22 Erkanso'n Chili 1988 7 31 44 3
23 Kraftwerk Eka 1993 6 21 44 2
24 Euro Vom Elbbachtal 1998 10 29 41 2
25 Zero 1996 6 29 41 2
26 Mainarin Osku 1990 2 12 40 1
27 Nathan V.D.Helle 1995 4 20 40 1
28 Riijarin Nuusku 1992 6 30 39 2
29 Schiko Vom Schlesierland 1990 7 37 39 1
30 Teivaistenahon Romu 1991 8 37 36 2
31 Cox Von Der Kaiserwiese 1999 8 52 34 2
32 Axiom Aslak 1993 11 44 33 3
33 Dago Vom Hungergraben 1989 8 33 32 2
34 Erkanso'n Uljas 1997 6 21 32 1
35 Lahenperän Pommi 1999 7 36 32 1
36 Velmuvuoren Eppu 1994 5 18 31 1
37 Krull Curri 1999 8 51 30 2
38 Valtti Alfred 1992 3 16 30 1
39 Krull Criville 1999 3 12 29 1
40 Tyja's Prince 1995 14 60 28 3
41 Erkin Väin Jere 1988 5 30 23 1
42 Axiom Hobby 1998 7 32 22 2
43 Pikkumustan Rambo 1998 4 16 22 1
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Ihanne isoisä- ja isoäititilaston pitäisi olla mahdollisimman tasainen, jossa minkään yksilön osuus ei
nousisi huomattavasti muita korkeammalle. Kuvion alalaidassa olevat numerot viittaavat jalostus-
koirien järjestykseen. Isoisä- ja isoäititilastojen koirat ovat syntyneet vuosina 1988 – 2007.

Alapylväs (vaalea) kuvaa koiran omia jälkeläisiä ja yläpylväs (tumma) kuvaa lastenlapsimäärää.

Jalostukseen käytettyjen narttujen ensimmäisen sukupolven jälkeläisten määrä ei voi nousta niin
korkealle kuin urosten, mutta lastenlasten määrä voi olla jo samansuuruinen urosten kanssa. Nume-
rointi alalaidassa kertoo seuraavan sivun taulukon nartun järjestysluvun.
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Isoäititilasto, jotka ovat syntyneet vuosina 1988 – 2007
Taulukko: 12

Taulukossa on mukana
nartut, joilla on Suomes-
sa rekisteröity vähintään
20 lastenlasta.

Condor vom Hunger-
graben, Dasch vom
Hungergraben, Dago
vom Hungergraben
sekä Dascha vom Hun-
gergraben ovat jalos-
tuksellisesti katsottuna
sisaruksia. Näiden jalos-
tuksellinen osuus koira-
kannassa on merkittä-
vä.

Kahdeksalla ensimmäi-
sellä nartulla on lapsen-
lapsia yli 70.
Lissi Vom Königsgehe-
gellä itsellään ei ole
kuin kaksi pentuetta ja
17 jälkeläistä, mutta
nartun pentuja on käy-
tetty ahkerasti jalostuk-
seen, lapsenlapsia on
syntynyt yhteensä 92.
Hungergrabenit ovat
isoisä- ja isoäititilastojen
kärjessä. Dascha,
Dachs ja Dako ovat
sisaruksia ja Condor
Vom Hungergraben
edellisten täysiveli edel-
lisestä pentueesta.
Axiom Heta, Axiom Suru
ja Axiom Mega ovat
kaikki Dascha Vom
Hungergrabenin tyttöjä.
Rolling Rock’s Riina,
Rolling Rock’s Elli ja
Roling Rock’s Rosita
ovat kaikki Ritan pentu-
ja.
Tämä Daschan ja Ritan
suku on läheinen, koska
Ritan isä on Condor,
Daschan veli.

Sukupolvet - sarakkees-
sa luku tarkoittaa minkä
aikaa ao. jalostusnarttu
on vaikuttanut jalostuk-
sessa Suomessa (1 su-
kupolvi on 4 vuotta).

Taulukosta käy ilmi, että 21 nartulla on liikaa lapsenlapsia ja näin niiden jälkeläisiä on käytetty liikaa
jalostuksessa.

Tiedot: KoiraNet

Synt. Pennut
vuosi Lapsen- Suku-Narttu

Pentueet Pentuja
lapset polvia

1 Dascha Vom Hungergraben 1989 4 20 192 2
2 Lissi Vom Königsgehege 1997 2 17 92 1
3 Axiom Heta 1993 5 29 87 3
4 Vilma 1988 4 26 82 2
5 Ohimaan Lissu 1993 3 13 79 2
6 Mainarin Siiri 1995 2 10 78 1
7 Rolling Rock's Riina 1994 3 23 75 1
8 Rita 1990 4 31 73 2
9 Gamekeeper's Rv Uschi 1997 2 10 65 1
10 Valtti Venla 1991 5 17 61 2
11 Doris 1992 3 10 52 2
12 Sini 1997 5 19 48 2
13 Hunger-Strang Asta 1999 4 17 48 2
14 Rolling Rock's Elli 1992 3 21 47 1
15 Tyyne 1988 4 21 46 1
16 Pikkusuuri Pertta 1994 4 14 46 1
17 Vetäjän Kipi 1995 4 13 44 2
18 Mainarin Reetta 1993 4 19 43 2
19 Ritu 1996 4 20 42 2
20 Sakmetters Helisa 1988 3 13 42 1
21 Mykänpojan Adalmiina 1995 2 11 40 1
22 Samik Agata 1996 3 12 39 1
23 Riijarin Piku 1990 5 26 38 2
24 Valtti Nappi 1992 3 15 37 2
25 Dunja Vom Saukamp Ii 1989 2 11 36 1
26 Vehmaan Kipa 2000 3 26 34 2
27 Kiertäjän Eve 1989 5 28 31 2
28 Axiom Mega 1994 2 12 31 1
29 Hilma 1988 3 14 29 2
30 Kraftwerk Daisy 1993 4 18 27 2
31 Kraftwerk Biss 1990 4 15 27 2
32 Kati 1988 4 20 26 2
33 Iineksen Sascha 1989 4 18 26 2
34 Iro 1990 3 13 26 1
35 Majasalon Natalia 1999 2 11 26 1
36 Ambra Vom Ordenswald 1990 4 15 25 2
37 Ira 1990 4 17 24 1
38 Dalikan Bepi 2001 3 19 23 1
39 Rolling Rock's Rosita 1994 2 16 22 2
40 Axiom Suru 1992 3 14 22 2
42 Milla 1996 2 10 22 1
42 Pikku-Pirun Brix 2000 4 36 20 2
43 Ina Vom Ziegelhof 1990 3 15 20 1
44 Santra 1990 2 10 20 1
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Rotujärjestön kommentti:

Taulukoiden ja tilastojen perusteella Suomessa saksanmetsästysterrierin tilanne on parantunut vuosi-
kymmenien aikana. Sukusiitosaste on puolittunut. Tämä on hyvä suuntaus tilastoja tutkittaessa. Ja-
lostuksen suunnittelulle nämäkin tilastot antavat positiivista valoa. Populaatiokoon kasvaessa yhdis-
telmien suunnittelu on helpottunut materiaalin laajentuessa. Tuontikoirat ovat olleet apuna sukusii-
toksen alenemisessa ja jatkossakin tulevat olemaan merkittävä apu tehollisen populaatio kasvami-
sessa.

Isoisä- ja isoäititilastoista käy ilmi, että käytössä oleva populaatio periytyy pitkälti samoista koirista.
Suomen populaatio polveutuu muutamasta meille tuodusta koirasta ja tulevaisuudessa on todella
tärkeää etsiä jalostuskäyttöön koiria, joilla ei ole takana näitä samoja kantakoiria.

Sukusiitosastetta tulee kuitenkin tarkastella koko tehollinen kanta huomioon ottaen. Sukusiitosasteen
laskettavissa oleva arvo on aina sidoksissa niihin koiriin, joiden vanhemmat eivät meillä ole tiedossa.
Tilastoissa näiden oletetaan olevan toistensa kanssa erisukuisia. Lisäksi oletetaan etteivät koirat ole
sukusiitettyjä keskenään. Sukusiitosasteiden laskennassa ns. peruspopulaatioksi muodostuvat sak-
sanmetsästysterrierit eivät useinkaan tarkoita niitä koiria, joita todellisuudessa on käytetty rodun ja
kannan perustamiseen, vaan niitä, joista sukutietojen tallentaminen on aloitettu. KoiraNet –
tietokannasta tutkittaessa 8 sukupolvea saadaan luotettavampi sukusiitosaste, kuin viittä sukupol-
vea tutkittaessa.

Rotujärjestön tulee seurata myös sukusiitosastetta ja jälkeläismääriä. Tulee huolehtia linjojen tasaises-
ta käytöstä jalostuksessa.

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet

Saksanmetsästysterrierin suomennetussa rotumääritelmässä rotua kuvataan seuraavasti:

Rohkea ja kova, yhteistyöhaluinen ja kestävä, elinvoimainen ja kiihkeä, seural-
linen ja koulutuskelpoinen. Ei arka eikä aggressiivinen.

Saksanmetsästysterrierillä on erittäin korkea kipukynnys. Vieraisiin koiriin se yleensä suhtautuu pidät-
tyväisesti. Kun saksanmetsästysterrieri suuttuu, se on periksi antamaton ja taistelee terrierin tulisella
temperamentillaan vastustajan kokoa kunnioittamatta.

Kokeet, joihin saksanmetsästysterrierit saavat osallistua ovat erinomaisia jalostusmittareita,
joista löydämme yksilöiden luonnetietoja

luolakoirien taipumuskoe (LUT, käyttövalioarvo FIN KVA-L)
luolakoirien metsästyskoe (LUME, käyttövalioarvo FIN KVA-M)
terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe (VERI)
metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ, käyttövalioarvo FIN JVA)
agility (valionarvo FIN AVA)
tottelevaisuuskoe, (valionarvo FIN TVA)
Suomen muotovalionarvon (FIN MVA) saksanmetsästysterrieri saa, kun sillä on kaksi B-asteen
tulosta kahdelta eri tuomarilta luolakoirien taipumuskokeessa (LUT)
kansainvälisen muotovalionarvon (KANS MVA) koira saa kahdella cacibilla kahdesta eri
maasta
lisäksi saksanmetsästysterrierit kilpailevat eri maiden muotovalio- ja voittaja titteleistä.

Näyttelyt:
Näyttelyarvosteluissa luonteesta mainitaan useimmiten lyhyesti. Mutta arat, pidätty-
väiset tai aggressiiviset koirat saavat tästä maininnan. Yleisimmin luonteesta mainitaan
”luonne hyvä” tai ”luonne oikea”.
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Nykytilanne

Nykypäivän saksanmetsästysterrierin luonteessa on edelleen sitä samaa vanhaa ”ytyä”. Tänä päi-
vänä yhä enemmän saksanmetsästysterrierejä elää perheen lemmikkinä metsästysreissujen lomas-
sa ja näin luonnekin on jalostunut sosiaaliseksi, kuin alkutaipaleella, jolloin ne elivät pääasiassa tar-
hassa ja eristyksessä ihmiskontakteilta. Pääsääntöisesti saku on kotioloissa helppohoitoinen ja vaa-
timaton koira. Rotu on sopeutunut hyvin lapsiperheisiin ja on kyltymätön kapulan noutaja. Nykypäi-
vän saksanmetsästysterrieri omaa edelleen täysiverisen metsästysterrierin luonteenominaisuudet,
eikä sovi sen vuoksi pelkäksi seurakoiraksi.

Luolakoirien taipumuskoe
Luolakoirien taipumuskokeissa (LUT) ei ole varsinaista luonnetestiosiota, vaan kokeen aikana eri
tilanteissa ylituomari seuraa koiran käyttäytymistä (putkelle tultaessa, ahdinkoon menoa ja luo-
lastosta poisottamisessa).  Kokeessa ei erikseen arvostella koiran luonnetta, tässä kokeessa arvi-
oidaan luolakoiran taipumuksia toimia riistan kanssa.

Luolakoirien metsästyskoe
Luolakoirien metsästyskokeessa (LUME) arvostellaan koiran yhteistyö omistajan kanssa sekä ylei-
nen käyttäytyminen. Luolakoiraa metsästykseen käytettäessä joudutaan koiraa rasittamaan pit-
killäkin odottamisella autossa tai kuljetushäkissä. Sen on voitava sopeutua odotteluun muiden
koirien kanssa. Odottelu ei saa kohtuuttomasti vaikeutua liiasta koiran hyökkäävyydestä. Luola-
koira ei myöskään saa osoittaa ihmisvihaisuutta.

Tuomari arvostelee koiran käyttäytymisen koko siltä ajalta, minkä hän on koiraa koepäivänä
seurannut. Käyttäytymisen arviointikohdassa arvosanan hyvä saa koira, joka osoittaa kaikin puo-
lin moitteetonta käytöstä. Keskinkertaiseksi käytökseksi arvostellaan koeryhmän toimintaa häi-
ritsevä koiran äänekkyys, rauhattomuus ja muita koiria kohtaan osoitettu liiallinen aggressiivisuus.
Huonoa käytöstä koira osoittaa jatkuvalla tarpeettomalla äänenpidolla, käymällä kiinni muihin
koiriin aina tilaisuuden tullen, ärähtelemällä ihmisille ja esim. repimällä auton sisustuksia.

Luolakoirien vesiriistakoe
Luolakoirien vesiriistakokeessa (VERI) arvostellaan koiran tottelevaisuus kolmessa eri osa-
alueessa.

Haku kaislikossa ilman lintua
Hyvän vesiriistakoiran täytyy hakea kaislikossa ja vedessä myös ilman hajua. Koiran saadessa
täydet pisteet 8-10 p, sen on mentävä veteen määrätietoisesti yhdellä käskyllä, Koiran on olta-
va ohjattavissa ja osoitettava tottelevaisuutta.

Nouto vedestä
Koiran on käskystä noudettava lintu ja luovutettava se ohjaajalle. Jos koira on selvästi paukku-
arka, se suljetaan kokeesta. Koiran saadessa täydet pisteet 8-10 p, sen on nopeasti ja määrätie-
toisesti noudettava ja luovutettava lintu ohjaajalle, koiran on pysyttävä ammuttaessa kytkemät-
tömänä paikallaan.

Jäljestäminen
Laahausjälki tehdään koelinnulla maastoon. Koiran tulee selvittää jälki ja joko tuoda tai ilmoit-
taa löytäneensä riistan. Koiran saadessa täydet pisteet 8-10 p, sen on jäljitettävä sujuvasti riista
irrallaan ja tuoda se viivytyksettä ohjaajalle.
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Luonteen ja käyttöominaisuuksien arvioimisen keinot

Kuten edellisestä kappaleesta kävi ilmi, saksanmetsästysterrierin luonnetta ei ehkä ar-
vioida riittävästi. Ainoastaan LUME ja VERI koepöytäkirjoissa on varattu kohta tottele-
vaisuudelle ja käyttäytymiselle.

Saksanmetsästysterrierillä on oikeus osallistua myös luonnetesteihin.  Kahdeksan koiran
luonnetestipisteet eivät kerro mitään, millaisia koirat ovat. Tuloksia on niin vähän, ettei
niistä analyysiä voi laskea.

Vuosien 2003 – 2007 aikana 8 koiraa on osallistunut saaden seuraavat tulokset

LTEP
2007 142p 153p 156p 220p
2006 108p 140p
2005 116p 185p

Luolakoirien taipumuskoe
Saksanmetsästysterrierin vahvimpia ominaispiirteitä luolakoirien taipumus- ja metsäs-
tyskokeissa ovat into tehdä töitä riistan kanssa, vaisto sekä koiran hyvä hajuaisti. Rotu
omaa hyvän metsästysinnon.

Jalostuksen myötä saksanmetsästysterrieristä on tullut myös järkevämpi metsästyskoira,
se ei tarkoita, että rotu on menettänyt kovuuttaan tai intoaan, vaan se on saanut jär-
keä työskentelyynsä. Luonteenjalostuksella on tässä merkittävä osuus. Tämän päivän
sakut ovat luonteeltaan herkempiä ja sopeutuvaisempia kuin ennen. Kontaktinhalui-
suus riistatyöskentelyssä ei luonteen jalostamisella ole vähentynyt. Tämä on ollut huo-
mattavissa mm. taipumus- ja metsästyskokeissa.

LUT-kokeissa saavutetut asteet vuosina 2003 – 2007
Taulukko: 13

Vuosien 03 – 07 aikana saksanmetsästysterriereille on tilastoitu yht. 862 koekäyntiä. Se on 83,12 % viiden vuoden
rekisteröintimäärästä. LUT A-tuloksen saavutti viiden vuoden aikana 173 (16,68 %) koiraa, joka on 20,07 % koe-
käyntimäärästä. Tilastosta voimme todeta, että saksanmetsästysterrierien tulostaso LUT-kokeissa on hyvä. On
myös huomioitava, että keinoluolastot ovat muuttuneet. Koetulosten vertaaminen 1980 ja 2000 luvulla ei anna
oikeaa kuvaa koirien koesuorituksista, joten niiden vertaaminen ei ole tarpeellista.

LUO-kokeissa saavutetut tulokset vuosina 2003 – 2007
Taulukko: 14

Luonnonluolan tarkastuksen koirat suorittivat hyväksytysti. Koekäyntejä oli yht. 210. Se on 20,25 % viiden vuoden
rekisteröintimäärästä.

2007 2006 2005 2004 2003

LUTA 23% (39 tulosta) 18% (28 tulosta) 18% (35 tulosta) 21% (42 tulosta) 20% (29 tulosta)

LUTB 55% (94 tulosta) 51% (79 tulosta) 51% (97 tulosta) 53% (108 tulosta) 55% (78 tulosta)

LUTC 6% (11 tulosta) 8% (12 tulosta) 10% (20 tulosta) 12% (24 tulosta) 6% (9 tulosta)

LUTD 2% (4 tulosta) 4% (6 tulosta) 3% (6 tulosta) 3% (6 tulosta) 4% (6 tulosta)

LUTE 0 0 0 0 0

LUT-luo 12% (20 tulosta) 10% (15 tulosta) 7% (13 tulosta) 7% (14 tulosta) 8% (12 tulosta)

LUT0 2% (4 tulosta) 9% (14 tulosta) 10% (20 tulosta) 4% (9 tulosta) 6% (8 tulosta)

Yhteensä 172 tulosta 154 tulosta 191 tulosta 203 tulosta 142 tulosta

2007 2006 2005 2004 2003

LUO1 100%
(44 tulosta)

100%
(32 tulosta)

100%
(48 tulosta)

100%
(54 tulosta)

100%
(32 tulosta)

LUO0

Yhteensä 44 tulosta 32 tulosta 48 tulosta 54 tulosta 32 tulosta
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Luolakoirien metsästyskokeessa (LUME) saavutetut tulokset vuosina 2003 – 2007
Taulukko: 15

Vuosien 2003 – 2007 aikana saksanmetsästysterriereille on tilastoitu yht.  166 koekäyntiä. Se on 16 % viiden vuo-
den rekisteröintimäärästä. Hyväksytyn tuloksen sai 142 (13,7 %) koiraa.

Vesiriistakokeen tilanne
Rodun maine vesilintujen käsittelijänä on tänä päivänä pääasiassa melko hyvä. Ai-
emmin rotu oli kovempiotteinen, eikä aina luovuttanut vesilintua vapaaehtoisesti oh-
jaajalleen. Nämä ongelmat ovat nyt kuitenkin parantumaan päin. Koirat ovat tänä
päivänä sosiaalisempia ja yleensäkin paremmin koulutettuja kuin ennen, mikä vaikut-
tanee asiaan.

Taulukko: 16
Kokeessa on kolme osa-aluetta. Ensimmäisessä
testataan koiran hakua vedessä, toisessa vas-
taavasti riistan noutamista vedestä sekä kol-
mannessa laahausjälki-osuudessa testataan
metsästysterrierin taipuvuutta löytää haavoittu-
nut vesilintu jäljestämällä. Kokeen tarkoitus on
todeta koirien taipumukset vesilinnun metsäs-
tyksessä. Kokeessa selvitetään koiran halu ha-
kea, noutaa ja jäljestää vesiriistaa. Sakut ovat
yleensä innokkaita vesilintukoiria.

Suomalaisten koirien tittelit
Taulukko: 17

MEJÄ-kokeet

Vuosien 2000 – 2007 aikana sakuilla oli kuusi koekäyntiä:
2006 AVO-
2002 AVO0
2001 AVO2 AVO2
2000 AVO3
2000 AVO-

TOKO-kokeet

Vuosien 2000 – 2007 aikana sakuilla oli kaksi koekäyntiä:
2001 AVO1
2001 ALO1

Saksanmetsästysterriereitä ei ole hylätty luonteen vuoksi kokeista.

LUME-kokeen luonnearviointien perusteella luonteissa ei ole ollut huo-
mauttamista. Yhteistyökyky on yleisemmin arvosteltu hyväksi tai keskin-
kertaiseksi.

2007 2006 2005 2004 2003

LUME1 81% (39 tulosta) 83% (35 tulosta) 88% (21 tulosta) 90% (27 tulosta) 91% (20 tulosta)

LUME0 12% (6 tulosta) 10% (4 tulosta) 4% (1 tulosta) 7% (2 tulosta) 5% (1 tulosta)

LUME- 6% (3 tulosta) 7% (3 tulosta) 8% (2 tulosta) 3% (1 tulosta) 5% (1 tulosta)

Yhteensä 48 tulosta 42 tulosta 24 tulosta 30 tulosta 22 tulosta

2007 2006 2005 2004 2003

VERI 1 1 1 4 1

VERI 2 1 2 1 2

VERI 3 1 2

VERI 0 1 4 3

VERI - 1 1

Yhteensä 3 tulosta 4 tulosta 3 tulosta 10 tulosta 6 tulosta

Titteli Lukumäärä

FIN KVA 690
FIN MVA 217

FIN KVA-M 92
FIN KVA-L 73
KANS MVA 26

EST MVA 20
S MVA 13
S KVA 6

RUS MVA 5
S KVA-L 3

POHJ MVA 3
DK MVA 3
N MVA 3
FIN JVA 2
LTU MVA 2
LV MVA 2
FIN AVA 1
N KVA 1

PRT MVA 1
ROM JMVA 1

ROM MVA 1
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LUT-kokeissa ilmenneitä luonteenpuutteita

Hakulöysyys ja mykkyys ovat lisääntyneet rodussa, ohjaajat keskeyttävät kokeen va-
paaehtoisesti tai ylituomarit joutuvat sen tekemään jo taipumuskokeen ensimmäisessä
vaiheessa, tyhjän luolan tarkastamisen yhteydessä. Myös toimimattomuuden vuoksi
on tapahtunut luopumisia ja sulkemisia. Metsästysinto joissakin linjoissa on heikentynyt
huomattavasti. Hakulöysyys, mykkyys ja toimimattomuus sekä metsästysinto vaativat
jatkossa tarkastelemista.

Monet koirat kiljuvat ja vinkuvat kokeen alkuvaiheessa, tämä yleensä häviää kokeen
alkaessa. Tämä ”kuumeneminen” yhdistetään yleensä hakulöysyyteen. Muistaa tulee
kuitenkin, että usein tällaiseen luonteenpiirteeseen voi liittyä myös huono keskittymis-
kyky ja stressinsietokyvyn aleneminen.  Liiallinen tai vääränlainen treenaaminen aihe-
uttaa koirissa yllämainittuja piirteitä. Yhdistys käynnistää kasvattajakyselyt, joissa har-
rastajilta tiedustellaan näitäkin asioita.

2007 2006 2005 2004 2003

LUT- (ohjaaja keskeytti) 12 % (20 tulosta) 10 % (15 tulosta) 7 % (13 tulosta) 7 % (14 tulosta) 8 % (12 tulosta)

LUT0 (tuomari keskeytti) 2 % (4 tulosta) 9 % (14 tulosta) 10 % (20 tulosta) 4 % (9 tulosta) 6 % (8 tulosta)

Taulukko: 18. Vuonna 2007 ylituomarit ovat keskeyttäneet 4 kertaa koiran kokeesta, tämä on 2 % vuoden 2007
LUT-koekäynneistä. Vuonna 2003 ylituomarit keskeyttivät 8 kertaa koiran kokeesta, tämä on 6 % vuoden 2003
koekäynneistä. Vastaavasti ohjaajan keskeyttämiset ovat lisääntyneet. Vuonna 2007 12 % koekäynneistä päät-
tyi keskeyttämiseen, kun vuonna 2003 vastaavasti 8 % koekäynneistä oli ohjaajan keskeytyksiä.

Yhteenveto luonteesta

Saksanmetsästysterrieri on kehitetty metsästyskoiraksi, lähinnä kettujen ja pienpetojen luolametsäs-
tykseen, sittemmin sen käyttö on yleistynyt myös muussakin metsästyksessä. Rotumääritelmän mu-
kaan saksanmetsästysterrieri on luonteeltaan rohkea ja kova, yhteistyöhaluinen ja kestävä, elinvoi-
mainen ja kiihkeä, seurallinen ja koulutuskelpoinen. Ei arka eikä aggressiivinen. Määritelmä on vai-
kea luonteenpiirteiden yhdistelmä. Luonteissa löytyy paljon positiivista, kuten myös ongelmia, mm.
huono stressinsietokyky, ääniyliherkkyys sekä ylivilkkaus ovat yleisiä. Myös tappelunhaluisuutta, sosi-
aalisuuden puutetta sekä tottelemattomuutta tavataan. Näistä tapauksista ei aina voi päätellä
onko vika koirassa vai omistajassa. Saku ei sovellu pelkäksi seurakoiraksi. Se vaatii kunnollisen pentu-
kasvatuksen, peruskoulutuksen ja kurin, jotta sen kanssa on miellyttävää elää. Jalostuksessa tulee
kiinnittää huomiota yhtä paljon terveeseen luonteeseen kuin metsästysintoonkin.  Esimerkillinen sak-
sanmetsästysterrieri on kotona rauhallinen, huomaamaton, tottelevainen ja luonteeltaan ystävälli-
nen perheenjäsen. Metsästystilanteessa, ketun, supin tai mäyrän hajusta sen riistavaistot heräävät,
jolloin koirassa on huomattavissa luolakoiran luonteen piirteet. Sen olemus muuttuu täydellisesti.

Luonne ja käyttöominaisuudet Saksassa ja Ruotsissa

Saksassa ja Ruotsissa jalostusta ohjataan BLUP-indeksin avulla. Indeksi lasketaan mm.
metsästysominaisuuksien suhteen (luonteenkovuus, vesiystävällisyys, ajohaukku ja ne-
nänkäyttö). Molemmissa maissa arvostetaan koiran koulutettavuutta ja yhteistyöha-
lukkuutta, koska saksanmetsästysterriereitä käytetään myös ajueina villisikajahdissa.

Suomesta poiketen metsästysterrierit ovat Saksassa ja Ruotsissa pääsääntöisesti pa-
remmin tottelevaisuuskoulutettuja, koska niitä käytetään tänä päivänä enemmän
peura- ja kaurisjahdeissa karkottavana koirana, villisikajahdissa pysäyttävänä koirana,
pienriistan kuten kani ja rusakko sekä kyyhkys- ja sorsajahdissa, kuin luolatyöskentelyssä
eli mäyrä- ja kettujahdissa.

Saksassa ja Ruotsissa taipumus- ja käyttökokeet eroavat merkittävästi Suomen kokeis-
ta. Kokeissa mitataan monipuolisemmin käyttökoiran taitoja ajossa, noudossa, jäljes-
tyksessä ja luolatyöskentelyssä. Myös käyttökokeissa koiran tottelevaisuus metsästysti-
lanteessa on yhtenä tärkeänä arvostelukriteerinä.
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4.3 Terveys

Saksanmetsästysterrierin riski sairastua silmäsairauksiin on olemassa myös Suomessa.
Linssiluksaatio (LL), kaihit sekä entropion ovat olleet suomalaisissa sukulinjoissa aikojen
alusta. Todettuja silmäsairaustapauksia on vähän, josta voimme todeta, että kantaja-
koiria on populaatiossa paljon.

4.3.1. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

Suomessa saksanmetsästysterrieri kuuluu PEVISA:n alaisiin rotuihin. Rotu liittyi ohjelman piiriin vuonna
2003. Kaikki jalostukseen käytettävät koirat on silmä- ja polvitarkastettava.  Rotu on kuulunut PEVISA-
ohjelmaan vuodesta 2003 alkaen.

Perinnöllisten silmäsairauksien osalta

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että molemmista vanhemmista on voimassa oleva virallinen
silmätutkimustulos, joka ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi. Silmätarkastuksen yhteydessä
tulee koira tarkastaa myös entropionin varalta. Koiran, jolla on todettu LL, jälkeläisiä ei rekisteröi-
dä. Lopullista lausuntoa ei anneta.

Polvilumpion sijoiltaanmenon osalta

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että kummallakin vanhemmalla on rekisteröintihetkellä viral-
linen tutkimustulos polvilumpion sijoiltaan menon osalta. Tutkimustulos ei vaikuta pentujen rekis-
teröintiin. Tuontikoirien jalostuskäyttöä koskevat PEVISA-määräykset.

PEVISA- ohjelma rodulla
Taulukko: 19
Voimaantulo
vuosi

Vastustettavat
sairaudet

Vaadittavat toi-
menpiteet

Mahdolliset raja-arvot ja muut
rekisteröintirajoitukset

2003 – 2007 LL, entropion,
polviviat

Pakolliset
silmätarkastukset
2. vuoden välein
polvitarkastukset

LL-sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä.

2007 - LL, entropion,
polviviat

Pakolliset
silmätarkastukset
2. vuoden välein
polvitarkastukset

LL-sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä.
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PEVISA-ohjelmalla vastustetaan seuraavia sairauksia:

Muutosten diagnosointi vaatii silmäsairauksiin perehtyneen eläinlääkärin tekemän eli oftalmoskooppisen
tutkimuksen. Pupillat laajennetaan silmätippojen avulla noin puoli tuntia ennen tutkimuksen alkua. Viralli-
sen silmätarkastuslausunnon voi antaa vain virallisia silmätarkastuslausuntoja antava perinnöllisiin silmäsai-
rauksiin perehtynyt eläinlääkäri. Virallinen silmätarkastuslausunto on Suomen Kennelliittoon ja rotujärjestöl-
le annettava todistus tunnistusmerkityn koiran silmätutkimuksesta.
(Lähde: 2008 Apex Malmin Eläinklinikka; Sari Jalomäki)

Linssiluksaatio, LL, mykiön siirtymä
Lähde: 2008 Apex Malmin Eläinklinikka; Sari Jalomäki /
http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)

Tuntemattomalla tavalla periytyvä linssin ripustinsäikeiden perinnöllinen heikkous, joka il-
menee yleensä 3-6 v iässä. Sairaus on tyypillinen terrieriroduilla, mutta esiintyy myös monel-
la muulla rodulla. Linssi alkuun subluksoituu eli irtoaa pois paikaltaan vain osittain mutta lo-
pulta luksoituu eli irtoaa pois paikaltaan kokonaan. Yleensä molempien silmien linssit luksoi-
tuvat, mutta ei välttämättä samaan aikaan. Linssi voi vaeltaa pupilla-aukon läpi silmän
etukammiotilaan aiheuttaen silmän sisäisen nestekierron tukkeutumisen ja siten silmänpai-
neen nousun. Tila on tällöin kivulias ja jatkuessaan johtaa verkkokalvon tuhoutumiseen ja si-
ten näkökyvyn menetykseen. Nopea leikkaushoito on yleensä tarpeen, lopputuloksena on
kuitenkin näkökyvyltään heikentynyt silmä.

Tutkimushetkellä terveelle koiralle annettavan silmälausunnon voimassaoloaika saksan-
metsästysterrierillä on kaksi vuotta. Koska LL voi ilmetä yksilöllä vasta jalostusuran päätyttyä,
tulisi, linssiluksaation rodusta poissulkemiseksi, tutkia myös vanhempia eikä vain jalostukseen
käytettäviä yksilöitä. LL diagnoosin saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Periytyminen noudattaa tavallisimmin autosomaalista resessiivistä periytymistapaa (suku-
puolesta riippumaton, väistyvä). Siten ilmiasultaan sairaan yksilön vanhemmat voivat olla
silmätutkimuksessa ilmiasultaan terveitä nk. kantajia. Jos molemmat vanhemmat ovat LL
geenin nk. kantajia niin 25 % jälkeläisistä ovat sairaita, 50 % kantajia ja 25 % terveitä. Il-
miasultaan sairaiden vanhempien kaikki jälkeläiset ovat poikkeuksetta kantajia tai sairaita.
Periytymismalli noudattelee myös PRA:a.

Perinnöllistä LL tavataan saksanmetsästysterrierillä. Sairautta vastustetaan rodussa PEVI-
SA:n avulla, eikä linssiluksaatiota sairastavan koiran jälkeläisiä rekisteröidä.

Entropion eli luomien sisäänpäin kiertyminen

Rodulla mainitaan olevan liian syvälle painuneet silmät ja näin sillä on alttius luomen si-
säänpäin kääntymiseen. Kääntyessään sisäänpäin luomessa kasvavat karvat hankaavat
silmän pintaa ja aiheuttavat silmän pintaan jatkuvan ärsytyksen. Euroopan Union on ni-
mennyt saksanmetsästysterrierin alttiiksi tälle sairaudelle ja sen vuoksi se on listattu 40 sai-
raan koiran listalle. Toistaiseksi Suomessa ei ole todettu kuin yksi tapauksia, joilla on todettu
entropion. Hoito on kirurginen. Perinnöllinen saksanmetsästysterrierillä.

Vuonna 2007 Suomessa todettiin ensimmäinen virallinen Trichiasis eli normaalin silmä-
luomen karvojen/ripsien kääntyminen silmään päin.

Entropion tai Trichiasis, luomen sisäänkiertymä tai luomien tai ihon (kuten nenäpoimun)
karvojen aiheuttama silmän sarveiskalvon ja sidekalvon ärsytystila. Vastustettava sairaus.

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno
Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno on perinnöllinen polvisairaus, jossa koiran
toinen tai molemmat polvilumpiot luksoituvat normaalin liikunnan aikana. Vika on synnyn-
näinen, ja sen oletetaan periytyvän useamman geenin kautta eli polygeenisesti. Patella-
luksaatio voi ilmetä usein eri tavoin.

Vaivasta kärsivä koira voi seisoa polvet yhdessä tai olla kinnerahdas. Koira voi olla haluton
varaamaan painoa kyseiselle jalalle. Raaja saattaa kiertyä ulospäin, kun paino lasketaan
raajalle. Jotkut koirat voivat kieltäytyä kulkemasta portaita tai hyppäämästä. Normaalin lii-
kunnan aikana tai manuaalisen polven taivuttelun yhteydessä saattaa polvilumpio tulla

http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)
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ulos telaurasta ja pysyä ulkona tai kiertyä uran reunalle ja sitten pompata takaisin paikal-
leen itsestään. Vakava-asteisimmissa patellaluksaatioissa koira saattaa olla kyyristyneenä,
polvet koukussa ja sisäänpäin kääntyneenä. Suurin osa koiran painosta siirtyy tällöin etu-
raajoille.

Patellaluksaatio luokitellaan Putnamin asteikon mukaan neljään vaikeusasteeseen. Ensim-
mäisen asteen luksaatio ei aina aiheuta koiralle mitään haittaa, eikä sen oleteta olevan
jalostukselle este. Vaikeampiasteinen polvilumpion sijoiltaanmeno rajoittaa voimakkaasti
koiran normaalia liikkumista ja toimimista. Leikkaushoito on tällöin usein välttämätön, mutta
sekään ei välttämättä paranna koiraa täysin.

Patellaluksaation esiintyvyyttä saksanmetsästysterriereillä tutkitaan pakollisilla polvitarkas-
tuksilla, joka on pentueen rekisteröintiehtona. Satunnaisia 1. asteen tuloksia on raportoitu,
vakavammat ovat erittäin harvinaisia. Sairaus kuuluu PEVISA –ohjelman piiriin. Tutkimustu-
los ei vaikuta rekisteröintiin.

Linssiluksaatiotapaukset rodussa

Suomalaista koirakantaa on tutkittu linssiluksaation varalta jo 1970 luvulla. Tällöin silmä-
tarkastukset olivat vapaaehtoisia, joskin aktiivisimmat harrastajat teettivät pentuja
vain silmätutkituilla koirilla.

Suomen ensimmäinen virallinen linssiluksaatiotapaus todettiin vuonna 1998. Epäviralli-
sia diagnooseja ovat eläinlääkärit koirille antaneet aikaisemminkin. Osa näistä on saa-
tu jalostustoimikunnan tietoon aktiivisten omistajien ansiosta, mutta varmasti niitä on
myös salattu. Suomessa on seitsemän virallista linssiluksaatiotapausta.

Ruotsissa ja Saksassa tapauksia on paljon enemmän. Näissä maissa ei ole pakollisia
silmätarkastuksia esim. rekisteröintien yhteydessä.

Suomessa rodulla on todettu
seuraavia silmäsairauksia

Saksanmetsästysterrierillä on todettu seuraa-
via silmäsairauksia:

LL
Entropion
Membrana puillaris persistens
Cilia aberranta
PHTVL/PHTV
Perinnöllinen keratitis
PRA
HC
RD
Glaucoma
Trichiasis

Suomessa todetut LL-tapaukset
vuosina 1974 -2007

v. 1998 Rita
v. 1999 Samik Venla, tulkinnanvarainen
v. 2001 Krull Buxon Barbi
v. 2001 Zepen Zillette
v. 2005 Hivligen's Saq
v. 2005 Suvannon Veera
v. 2007 Rolling Rock's Nuppu

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä

Taulukko: 20. Kirjallisuuden mukaan Linssiluk-
saation oletetaan puhkeavan vasta van-
hemmalla iällä, 3-4 vuoden vanhana. Taulu-
kosta käy ilmi, että jalostuskäytön ikä rodussa
on noin 3-4 vuotta.  Koiria ei suositella käytet-
täväksi jalostukseen kovin nuorena sairaiden
koirien jalostuskäytön minimoimiseksi.

vuosi Uros Narttu
1988 2,10 3,5
1989 2,11 3,7
1990 3,6 2,11
1991 3,4 3,6
1992 4,3 4
1993 3,6 4,2
1994 3,6 3,1
1995 3,6 3,10
1996 3,10 4,4
1997 4,2 3,10
1998 4,10 4,9
1999 4,10 4,8
2000 4,3 4,9
2001 4,11 5,2
2002 5,2 4,3
2003 5,1 4
2004 5,11 3,11
2005 4,5 3,9
2006 4,1 4,5
2007 4 4,8
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Vuosien 1998 – 2007 aikana suoritetut viralliset silmätutkimukset

1988 - 2002 syntyneiden koirien silmäsairaudet
Taulukko: 21; Diagnoosi Esiintymiä

Cilia aberranta, todettu S 3

 Glaucoma, koh. paine 1 1

Glaucoma, ei todettu T 2

Glaucoma, todettu S 1

HC, posterior polaarinen kaihi, selvä kolmiom. 2 2

Luxatio lentis, todettu S 4

Luxatio lentis, tulkinnanvar. 0 1

Membrana pupillaris persistens, tulkinnanvar. 0 10

Muita silmämuut. tark. määrittelemättä 5

Muut morbi corporis vitrei 1

Muut mykiömuutokset, ei perinnöll. 19

Muut sarveiskalvomuutokset 6

Perinnöllinen keratitis, tulkinnanvar. 0 1

PHTVL/PHPV, tulkinnanvar. 0 2

RD, multifokaali 1 1

Verkkokalvolöydöks. tark. määrittelemät.
28

2003 - 2007 syntyneiden koirien silmäsairaudet
Taulukko: 22; Diagnoosi Esiintymiä

Cilia aberranta, todettu S 2

Membrana pupillaris persistens, tulkinnanvar. 0 7

Muut sarveiskalvomuutokset 5

Luxatio lentis, todettu S 2

PRA, perifeerinen, todettu S 1

PRA, perifeerinen, tulkinnanvar. 0 1

RD, geograafinen 2 2

RD, multifokaali 1 1

Trichiasis, todettu S 1

Verkkokalvolöydöks. tark. määrittelemät.
5

Silmätutkimukset vuosittain

Taulukko: 23

Saksanmetsästysterriereillä silmäsairaudet ovat melko harvinaisia. Taulukossa on tilasto, johon on
tilastoitu koirat, joille on annettu silmädiagnoosi. Kymmenen vuoden aikana todettiin kuusi virallista
linssiluksaatiotapausta ja yksi tulkinnanvarainen linssiluksaatiotapaus. Silmätutkimuksia on tehty 500,
prosentuaalisesti LL-koiria on 1,2 % tutkituista, tiedot: KoiraNet.

Resessiisivesti periytyvän Linssiluksaation toteaminen seitsemällä koiralla 10 vuoden aikana tarkoit-
taa sitä, että kantajakoiria rodussa on huomattavasti paljon enemmän.

Vuosien 1988 - 2007 aikana syntyneiden koirien silmätutkimusmäärät
Taulukko: 24
synt. vuosi määrä synt. vuosi määrä synt. vuosi määrä synt. vuosi määrä

1988 7 1993 18 1998 52 2003 93
1989 32 1994 30 1999 44 2004 46
1990 55 1995 27 2000 58 2005 41
1991 50 1996 36 2001 81 2006 20
1992 31 1997 57 2002 78 2007

synt.
vuosi

rekiste-
röinnit

tehdyt
tutkimuk-

set
%

1988 156 2 1 %

1989 204 9 4 %

1990 199 17 9 %

1991 217 15 7 %

1992 256 12 5 %

1993 260 9 3 %

1994 225 18 8 %

1995 213 14 7 %

1996 184 19 10 %

1997 184 27 15 %

1998 162 26 16 %

1999 176 31 18 %

2000 155 39 25 %

2001 176 51 29 %

2002 212 55 26 %

2003 206 58 28 %

2004 206 36 17 %

2005 187 33 18 %

2006 226 18 8 %

2007 195
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Vuosien 1988 – 2007 aikana syntyneiden koirien polvitutkimukset
Taulukko: 25

Syntymä
vuosi

rekiste-
röity

0:n polvet
lkm

1-aste
lkm

2-aste
lkm

3-aste
lkm

Yhteensä
lkm

1988 156 3 3
1989 204 6 6
1990 199 14 2 16
1991 217 11 1 12
1992 256 7 1 8
1993 260 9 9
1994 225 16 1 1 18
1995 213 13 2 15
1996 184 18 18
1997 184 25 25
1998 162 21 2 23
1999 176 30 30
2000 155 35 2 37
2001 176 47 2 49
2002 212 51 2 53
2003 206 54 1 55
2004 206 33 1 34
2005 187 27 2 29
2006 223 13 13
2007 187 0 0

Yhteensä 3988 433 18 2 453

3988 rekisteröidystä saksanmetsästysterrieristä 453 koiraa on virallisesti polvitarkastettu. 1. asteen
polvisairaus löytyi 18 koiralta, se on 0,45 % rekisteröinnistä. Vain kahdella koiralla tutkituista oli 2. as-
teen polvisairaus. Jalostustoimikunnan ohjesäännössä (liite) on annettu lisäohje polvisairaitten koiri-
en jalostuskäyttöön.
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Tilasto vuonna 1992 ja sen jälkeen syntyneiden urosten silmätarkastetuista jälkeläisistä.
Kyseessä on kaikki silmäsairaudet (uroksella on vähintään 10 jälkeläistä)
Taulukko: 26

uroksen Pennut Silmät
synt. 2. suku- sairaat tutkittuUros

vuosi
Pentueet

polvessa
YHT Tutk.

kpl %

ARTTU 1994 2 11 10 3 1 30 %

AXIOM ASLAK 1993 11 33 44 4 0 9 %

AXIOM EH JUUSO 2001 5 5 20 1 0 7 %

AXIOM HC ATLE 2004 3 0 17 0 0  0 %

AXIOM HOBBY 1998 7 22 32 5 0 18 %

AXIOM IIRO TRACKER 1994 7 18 30 3 0 10 %

AXIOM MUSTA-RUDOLF 1995 2 15 10 2 0 20 %

AXIOM PM ALI-BABA 1999 2 12 10 3 0 30 %

AXIOM SEPI 1997 4 0 16 0 0  0 %

AYACHERNY SOKOL OF ASBRUK LEROU 2003 7 18 32 8 0 25 %

BABLO 2003 8 3 38 2 0 6 %

BATZEL VON DER KIEFERNHÖHE 2000 2 16 13 4 0 31 %

COX VON DER KAISERWIESE 1999 8 34 52 10 0 19 %

DACHSHOF EPPU NORMAALI 1996 16 111 73 14 1 20 %

DALIKAN CAVALIER 2002 2 0 10 0 0  0 %

ERIK VOM KALTEN GRUND 2006 3 0 17 0 0  0 %

ERKANSO'N ULJAS 1997 6 32 21 4 0 19 %

ERÄKETUN EDWARD 1995 3 14 11 1 0 9 %

ERÄPIKU ROKI 1997 3 15 15 5 0 33 %

EURO VOM ELBBACHTAL 1998 10 41 29 9 0 31 %

GAMEKEEPER'S AF OLD NICK 1995 3 0 11 3 0 27 %

GAMEKEEPER'S BA LADYKILLER 1995 3 5 10 2 0 20 %

GAMEKEEPER'S ELEY PALLESON 2000 2 45 13 7 0 54 %

GAMEKEEPER'S RF RATATA 1997 5 18 19 4 0 21 %

GAMEKEEPER'S RV URSS 1997 3 57 13 4 0 31 %

GAMEKEEPER'S ZATAN KI 2004 6 12 34 2 0 7 %

GRANAT VOM SPRICKEFELD 1998 6 0 23 2 0 9 %

HONKAJÄRVEN PETE 1994 5 46 26 1 0 4 %

HONKALOUHUN OSKU 1994 4 0 12 1 0 8 %

HUNGER-STRANG B-A EETU 2005 4 0 22 0 0  0 %

HUNGER-STRANG EA CASPER 2002 6 9 26 3 0 14 %

JAKKEN ARTTU PERSKELE 1995 4 4 15 1 0 7 %

JALO 1994 5 54 28 5 0 18 %

JYKÄ 2003 3 0 14 0 0  0 %

KIRPPU 1999 4 16 22 3 0 23 %

KLEINHÜTERS ADOLF 2003 2 0 10 0 0  0 %

KRAFTWERK EKA 1993 6 44 21 7 0 33 %

KRULL CHIRIR 1999 2 7 10 1 0 10 %

KRULL CRIVILLE 1999 3 29 12 4 0 33 %

KRULL CURRI 1999 8 30 51 10 0 20 %

LAHENPERÄN KÜHNHACKL 1994 3 12 10 0 0  0 %

LAHENPERÄN POMMI 1999 7 32 36 9 0 25 %

LESNOI RAZBOINIK OTELLO 2005 3 0 13 0 0  0 %

MAINARIN VELMU 1999 2 12 12 3 0 25 %

MAINARIN YLKÄ 1999 14 82 75 18 0 26 %

METSÄTERRIN ARSI 2003 2 0 11 0 0  0 %

METSÄTERRIN KU CAPU 2005 2 0 12 0 0  0 %
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Uros synt pentueet
2.suku

polvessa YHT tutkittu
sairaat

kpl
tutkittu

%
NATHAN V.D.HELLE 1995 4 40 20 4 0 20 %

NIEMAND'S BRILLIANT 2003 3 0 12 0 0  0 %

OLPESA GUNTER 1994 3 14 18 2 0 11 %

PAHIS AKSELI 2004 2 0 11 0 0  0 %

PAHIS ARMOTON 2004 3 0 19 0 0  0 %

PIEPON SANTERI 1993 2 17 10 2 0 20 %

PIKKUMUSTAN RAJU 2000 5 4 21 5 0 24 %

PIKKUMUSTAN RAMBO 1998 4 22 16 2 0 12 %

RIIJARIN SAKE 1996 4 11 17 1 0 6 %

RIKU 1995 2 14 10 2 0 20 %

ROOPE 1994 3 14 12 5 0 42 %

RÄHINÄPESÄN DANNY 2001 5 12 32 10 0 31 %

SAKMETTERS JIM 1993 5 1 17 2 0 12 %

SUB TERRAM TORVALD HELMER 2001 4 0 17 0 0  0 %

TYJA'S PRINCE 1995 13 25 55 10 0 18 %

VALTTI GOLOR 1995 5 9 20 3 0 15 %

VEHMAAN CAPU 2002 3 0 10 0 0  0 %

VEHMAAN SULO 1997 3 0 13 1 0 8 %

VELMUVUOREN EPPU 1994 5 26 18 4 0 22 %

VETÄJÄN KESSU 1995 7 56 32 7 0 22 %

VIHTORI DES MENEES D'AUTOMNE 2004 4 0 15 0 0  0 %

VIIRUTURVAN BORIS 1997 4 79 21 8 0 38 %

VOLCAN DES PRES DE MONTFORT 2004 4 0 16 1 0 6 %

WOODBORNE CHANGELING 1993 6 14 28 1 0 4 %

ZERO 1996 6 41 29 7 1 24 %

ZUNDER VON DER KIEFERNHÖHE 1998 2 119 13 5 0 38 %

Tiedot: KoiraNet-tietojärjestelmä www.kennelliitto.fi

http://www.kennelliitto.fi
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Tilasto vuonna 1992 ja sen jälkeen syntyneiden narttujen silmätarkastetuista jälkeläisistä.
Kyseessä on kaikki silmäsairaudet (nartulla on vähintään 10 jälkeläistä)
Taulukko: 27

nartun Pennut Silmät

synt. 2. suku- Sairaat TutkittuNarttu

vuosi
Pentueet

polvessa
Yhteensä Tutkittu

kpl %

AIDA 2001 3 0 10 0 0 0 %
AXIOM FLORA 1995 2 19 12 5 0 42 %
AXIOM HETA 1993 5 87 29 7 0 24 %
AXIOM MEGA 1994 2 31 12 4 0 33 %
AXIOM NITRO 1997 2 0 11 0 0 0 %
CLEO VON WENDENBORSTEL 1993 2 17 10 2 0 20 %
DALIKAN BEPI 2001 3 23 19 3 0 16 %
EMMI VOM STRANGBACH 1995 4 14 25 5 0 20 %
ERÄPIKU SUSSU 2001 4 5 13 2 0 18 %
ESSI 1996 4 9 17 3 0 18 %
FYR-DANE JAGD-OFELIA 2001 2 0 10 0 0 0 %
FYR-DANE JAGD-SECRETHOPE 1994 3 14 13 4 0 31 %
FYR-DANE JAGD-SOLARE' 1994 2 11 10 2 0 20 %
GAMEKEEPER'S ETNA RITADOTTER 2000 3 5 13 2 0 25 %
GAMEKEEPER'S GENUINE GABY 1993 2 0 10 3 0 30 %
GAMEKEEPER'S RV USCHI 1997 2 65 10 6 0 60 %
HUNGER-STRANG ASTA 1999 4 48 17 6 0 46 %
HUNGER-STRANG UM BELINDA 2000 2 1 11 0 0 0 %
JAKKEN ANI 1995 2 0 10 0 0 0 %
JILI 2003 3 10 13 2 0 25 %
KARSASUON KITI 1999 2 0 12 1 0 8 %
KATSAMON VELHO 2001 3 0 16 5 0 31 %
KETTURINTEEN EMMA 1997 5 13 14 3 0 21 %
KRAFTWERK DAISY 1993 4 22 18 2 0 11 %
KRULL CIRPPU 1999 2 8 15 2 0 13 %
KÄKISAAREN AMATSONI 2002 3 8 12 3 0 38 %
LISSI VOM KÖNIGSGEHEGE 1997 2 92 17 5 0 29 %
MAINARIN ALMA 2002 3 0 12 0 0 0 %
MAINARIN REETTA 1993 4 43 19 6 0 32 %
MAINARIN SIIRI 1995 2 78 10 1 0 10 %
MAINARIN VILMA 1999 3 12 15 2 0 20 %
MAJASALON NATALIA 1999 2 26 11 4 0 36 %
MAYA V.D. HELLE 1994 3 9 12 1 0 8 %
METSÄTERRIN SUNRISE FOX 2000 2 0 11 0 0 0 %
MILLA 1996 2 22 10 1 0 10 %
MISU 1997 2 12 12 3 0 25 %
MYKÄNPOJAN ADALMIINA 1995 2 40 11 2 0 18 %
NASU 2002 2 4 12 1 0 8 %
OHIMAAN LISSU 1993 3 78 13 4 0 31 %
OLPESA HENNA 1994 3 14 12 1 0 8 %
PIKI 2000 2 16 11 3 0 27 %
PIKKU-PIRUN BRIX 2000 4 20 36 3 0 8 %
PIKKU-PIRUN CINDY 2001 3 0 10 0 0 0 %
PIKKU-PIRUN ELDANKA 2002 2 0 10 0 0 0 %
PIKKU-PIRUN ELOVEENA 2002 2 0 10 0 0 0 %
PIKKUSUURI PERTTA 1994 4 46 14 3 0 21 %
PURUS EMMA 1996 3 4 15 1 0 7 %
RAANARIEKON UMA 2003 2 0 10 1 0 10 %
RAJAVUOREN FANNY 2001 2 0 11 1 0 9 %
RAJAVUOREN MARLEENA 1996 2 7 10 1 0 10 %
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Narttu synt pentueet
2.suku

polvessa YHT tutkittu
sairaat

kpl
tutkittu

%
RITU 1996 4 42 20 10 0 50 %
ROLLING ROCK'S RIINA 1994 3 75 23 9 0 39 %
ROLLING ROCK'S ROSITA 1994 2 22 16 1 0 6 %
RONJA 2001 3 7 13 2 0 22 %
RÄHINÄPESÄN DIXI 2001 3 10 10 2 0 20 %
RÄHINÄPESÄN HULINA 2003 2 0 11 2 0 18 %
SAKMETTERS TITTA 1993 3 9 11 1 0 9 %
SAMIK AGATA 1996 3 39 12 7 0 58 %
SANDNÄSETS TITTI 2000 4 4 13 3 0 30 %
SINI 1997 5 48 19 5 0 26 %
SIRU 1993 3 15 14 3 0 21 %
SOIDINVUOREN OMAMARTTA 1999 2 10 11 2 0 18 %
SOIDINVUOREN SAANA 1999 4 4 12 2 0 17 %
SÄVÄKÄN KAIKENVARA 1995 4 10 18 3 0 17 %
TAMMITÖRMÄN JADE 2003 2 0 11 0 0 0 %
ULME VOM QUIRLBACHTAL 2002 3 16 13 3 0 50 %
WALDGEMEIN BELLE STARR 2002 2 0 13 1 0 8 %
VEHMAAN KIPA 2000 3 34 26 9 0 35 %
VEHMAAN NALLI 2002 4 8 23 5 0 31 %
VEKKURAN MINTTU 2001 3 4 18 1 0 8 %
VELMUVUOREN WILMA 1998 3 6 14 1 0 7 %
VETÄJÄN KIPI 1995 4 44 13 4 0 31 %
VIIRUTURVAN ANA 1996 2 10 11 2 0 18 %
VIIRUTURVAN ELLU 1997 2 11 10 2 0 20 %

VILMA 2002 2 0 12 0 0 0 %

Tiedot: KoiraNet-tietojärjestelmä www.kennelliitto.fi

Rotujärjestön kommentit:

Tilastoista ilmenee, että ainoastaan jalostukseen käytettyjä koiria tutkitaan. Vapaaehtoisia tutkimuk-
sia ei juurikaan rodussa tehdä. Rotujärjestö kannustaa kaikkia koiranomistajia ja – kasvattajia - riip-
pumatta siitä käytetäänkö koiran jalostukseen vai ei – viemään koiransa virallisiin tutkimuksiin.

Jalostuspopulaatio ei ole merkittävästi kaventunut todettujen perinnöllisten silmäsairauksien takia.
Tuontikoiria on tuotu maahan, joita on käytetty jalostukseen. Näiden koirien taustoista meillä ei ole
luotettavaa ja kattavaa tietoa. Saksasta ja Ruotsista tuotujen koirien taustat voimme tarkastaa
Dogbase-ohjelmasta, jonka lisenssin ja päivitykset olemme tilanneet Saksasta. Tiedoista kerrotaan
kasvattajille neuvonnan yhteydessä.

Polvisairaus ei ole rodussa todellinen ongelma. Edellisen PEVISA-jakson aikana vuosina 2003 -2007
todettiin 4 polvisairaustapausta, joista yksi oli 2. aste ja kolme 1. astetta. Joskin on huomattavissa,
että näillä todetuilla tapauksilla on sukuyhteyksiä.

http://www.kennelliitto.fi
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Saksanmetsästysterrierillä esiintyviä sairauksia Saksassa ja Ruotsissa

Rotu on suhteellisen vapaa perinnöllisistä vioista ja sairauksista. Saksassa ja Ruotsissa rodussa esiinty-
vät samat sairaudet kuin Suomessa, yleisimpänä LL. Muita perinnöllisiä sairauksia, kuten PRA ja
epilepsia, on esiintynyt yksittäistapauksina.

Todetut LL-tapaukset Saksa Ruotsi Suomi
2006 4 2 0

Pakollisia terveystarkastuksia ei ole käytössä. Saksassa LL:n esiintyvyys on jalostuksen ohjauksen avul-
la saatu vähenemään.

Keskimääräinen Linssiluksaatio-indeksi Saksassa
Taulukko: 28

2006 LL-indeksi 93,12 P-arvo 0,0525
2005 LL-indeksi 93,38 P-arvo 0,0670
1988 LL-indeksi 114 P- arvoa ei tuolloin vielä laskettu
1985 LL-indeksi 108

Linssiluksaatio-indeksiä 100 pidetään yleisesti keskiarvona. Mitä pienempi arvo koiralla on, sitä pie-
nemmällä todennäköisyydellä se periyttää sairautta. Jos luku on yli sata, koira periyttää mitä
toden näköisemmin keskimääräistä enemmän sairautta. Arvoa 105 on pidetty jalostuskäytön raja-
arvona.

Laskettujen indeksiarvojen mukaan keskiarvo vuonna 1988 oli peräti 114. Keskiarvo on laskenut ja
samalla riski pienentynyt.

Kaikkien sairauksien tutkinta ja tulkinta kuuluvat spesialisteille, eläinlääkäreille. Jalostustoimikunta
seuraa eläinlääkärien antamia lausuntoja ja tilastoi ne. Tarvittaessa toimikunta pyytää konsultaatio-
apua eläinlääkäreiltä.  Mikäli jokin sairaus rodussa alkaa yleistymään. Sen liittäminen PEVISA:an tu-
lee ajankohtaiseksi.

Rodun kotimaassa Saksassa …

siitosurokselta vaaditaan:
ulkomuodon ja karvanlaadun arvostelussa vähintään arvostelua: erittäin hyvä. Ulkomuoto arvi-
oidaan perusteellisesti pitämällä kuitenkin koiran käyttöominaisuudet etusijalla
hampaisto siitosuroksella täytyy olla voimakas, täydellinen ja moitteeton leikkaava purenta.
Virheenä ei pidetä jos M3 (hammasrivistön aivan viimeinen) hammas puuttuu.

nartulta vaaditaan:
ulkomuodon ja karvanlaadun arvostelussa vähintään arvostelua: hyvä. Ulkomuoto arvioidaan
perusteellisesti pitämällä kuitenkin koiran käyttöominaisuudet etusijalla
nartulla sallitaan P1 (välihammas kulmahampaan takana) hampaan puutos. Virheenä ei pide-
tä jos M3 hampaat puuttuvat.

Saksassa on BLUP-indeksijärjestelmä ollut käytössä vuodesta 1985 asti. Neljää eri käyttöominaisuutta
mittaavat indeksit ovat tasaisesti loivassa nousussa, kuten on tavoiteltukin. Käyttöominaisuuksien
indeksit olivat vuonna 1985 välillä 98 - 102 ja vuonna 2006 välillä 107 - 113.

Ruotsalaiset kasvattajat on ohjeistettu samankaltaisesti kuin saksalaiset. Saksanmetsästysterriereille
lasketaan indeksit Saksan mallin mukaisesti ja ruotsalaiset koirat saavat myös P-arvon (jalostusarvo).

Suomessa ei ole käytössä erillistä indeksilaskentaohjelmaa.
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4.3.2. Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet

Glaukooma, silmänpainetauti (vanha nimitys viherkaihi)
Silmän sisäinen nestekierto häiriintyy ja silmän sisälle kehittyy painetta. Paineen nousu aiheuttaa
koiralle erittäin kovaa kipua, sekä vaurioittaa nopeasti silmän rakenteita. Glaukoomapotilaat
menettävät yleensä näkökykynsä sairaasta silmästä, pahimmillaan koiralta joudutaan poista-
maan silmä hätäleikkauksella. Glaukoomaa esiintyy sekä primääri- (perinnöllinen kammiokul-
man rakenneviasta johtuva silmänpaineen nousu) että sekundäärimuodoissa (esim. linssiluksaa-
tion aiheuttamana). Saksanmetsästysterrierillä todetaan sekundäärimuodossa linssiluksaation
yhteydessä. Saksanmetsästysterrierillä perinnöllinen ja yksilöä ei suositella käytettäväksi jalos-
tukseen.

PRA Lähde: 2008 Apex Malmin Eläinklinikka; Sari Jalomäki /
http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)

PRA eli verkkokalvon etenevä surkastuma, käsittää suuren joukon perinnöllisiä, eri alkuperästä
johtuvia tauteja, jotka vääjäämättä johtavat sokeuteen. PRA voi esiintyä myöhäissyntyisenä
(keski-iässä ja jopa myöhemmin) tai jo hyvin nuorella iällä. Koiran verkkokalvo voi syntyessä olla
täysin terve ja sairastua myöhemmin (degeneraatio) tai verkkokalvo voi olla jo syntymästä asti
epänormaali (dysplasia).

Oireet alkavat tavallisimmin hämäräsokeutena. Molempien silmien verkkokalvolla matalia va-
lomääriä aistivat sauvasolut alkavat rappeutua ensin. Hämärässä koira voi olla levoton tai
huomattavan varovainen, erityisesti ympäristössä, jossa se ei ole tottunut liikkumaan. Ajan kans-
sa myös kirkkaassa valossa toimivat tappisolut alkavat rappeutua johtaen täydelliseen sokeu-
teen. Sokea koira pärjää yleensä hyvin tutussa ympäristössä. Ulkoilutettaessa sokea koira tulee
aina pitää kytkettynä. Pitkälle edenneessä tapauksessa PRA potilaan silmäterät eli pupillit ovat
usein poikkeuksellisen laajat sekä hitaasti valoon reagoivat. Ikä, jolloin oireet alkavat, vaihtelee
roduittain.

Monella rodulla pitkälle edenneessä PRA taudissa nähdään lisäksi silmän muuttuneen aineen-
vaihdunnan takia linssin harmaakaihi- eli kataraktamuutoksia. PRAan sairastuneelle yksilölle ei
ole hoitoa, joka voisi estää, hidastaa tai parantaa oireita. PRA on todettu tai epäilty perinnölli-
seksi taudiksi jo yli 70 rodulla.

Keskimäärin 2/3 sairaan koiran pentuesisarista on kantajia. Oireettomat kantajat periyttävät
PRA-mutaatiota. Periytymistapa on selvitetty sivulla 28.

Monilla roduilla PRA kuuluu perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan, PEVI-
SA:an, eikä sitä sairastavien koirien jälkeläisiä rekisteröidä. Suomessa on diagnosoitu yksi viralli-
nen PRA-tapaus.

PHTVL/PHPV, pysyviä verisuonijäänteitä silmässä
Sikiöaikana linssin ravitsemuksesta vastaa sikiöaikainen verisuoni ja primäärilasiainen. Silmän ke-
hitykseen kuuluu, että linssin ja silmänpohjan välinen sikiökautinen verisuoni vähitellen surkastuu
ja prosessi on valmis, kun pentu on 2-4 viikon ikäinen. Joskus tästä verisuonituksesta jää osa sur-
kastumatta. Se näkyy kellertävänvalkoisena plakkina, joka kiinnittyy linssin takapintaan, ja jossa
voi olla näkyvissä myös verisuonitusta. Sairaus luokitellaan kuuteen eri asteeseen pienistä täplis-
tä sokeutta aiheuttaviin muutoksiin, jolloin linssi on muuttunut epänormaaliksi rakenteeltaan ja
seurauksena on sekundääri harmaakaihi.

Periytymistapa on monimutkainen, mutta oletetaan sen olevan autosomaali dominantti epä-
täydellisellä penetranssilla (tai polygeeninen). Varsinkin dobermannit ja staffordshirebullterrierit
ovat alttiita rotuja. Dobermannilla sekundääri kaihi on yleinen. PHTVL/PHPV voidaan todeta luo-
tettavasti jo luovutusikäisellä pennulla. Yleensä yksilöitä, joilla on PHTVL-PHPV asteita 2-6 ei suosi-
tella jalostuskäyttöön. Saksanmetsästysterrierillä ei ole selvitetty PHTVL/PHPV:n periytyvyyttä.
Rodulle on tehty PHTVL-diagnooseja tulkinnanvaraisina silmätarkastusten yhteydessä
(http://www.winterchaos.com/huskyinfo/sh_terveys.html)

http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)
http://www.winterchaos.com/huskyinfo/sh_terveys.html)
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Cilia aberranta, ylimääräiset ripset
Distichiasikseksi kutsutaan tilaa, jossa hennot silmäripset kasvavat epänormaalisti joko silmäluo-
men sisäpinnalla tai aivan silmäluomen etureunassa. Näitä epänormaaleja ripsiä voi kasvaa se-
kä ylä- että alaluomessa. Hankaavat ripset voivat pidemmän päälle aiheuttaa sarveiskalvon tu-
lehduksen (keratitis), lisääntynyttä silmävuotoa ja sarveiskalvon haavaumia. Distichiasis hoide-
taan poistamalla kirurgisesti haittaavat ripset. Vika on perinnöllinen, mutta periytymistapa ei ole
tiedossa. Rodulla esiintyy sairautta ja luokitellaan vastustettaviin sairauksiin. Suositellaan, että ci-
lia aberranta yksilöä käytetään jalostukseen vain terveiden kanssa. Saksanmetsästysterrierillä ei
ole selvitetty Cilia aberranta:n periytyvyyttä.

RD Lähde: 2008 Apex Malmin Eläinklinikka; Sari Jalomäki /
http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)

Retinan dysplasia, RD, eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäriö on usealla rodulla perinnölli-
seksi epäilty tai todettu sairaus, jossa verkkokalvo kehittyy jo sikiökaudella palautumattomasti
epänormaalisti. Verkkokalvon rakenne voi paikallisesti olla liikakasvuinen tai osin irtaantunut,
muodostaen poimuja ja pienempiä tai laajempia irtaumia. Vakavimmassa tapauksessa koko
verkkokalvo on irtaantunut.

RD-geograafinen on RD-multifokaali muutosta laajempi poimujen ja verkkokalvon ohentumien
saarekemainen kertymä, joka jo todennäköisesti vaikuttaa näkökykyyn toisin kuin RD-
multifokaali. RD-totaali RD, verkkokalvo on kokonaisuudessaan irti. RD-totaali koira on usein syn-
tymästään saakka sokea.

RD-sairaus useimmiten periytyy resessiivisesti. Osalla roduista esiintyy RD sairauteen liittyen muita
silmän kehityshäiriöitä ja osalla voi esiintyä RD sairauden lisäksi mm. luustomuutoksia. Diagnoosi
voidaan tehdä jo pentuna 6-8 viikon iässä.

Ei tiedetä ovatko RD:n erimuodot keskenään geneettisesti samoja sairauksia. On rotuja joilla
esiintyy kaikkia em. RD muotoja ja rotuja, joilla RD-multifokaali potilaita käytetään aktiivisesti ja-
lostukseen ja silti vakavampia verkkokalvon kehityshäiriöitä (RD-G, RD-T) ei esiinny.

Rodusta riippuen RD-multifokaali diagnoosin saaneita potilaita saa käyttää jalostukseen, kun-
han valitulla puolisolla ei ko. muutoksia ole. RD-geograafinen ja RD-totaali potilaita ei saa käyt-
tää jalostukseen missään rodussa.

RD-geograafinen ja RD-multifokaali tapauksia on diagnosoitu saksanmetsästysterrierillä. Sak-
sanmetsästysterrierillä ei ole selvitetty RD-GRD:n periytyvyyttä.

PPM, membrana pupillaris persistens
Lähde: 2008 Apex Malmin Eläinklinikka; Sari Jalomäki /
http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)

Persistoiva pupillaari membraani, PPM, on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jossa sikiökautinen
silmän linssin etuosaa ruokkiva verisuonitettu verkko / kalvo ei häviä normaalisti syntymän aikoi-
hin tai viimeistään 6 viikon sisällä. Joillakin roduilla tämä häviäminen voi viedä jopa 6-8 kk. PPM
on perinnölliseksi epäilty tai perinnölliseksi todettu monilla roduilla. Sairautta esiintyy myös sak-
sanmetsästysterriereillä.

HC (posterior polaarinen kaihi)
Harmaakaihi aiheuttaa muutoksia linssin läpäisevyydessä ja aiheuttaa sen samentumista joko
kokonaan tai osittain. Perinnöllinen harmaakaihi puhkeaa nuoruus- tai täysi-ikäisenä ja aiheut-
taa koiran täydellisen sokeutumisen. Suomessa HC on saksanmetsästysterrierillä harvinainen.
Rodulla ei ole selvitetty perinnöllisen HC:n periytyvyyttä.

Perinnöllinen keratitis
Sarveiskalvon pitkäaikainen pinnallinen tulehdus on perinnölliseksi epäilty todennäköisesti im-
muunivälitteinen sairaus, jossa sarveiskalvo ilman todettavaa muuta syytä etenevästi tulehtuu,
johtaen jopa näkökyvyn menetykseen. Saksanmetsästysterrierillä ei ole selvitetty perinnöllisen
keratitis:n periytyvyyttä.

http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)
http://www.apexvet.fi/webclinic/Sari/perinnolliset_silmasairaudet.pdf)
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Kennelliiton nykyiset silmäkoodit ovat ECVO-lomakkeen mukaisia,
mm. cilia aberranta-diagnoosia ei enää ole.

ECVO -kaavaketta voivat käyttää vain ECVOn tunnustamat jäsenmaat. Suomen silmätarkas-
tuseläinlääkärit ovat ECVOn tunnustamia jäseniä. Kaavakkeen käyttö on hyvin tarkkaan ohjeis-
tettu, siten kaikissa maissa joissa ECVO -kaavake on käytössä, kaavaketta käyttävä silmätarkas-
tuseläinlääkäri on velvollinen noudattamaan ECVOn sääntöjä. Sääntöihin kuuluu silmätutkimuk-
sen tekeminen vaaditulla tavalla rodusta ja iästä riippumatta, löydösten kirjaaminen ohjeistuk-
sen mukaan sekä silmätarkastuseläinlääkärin omien tietojen päivittäminen säännöllisin väliajoin.
Maailmassa tunnetaan yli 100 perinnölliseksi todettua tai siksi epäiltyä silmäsairautta. Ihmiset ja
koirat matkustavat entistä enemmän. Ulkomaalaisten siitoseläinten käyttö on yleistä. Yhteisen
kaavakkeen käyttö helpottaa tulosten tarkastelua.

Pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavat silmäsairaudet, kuten retinan dysplasia (geograafi-
nen ja totaali), katarakta, linssiluksaatio ja retinan degeneraatio (PRA) ovat aina perinnölliseksi
epäiltyjä vakavia silmäsairauksia kaikilla roduilla. Lisäksi Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryh-
mä on päättänyt, että distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon ja
trichiasis tallennetaan perinnöllisinä silmäsairauksina kaikilla roduilla.

Seuraavista sairauksista ei toistaiseksi ole kerätty tietoa.
Systemaattista seurantaa ollaan vasta aloittamassa.

Immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia (IHA tai IMHA) ja trombosytopenia
IMHA ja/tai trombosytopenia –sairautta oletetaan olevan rodulla. Kirjallisuuden mukaan sairaus
esiintyy nuorista aina keski-ikäisiin koiriin. On vahvat epäilyt, että saksanmetsästysterrieri on eräs
immuunihemolyytisistä sairauksista kärsivä rotu, joten rodulla on sairauden kehittymiseen toden-
näköinen alttius. Kirjallisuuden mukaan immuunivälitteinen anemia sekä trombosytopenia olisi
nartuilla uroksia yleisempi. Etiologia on elimistön immuunipuolustuksen virheellinen toiminta, jon-
ka seurauksena elimistön puolustussolut alkavat tuhota veren punasoluja ja/tai trombosyyttejä,
jotka hajoavat. Seurauksena on anemia ja/tai verenvuototaipumus. Punasolut vastaavat ha-
pen ja hiilidioksidin kuljetuksesta elimistössä ja trombosyytit osallistuvat veren hyytymiseen. IM-
HA:sta esiintyy kahta muotoa, hankittua ja idiopaattista, jolloin sairauden aiheuttaja jää epä-
selväksi. Hankitussa muodossa immuunipuolustuksen poikkeuksellisen toiminnan laukaisijana
toimii jokin ulkoinen tekijä, kuten rokotus tai lääkehoito. Oireet ovat väsyminen, huonovointisuus,
oksentelu, limakalvojen kalpeus ja myöhemmin keltaisuus. Koira on usein kuumeinen. Jos koiralla
on samanaikaisesti myös immuunivälitteinen trombosytopenia, mikä on aika tavallista, voidaan
limakalvoilla nähdä myös pistemäisiä verenvuotoja. Hoitona molempiin sairauksiin käytetään
korkeaa kortikosteroidiannosta ja/tai solumyrkkyjä. Koira voi joutua käyttämään lääkitystä lop-
puelämänsä ajan. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan joutua turvautumaan myös veren anta-
miseen ja molemmat sairaudet voivat johtaa koiran menehtymiseen. Narttukoirat on hyvä steri-
loida, sillä kiiman aiheuttaman hormonaalisen stressin on epäilty olevan yksi sairauden laukaise-
vista tekijöistä. Saksanmetsästysterriereitä on kuollut jo 1990-luvun alkupuolella oletettuun au-
toimmuunitautiin. IMHA liittyy yleisesti puutteelliseen immuunijärjestelmään. Kohonnut homo-
tsygotia-aste lisää immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä (sukusiitos).

Epilepsia
Epilepsialla tarkoitetaan kohtauksellista häiriötä aivojen sähköisessä toiminnassa. Kohtaukset
voivat ilmetä erilaisina tajunnan ja liikunnan häiriöinä. Klassisessa epilepsiakohtauksessa potilas
menettää tajuntansa, kaatuu maahan kyljelleen, kouristelee rytmisesti ja mahdollisesti virtsaa tai
ulostaa alleen. Kohtaukset menevät ohi yleensä muutamassa minuutissa itsekseen. Kohtauksen
voi laukaista stressi tai kipu, sillä tällaisessa tilanteessa elimistön kyky suojata eläintä saamasta
kohtausta voi häiriintyä. Aivoissa on tietty alue, josta kohtaus lähtee liikkeelle (focus), ja josta se
leviää. Saksanmetsästysterriereillä on esiintynyt myös epilepsian tyyppisiä kohtauksia, varmoja
diagnooseja ei ole saatu rotujärjestön tietoon. Epilepsia on perinnöllistä, mutta taudin periyty-
vyydestä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa. Kaikki kouristus- ja tajuttomuuskohtaukset eivät johdu
epilepsiasta. Siksi kohtauksen saanut koira on tutkittava ensin perusteellisesti eläinlääkärissä
mahdollisten muiden syiden (esim. aivokasvaimet, maksa- ja sydänsairaudet) poissulkemiseksi.
Mikäli päädytään epilepsialääkitykseen, se kestää koko koiran loppuelämän. Epilepsia yleensä
pahenee koiran ikääntyessä. Epilepsian yleistymisen vastustamiseksi kohtauksia saaneita koiria
ei tule käyttää jalostukseen, eikä tule uusia yhdistelmää, joka on tuottanut epilepsiaa. Myös sai-
raan koiran sisarukset toivotaan jätettävän käyttämättä jalostuksessa.
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Atopia ja allergia
Allergiat voidaan jakaa kahteen ryhmään: ruoka-aineyliherkkyydet ja atopiat. Sairastuneella
yksilöllä on taipumus tuottaa liiallisesti vasta-aineita (immunoglobuliineja) tavallisissa olosuhteissa
harmittomia proteiineja (allergeeneja) vastaan. Tyypillistä molemmissa tapauksissa on, että koi-
ran oireet alkavat kutinana, usein ilman muita nähtäviä ihomuutoksia. Raapimisen ja ihon nuo-
lemisen myötä ihoon kehittyy sekundaarinen tulehdus. Ruoka-aineyliherkkyys saattaa alkaa oi-
reilla jo hyvin nuorena eli jo pentuiässä. Kutinaan ei liity vuodenaikaisvaihtelua. Ns. eliminaatio-
dieetti on paras tapa testata ruoka-aineyliherkkyydestä epäiltyä potilasta. Atoopikot sairasta-
vat joko ympärivuotisesti, mikäli allergeeni on sisätiloissa, tai esimerkiksi vain kesäaikaan, jolloin
voidaan epäillä, että allergeeni on esimerkiksi ulkona esiintyvää siitepölyä. Testaus voidaan suo-
rittaa iho tai veritestein. Pääasiallisena oireita helpottavana lääkityksenä käytetään kutinaa
helpottavia kortikosteroideja. Ruokaaineallergikoille etsitään sopiva ruokavalio, joka yksinään
eliminoi kortikosteroidien käyttötarpeen. Koirien ihosairauksien diagnosoiminen on aikaa ja ra-
haa vievää ja vaatii usein monia tutkimuksia diagnoosiin pääsemiseksi. Krooniset ihosairaudet
vaativat usein koko elämän kestävää lääkitystä tai erikoisruokavaliota. Rodullamme on tavattu
ihosairauksia, tarkempaa tietoa rotujärjestöllä ei ole, rodulla on sairauteen perinnöllinen alttius.
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on sitä mieltä, että sairastavaa koiraa ei saa käyttää
jalostukseen.

4.3.3. Muita Suomessa rodulla todettuja perinnöllisiä vikoja

Kasvattajakyselyt käynnistyvät vuonna 2008. Kyselyn avulla kartoitetaan tarkemmin
perinnöllisiä vikoja rodussamme. Alla lueteltuja vikoja jalostustoimikunta on saanut tie-
toonsa kasvattajien ja harrastajien kanssa käydyistä keskusteluista.

Hammaspuutokset
Rodulla ilmenee hammaspuutoksia. 1990-luvulla ilmeni mm. poskihampaiden puutteita. Yhdis-
tyksellä on käytössä hammastarkastuslomake (liite). Tämä lomake on ollut apuna koirien ham-
maspuutosten kartoittamisessa. Omistajat voivat pyytää eläinlääkärikäynnillään koirastaan
hammaslausunnon jo ennen mahdollisia hammastapaturmia.  Metsästystapahtumien aiheut-
tamat hampaiden irtoamiset ovat näin selitettävissä. 2000 - luvulla on enää harvemmin diag-
nosoitu muita, kuin P1 hampaan puutoksia. Tilanne rodussa on menossa hyvää vauhtia parem-
paan päin. Ongelmaa karsitaan linjoista sopivin yhdistelmin. On muistettava, että osa ham-
maspuutoksista on metsästystapaturman aiheuttamia.

Purentaviat
Rodulla esiintyy sekä ylä- että alapurentaa. Näiden lisäksi esiintyy myös ahdasta alaleuan pu-
rentaa ja vino- taikka ristipurentaa. Purentavioille ei ole pystytty esittämään varmaa periytymis-
mallia, mutta polygeeninen periytyminen lienee todennäköisin. Muut purentavirheet ovat har-
vinaisia.

Lonkkaniveldysplasia
Lonkkanivelen dysplasia eli HD (hip dysplasia) tarkoittaa kehityshäiriötä lonkkanivelessä. Lonk-
kaniveldysplasia on perinnöllinen vika, ja se periytyy polygeenisesti eli usean geenin säätelemä-
nä. Vian ilmenemiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät. Lonkkakuvauksia ei ole tehty, kuin joi-
takin satunnaistapauksia. Saksanmetsästysterrieri on pieni ja kevyt koira, joten sairaus ei ole on-
gelma rodussa.

Napatyrä
Napatyrää esiintyy saksanmetsästysterrierin pennuilla maassamme harvoin. Kooltaan tyrät ovat
usein pieniä, eivätkä pääsääntöisesti ole vaatineet leikkaushoitoa. Usein käy myös niin, että pik-
kupennulla selkeästi tuntuva pieni tyräportti kuroutuu umpeen kasvun edetessä.

Huuli- ja kitalakihalkio
Muutamia tapauksia on esiintynyt rodussa. Periytymismekanismi ei ole tiedossa ja ulkoisilla teki-
jöillä oletetaan olevan vaikutusta.

Piilokiveksisyys
Kivespuutokset periytyvät yksinkertaisesti resessiivisesti. Kumpikin sukupuoli periyttää kivesvikaa.
Rotujärjestöllä ei ole kattavaa tietoa piilokivespennuista, asiaa selvitetään käynnistyvillä kasvat-
tajakyselyillä.
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4.4 Ulkomuoto

Saksanmetsästysterrierin ulkomuoto, turkki ja koko

Saksanmetsästysterrieri on pienehkö hieman korkeuttaan
pitempi koira. Ilmeen tiukkuus johtuu sen pienistä tummista
silmistä, jotka sijaitsevat syvällä. Hampaat ovat suuret ja
leuat vahvat.

Vaikka saksanmetsästysterrieri ei ole näyttelykoira, kuitenkin
koiranäyttelyihin osallistuu hyvä määrä koiria. Koirat
luokitellaan pääsääntöisesti erittäin hyvän tai hyvän
tasoisiksi. Värivirheellisiä ei näyttelyissä tavata.

Väri: Saksanmetsästysterrierit ovat pääasiassa mustia, punakeltaisin tai ruskein merkein.
Valtaosa pennuista syntyy juuri tämän värisinä. Muutamia ruskeita yksilöitä voi vuosit-
tain syntyä. Sallittu väri on edellisten lisäksi ns. grizzle (mustien ja harmaiden karvojen
sekoitus). Grizzle-värisiä ei todennäköisesti ole Suomeen syntynyt KoiraNet-
tietojärjestelmän perusteella. Saksassa raportoidaan olevan muutamia yksilöitä. Tum-
ma ja vaalea maski ovat näyttelyssä samanarvoisia. Pienet valkoiset merkit rinnassa ja
varpaissa hyväksytään.

Vuosina 2005 - 2007 syntyi kahdeksan ruskeaa - vaalein merkein syntynyttä pentua,
tämä on 1,3 % kolmen vuoden rekisteröintimäärästä.

Ruskeita yksilöitä on Suomessa rekisteröity yhteensä 73, ruskea vaaleinmerkein on 7,
ruskeita 56, ruskea-mustia 4, vaaleanruskeita 1, ruskea-tan värisiä 1 ja punaruskeita 4.

n. Tepi SF152676/79 (Denbis Cay –Rella) on jättänyt kuusi ruskeaa yksilöä, myös n. Tepi
tavataan useiden ruskeiden koirien sukutaulussa. Myös n. Oily SF20622Q/85 (Gebbe –
Tepi) on jättänyt useita ruskeita jälkeläisiä. Ranskasta tuotu u. Volcan Des Pres De
Montfort on väriltään ruskea vaaleinmerkein. KoiraNet kannassa sen väri on merkitty
mustaruskeaksi. Uros on jättänyt 19 jälkeläisestä neljä ruskeaa yksilöä. Edellä mainittu-
jen koirien sukuja voidaan pitää merkittävimpinä periyttäjinä ruskeille yksilöille. Toki
muissakin suvuissa ruskeita pentuja on syntynyt silloin tällöin.

Turkki: Käyttötarkoituksensa vuoksi ihanteellinen turkki on pinnanmyötäinen ja tiheä. Turkki
tulee olla kova karkeakarvainen tai karkea sileäkarvainen. Karvapeitteen tärkein omi-
naisuus on kestää vaativaa ja kuluttavaa metsästystä sekä suojella ihoa metsästysti-
lanteissa.  Lyhytkarvainen turkki on oltava kovaa ja karkeaa, ja kaksinkertaista. Se ei
saa olla yhtä sileää ja lyhyttä kuin esim. lyhytkarvaisen mäyräkoiran. Vatsa ja reisien si-
säsivut eivät saa olla karvattomat. Karkeakarvainen turkki ei saa olla niin pitkää ja pör-
röistä, että koiraa olisi trimmattava. Karkea karva on pinnanmyötäistä, ei avointa eikä
säkkyräistä.  Rodusta ei saa antaa kehittyä varsinaista trimmausta vaativaa koiraa.
Turkki siistitään sormin nyppimällä.  Liian runsaat partakarvat yleensä viittaavat peh-
meä-karvaisuuteen. Lyhyt- ja karkeakarvaiset koirat ovat näyttelyssä samanarvoisia,
kunhan karvanlaatu on molemmilla oikea.

Koko: säkäkorkeus 33 - 40 cm
urosten ihannepaino 9 - 10 kg
narttujen ihannepaino 7,5 - 8,5 kg

Rodun ulkomuototuomarit ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota rodussa ilmene-
vään kapealeukaisuuteen, hentoluustoisuuteen, koirien lihasköyhyyteen, etuosan
heikkouteen sekä epäselvään sukupuolileimaan.
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Saksanmetsästysterrierien saamat Voittaja-tittelit vuosina 1992 - 2007
Taulukko: 29

Voittajat
V-07 uros Fin Mva Fin Kva Fin Kva-M Kans Mva S Mva V-07 Dalikan Colorado
V-07 narttu Fin Kva-M Fin Mva Est Mva V-07 Pikilän Emma
V-06 uros Pmjv-05 Euv-06 Estv-06 Fin Mva Est Mva V-06 Fin Kva Kans Mva Dark Thunder's Rockingdevil
V-06 narttu V-05 V-06 Niemand's Baroness
V-05 uros Fin Kva Fin Mva V-05 Pmv-05 Axiom Ef Boss
V-05 narttu V-05 V-06 Niemand's Baroness
V-04 uros Jv-04 V-04 Axiom He Veeka
V-04 narttu Ltujv-04 V-04 Rusko
V-03 uros V-03 Fin Mva Fin Kva Fin Kva-M Niemand's Assassin
V-03 narttu V-03 Jv-03 Waldgemein Etta Place
V-02 uros V-00 Fin Mva Fin Kva-L Fin Kva-M V-02 Kamu
V-02 narttu Fin Kva Fin Mva V-02 Sandnäsets Titti
V-01 uros Fin Kva-L V-01 Fin Kva-M Fin Mva Lahenperän Pommi
V-01 narttu Fin Mva V-99 Fin Kva-L V-01 Kans Mva S Mva Axiom Nitro
V-00 uros V-00 Fin Mva Fin Kva-L Fin Kva-M V-02 Kamu
V-00 narttu Estv-99 Fin Kva Fin Mva Est Mva Lv Mva Kans Mva V-00 Ltu Mva Baltv-02 Gamekeeper's Rv Uschi
V-99 uros Fin Kva Fin Mva V-99 Pmv-01 Dachshof Eppu Normaali
V-99 narttu Fin Mva V-99 Fin Kva-L V-01 Kans Mva S Mva Axiom Nitro
V-98 uros V-98 Fin Mva Fin Kva-M Erkanso'n Uljas
V-98 narttu Fin Kva V-98 Fin Mva Est Mva Kans Mva Rus Mva Samik Agata
V-97 uros Fin Kva V-97 Estv-97 Fin Mva Est Mva Kans Mva Honkalouhun Osku
V-96 uros Fin Kva Fin Mva Est Mva Kans Mva V-96 Pmv-97 Bonsori
V-95 narttu V-95 Fin Mva Fin Kva Est Mva Pmv-97 Kans Mva Sakmetters Diva
V-94 narttu Fin Kva Fin Mva V-94 Piepon Satu
V-93 narttu Fin Kva Fin Mva V-93 Tyyne
V-92 uros Eujv-91 V-92 Fin Kva Kraftwerk Blitz

Juniori-Voittajat
JV-07 uros Jv-07 Tammitörmän Mahti
JV-07 narttu Jv-07 Tammitörmän Manta
JV-06 narttu Jv-06 Tammitörmän Lady Fox Killer
JV-05 uros Jv-05 Dark Thunder's Respect
JV-04 uros Jv-04 V-04 Axiom He Veeka
JV-03 uros Jv-03 Rähinäpesän Fantom
JV-03 narttu V-03 Jv-03 Waldgemein Etta Place
JV-00 narttu Jv-00 Fin Kva-L Fin Mva Est Mva Kans Mva Dalikan Ariel
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Koirien mittaaminen näyttelyissä

Oikeat mittasuhteet omaavan saksanmetsästysterrierin rinnanympärysmitan tulisi olla 10 - 12 cm
säkäkorkeutta suurempi ja rinnan syvyyden 55 – 60 % säkäkorkeudesta

Rodun päänäyttelyissä saadut mittaustulokset osoittavat seuraavaa:

Rodun päänäyttelyissä mitataan koirien korkeudet ja satunnaisesti rinnanympärykset, muissa näyt-
telyissä mittaukset suoritetaan tuomarin harkinnan mukaisesti.

UROKSET päänäyttelyissä
korkeus cm 1995 1999 2002 2005 2007

33 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

34 3 % 5 % 0 % 0 % 0 %

35 3 % 0 % 5 % 0 % 5 %

36 8 % 24 % 32 % 3 % 29 %

37 26 % 24 % 27 % 28 % 39 %

38 44 % 24 % 18 % 21 % 24 %

39 10 % 14 % 18 % 24 % 5 %

40 8 % 5 % 0 % 14 % 0 %

41 0 % 5 % 0 % 10 % 0 %

 Koiria/kpl 39 21 22 29 21

Urosten keskikoko vaihtelee 37-38 cm välillä.

NARTUT päänäyttelyissä
korkeus cm 1995 1999 2002 2005 2007

33 0 % 16 % 11 % 0 % 14 %

34 2 % 0 % 32 % 3 % 11 %

35 27 % 21 % 25 % 13 % 46 %

36 32 % 21 % 11 % 42 % 29 %

37 10 % 26 % 18 % 26 % 0 %

38 37 % 5 % 0 % 10 % 0 %

39 4 % 5 % 7 % 6 % 0 %

40 2 % 5 % 0 % 0 % 0 %

41 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

 Koiria/kpl 41 19 28 31 28

Narttujen keskikoko vaihtelee 35-36 cm välillä.

Taulukot: 30
Rotumääritelmän mukaisen saksanmetsästysterrierin tulee olla 33 - 40 cm korkea. Rodun päänäyttelyissä mita-
taan koirien säkäkorkeudet säännöllisesti kaikilta koirilta. Rinnanympärysmitta satunnaisesti. Muissa näyttelyissä
mittaukset suoritetaan tuomarin harkinnan mukaisesti. Päänäyttelyistä kerätyistä mittaustuloksista käy ilmi, että
rotu täyttää ihannemitat. Toki tulee muistaa, että ääritapauksia tuodaan harvoin päänäyttelyyn.

Rodun uusien ulkomuototuomareiden kouluttamisesta Suomessa vastaavat Harri Lehkonen ja
Harry Tast.

Harri Lehkosen koulutuspaketista lainaten:
”Saku ei saa näyttää korkeajalkaiselta tai ilmavalta, ei myöskään mäyräkoiramaisen matalalta.
Sakut on mitattava ja korkeus merkittävä arvostelulipukkeeseen. Liian suuresta tai pienestä koosta
on rankaistava. Korkeudeltaan oikea, mutta mittasuhteiltaan väärä tai hento koira on yhtä paljon
virheellinen. Luolakoiran rintakehä ei saa olla tynnyrimäinen. Saku ei ole erityisen lyhytrunkoinen,
mutta tiivis, eli lanneosa on lyhyt ja rintakehä pitkä”.
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5. YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Jalostustoimikunnan ohjesääntö

Yhdistyksen jalostustoimikunnalla on käytössään vuosikokouksen hyväksymä ohjesään-
tö, joka on liitteenä. Jalostustoimikunnan ohjeessa on määritelty jalostuskoirien vä-
himmäisvaatimukset ja pentuvälittäjän toimintaohje. Ohjesäännössä on määritelty
myös jalostusneuvojien pätevyysvaatimukset, kouluttautuminen sekä heidän toimin-
taohjeet, valtuudet, velvollisuudet ja vaitiolo.

Jalostustoimikunta toimii vuosikokouksen antamin valtuuksin. Se laatii vuosittain toimin-
tasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka se esittää hallitukselle hyväksyttäväksi.
Jalostusneuvonnan on oltava puolueetonta ja siinä on huomioitava koko käytettävis-
sä oleva koiramateriaali. Jalostusneuvojan tulee kaikissa tilanteissa toimia ensisijaisesti
rodun edun mukaisesti.

Pentulistalla (rotulehti ja kotisivut) julkaistaan jalostustoimikunnan hyväksymät yhdis-
telmät.

Kasvattajien tekemät jalostuskyselyt on käsitelty voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Yhdistelmiä käsitellessään jalostusneuvojat ovat keskittyneet rodun sairauksiin. Linssiluk-
saatio ja entropion ovat olleet hylkääviä vikoja. Polvivaivoissa 1. astetta huonommat
polvet omaavan koiran käyttö jalostukseen on hyväksytty vain hyvin perustellusti.
Käyttöominaisuudet ovat olleet terveyden ohella keskeisin jalostuksen mittari.

Tavoitteiden toteutuminen

Jalostukseen käytetyt koirat ovat olleet pääsääntöisesti tervesilmäisiä ja –polvisia. Jäl-
keläisten terveystulokset käyvät ilmi luvun 4.3. tilastoista.

Kasvattajat ovat tunteneet vastuuntuntoa. He ovat sulkeneet jalostuksesta pois tode-
tut LL-tapaukset sekä niiden ensimmäisen polven jälkeläiset, sekä myös sairaan koiran
vanhemmat.

Tavoite, jossa toivottiin LUT B-asteen tai LUME –kokeen hyväksytysti suorittamista on to-
teutunut hyvin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Koevaatimusten toteutuminen yhdistelmissä vuosina 2005 - 2007
Taulukko: 31

Vuosi rekisteröity yhdistelmiä
yhteensä

LUT-B
molemmilla

vanhemmilla
%

LUME1
molemmilla

vanhemmilla
%

vain toinen
tulos

molemmilla
%

2005 196 44 24  10,6 10 4,4 14 6,6

2006 218 45  27  12,1  9 4,1 18 8,1

2007 207 46  22 10,1  10 4,6 12 5,5
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Varsinaisia jälkeläistarkastuksia yhdistys ei ole järjestänyt

Päänäyttely

Kesäleirin yhteydessä pidettävä rodun päänäyttely on ollut ns. ulkomuodon jalostus-
tarkastustilaisuus. Koiria näihin näyttelyihin on ilmoittautunut vuosittain noin 60, joka on
noin 28 % vuoden rekisteröintimäärästä. Päänäyttelyn tuomarit on valittu asiantunti-
joista. Päänäyttelyssä arvostelemassa on ollut saksalaisia kasvattajatuomareita sekä
kotimaisia rodun koulutuksesta vastaavia ulkomuototuomareita.

Taipumuskokeet ja vesiriistakoe kesäleirillä

Kesäleirillä pidettävät taipumuskokeet sekä vesiriistakoe ovat toimineet osaltaan käyt-
töominaisuuksien jalostustarkastuksena. Muualla kuin kesäleirillä pidetyistä metsästys-
ja taipumuskokeista palautetta jalostustoimikunta on saanut myös ylituomareilta suo-
raan.

Terveystarkastukset

Yhdistys ei ole järjestänyt erillisiä terveystarkastuksia sitten vuoden 2000. Nykypäivänä
terveysseurantaa suoritetaan KoiraNet ja Dogbase –ohjelmien avulla. Yhdistyksen
omat terveystiedostot päivitetään. Kasvattajia on informoitu mm. rotulehden välityk-
sellä sekä henkilökohtaisesti.

Edellisen jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

Ohjelmassa painotettiin nimenomaan hyvien käyttötaipumusten ja käyttötarkoitusta
palvelevien ulkomuoto-ominaisuuksien, kuten rintakehän ympärysmitta suhteessa sä-
käkorkeuteen ja rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen sekä liikkeiden, tärkeyttä.

Näihin kiinteästi kytkeytyneet luonnekysymykset ovat kuuluneet myös jalostustavoittei-
siin.

Jalostustoimikunta on painottanut vahvaa metsästysintoa, terveyttä sekä elinvoimai-
suutta jalostusneuvonnoissa.

Nämä tavoitteet ovat toteutuneet toimikunnan osalta hyvin, joskin kasvattajien puo-
lelta enemmän aktiivisuutta jalostusasioihin olisi kaivattu.
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT
6.1 Visio

Saksanmetsästysterrieri toimii tulevaisuudessakin sen alkuperäisessä tarkoituksessa. Sen
tulee olla terve, sisukas, peräänantamaton ja taisteluntahtoinen luolakoira.

Saksanmetsästysterrierin oletetaan tulevaisuudessa valtaavan monipuolisemman met-
sästyskoiran maineen mm. noutavana, jäljestävänä sekä ajavana koirana. Pienpeto-
kannan ja raivotautivaaran kurissa pitämiseksi on luonnollista jatkaa hyvien luolakoiri-
en kasvattamista. Jäljestämistä on syytä kaikin tavoin aktivoida.  Saksanmetsästyster-
rierin käyttö esim. kyyhkysen noutamiseen varsinkin ennen viljan puintia on perusteltua
jo koiran pienen koon vuoksi. Myös sorsanmetsästyksessä voi hyödyntää koiran inno-
kasta noutamisviettiä. Oman haasteensa antaa lisääntyvä kauriinmetsästys. Ajavana
koirana saksanmetsästysterrieri puolustaa paikkaansa vain pienillä metsästysalueilla.

Rotu ei saa jakaantua erillisiin näyttö- ja käyttölinjoihin. Saksanmetsästysterrieri tullaan
säilyttämään metsästyskoirana, josta omistaja voi kouluttaa haluamansalaisen met-
sästyskaverin.

Säilyäkseen sellaisena myös tulevaisuudessa on rodun kannalta tärkeää säilyttää ja-
lostuspohja riittävän laajana ja vaalia psyykkisesti vahvoja, luonteeltaan terveitä ja
fyysisesti kaikin puolin elinvoimaisia koiria. Rodun suosio tulevaisuudessa tuskin kasvaa
räjähdysmäisesti, jolloin rekisteröintimäärissäkään ei tapahtune suuria muutoksia.

6.2 Rotujärjestön tavoitteet

Rotujärjestö edesauttaa kasvattajien pyrkimyksiä jalostaa rotua tutkimalla, tukemalla
sekä informoimalla. Rodun hyvinvointia edistääkseen rotujärjestö pyrkii ohjaamaan ja
opastamaan kasvattajia sekä rodun harrastajia.

Tavoitteena on parantaa tai säilyttää tällä tasolla rodun perinnöllistä terveydentilaa
sekä käyttöominaisuuksia.

Rodun toivotaan pysyvän metsästäjien omistuksessa ja leviäminen pelkäksi seura-
koiraksi pyritään estämään mm. informoimalla kasvattajia.

Rodun suosio pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Toivotaan, että kasvattajat jalosta-
vat koiriaan maltillisesti ja suurta harkintaa käyttäen.

Populaation kokonaistila ja rakenne

Matadorijalostustilanne rodussa on edelleenkin hälyttävä. Kotimainen kanta on suodattunut viime
vuosikymmenien aikana pahan ”pullonkaulan” läpi. Tämä tulee huomioida jalostuksen ohjauksessa.
Rotujärjestö vetoaa koirien omistajiin asiassa. Muistutetaan, että täysin virheetöntä yksilöä ei ole
olemassa, vaan jokainen kantaa perimässään myös vahingollisia ominaisuuksia. Niin huonot kuin
hyvätkin ominaisuudet yksilön liikakäyttö saa lisääntymään.

1. sukusiitokset suoritetaan erittäin suurta harkintaa käyttäen ja sukusiitoskerroin ei saa nousta
yli 3,125 % kahdeksaan sukupolveen laskettuna

2. yksilön jälkeläisten tai lastenlasten lukumäärä ei saa ylittää 40 jälkeläistä
3. toivotaan uroksen ja nartun omistajien valitsevan jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset

täyttävät kumppanit koirilleen
4. kasvattajan vastuu rodun jalostamisessa on suuri, hänen ollessa vastuussa mm. perinnöllisten

sairauksien sekä metsästysinnottomuuden ilmenemisestä kasvateissaan
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Luonne ja käyttöominaisuudet

Koirien luonteeseen kiinnitetään kokoajan huomiota, jotta ne säilyvät vähintään nykyi-
sellä tasolla. Luonteentestauksia seurataan mm. koe- ja näyttelykäyntien avulla.

Rodun erikoisalueena pidetään edelleenkin pienpetojen, turkisriistan ja vesilintujen
metsästystä. Kouluttamalla koirasta voi saada hyvän kaverin myös kyyhkysten, jänis-
ten, näätien ja hirvien metsästykseen.

Maamme kauriskantojen lisääntymisen myötä tämä metsästysmuoto näyttelee entistä
tärkeämpää osaa metsästäjien keskuudessa. Koiraa voi metsästystilanteessa käyttää
vain karkottavana koirana (Metsästyslaissa on määritelty säkäkorkeus koirille, jotka
saavat ajaa kaurista).

Hyvän hajuaistin vuoksi saksanmetsästysterrieri jäljestää verijälkeä mielellään. Vahvat
riistavaistot omaavana rotuna kouluttaminen voi kuitenkin tuottaa haasteita. Haavak-
kohirvien löytäjänä sakut ovat kunnostautuneet juuri hyvän hajuaistin vuoksi.

Kokeisiin osallistumisprosentti on pyrittävä säilyttämään korkealla tasolla ja pyrittävä
siihen, että LUT-koekäynnit säilyisivät 80-90 % vuosittaisesta rekisteröintimäärästä. LUME-
koekäynnit säilyisivät 15-20 % vuosittaisesta rekisteröintimäärästä. Metsästystilanteiden
tärkeyttä jalostuskoiria puntaroitaessa ei pidä unohtaa. Ne ovat erinomaisia jalostus-
mittareita.

Seurataan myös koirien ongelmia kotioloissa.
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Terveys

Terveystavoitteena pidettäköön, että voimakkaat metsästysvietit omaavan koirarodun tulee olla
terve. On tärkeää, että käyttökoira on fyysisesti terve. Uusia silmäsairaustapauksia todetaan vuosit-
tain. Vain avoimuudella ja ahkeralla koirien tutkimisella voimme pitää koirakantamme suhteellisen
terveenä. Tuontikoirien taustat tulisi tutkia mahdollisimman tarkasti mahdollisien perinnöllisten saira-
uksien varalta. Suomen koirakanta polveutuu pitkälti saksalaisista ja ruotsalaisista koirista ja linjoista,
joissa on todettu linssiluksaatiota. Myös muitakin kuin jalostuskoiria tulee tutkia, näin saadaan tietoa
muistakin koirista.

Hannes Lohen geenitutkimukseen liittyminen ja mahdollisen LL-mutaation tunnistamisen jälkeen
rodun jalostus saa lisämahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Geenimutaation löytymisen jälkeen on mah-
dollista DNA-testillä saada selville kantavatko koirat LL-geeniä ja LL-mutaatiota sairastavat koirat voi
sulkea jalostuksen ulkopuolelle.

On muistettava, että yhden geenitestin löytyminen ei kerro mitään muista sairausgeeneistä, joita
koira kantaa.  Linssiluksaatiotesti kertoo ainoastaan LL-mutaation osalta koiran statuksen.  Tämä ei
sulje pois muita saman geenin mutaatioita eikä myöskään kerro mitään koiran muista periytyvistä
sairauksista.

Ulkomuoto

Tavoitteena on ulkomuodoltaan rotumääri-
telmää vastaava saksanmetsästysterrieri.

Näyttelyiden osallistumismäärät tulisi saada
lisääntymään tämän hetkisestä 25 – 30 %:sta
lähemmäksi 50 %.

On hyvä muistaa, että näyttelyissä anne-
taan arvio koiran ulkomuodosta suhteessa
rotumääritelmään. Kilpaileminen eri-ikäisten
koirien kesken ei ole tarkoituksenmukaista.

Päänäyttelytuomarit valitaan huolella.

Pidetään päänäyttelyn osallistumiskynnys
alhaisena.

Rotujärjestön tulee panostaa ulkomuototuomarikoulutukseen ja paneutua tuomareiden ajan tasal-
la pitämiseen.

Kasvattajien kanssa tulee keskustella rotumääritelmän tulkinnasta, jotta he ymmärtävät oikean rotu-
tyypin mallin. Kasvattajia tulee opastaa kiinnittämään huomioita koiran kokoon ja mittasuhteisiin,
rungon vahvuusasteen, vahvaan päähän, jossa on oikea ilme. Myös hampaiden laskeminen ja
oikean purennan toteaminen vaativat opastusta. Lisäksi kasvattajien tulisi erottaa oikea sukupuoli-
leima. Näitä kaikkia asioita tulee pohtia yhdistelmiä suunniteltaessa.

Rotujärjestön ja kasvattajien on huolehdittava, että rotu ei jakaannu näyttely- ja käyttölinjaisiin koi-
riin. Tämän päivän muotovaliokoira on saavuttanut 2 x LUTB -asteen tulosta kokeista. Tämä sääntö
säätelee koirien kokoa sopivaksi. Saksanmetsästysterrierien näyttelytulokset julkaistaan vuosittain
tuloskirjassa.

Hyvä lihaskunto auttaa koiraa suoriutumaan tehtävistään metsästyskoirana.
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6.3 Rotujärjestön strategia

Rotujärjestön ja kasvattajien tärkein tehtävä on säilyttää saksanmetsästysterrieri terveenä ja toimi-
vana metsästyskoirana, noudattaen jalostuksen ohjesääntöä. Rotujärjestö kerää, seuraa ja analysoi
luotettavaa ja monipuolista koe- ja tutkimustietoa Suomessa. Kansainvälinen tieto käytetään myös
saaduin osin hyväksi.

Rotujärjestö kannustaa koiranomistajia osallistumaan kokeisiin, näyttelyihin ja terveystarkastuksiin,
jotta saamme tarvitsemaamme tietoa rodun tämän hetken tilasta.

Rotujärjestön asettamiin tavoitteisiin on mahdollista päästä vain silloin, kun mahdollisimman moni
kasvattajista ja koiranomistajista saadaan sitoutumaan ohjeiden noudattamiseen. Tällä hetkellä
suuri osa kasvattajista on tiedostanut jalostuksen pelisäännöt, mutta toimivat itsenäisesti. Rotujärjes-
tön tavoitteena on aktivoida kasvattajia ja harrastajia kysymään jalostustoimikunnalta ajankohtaisia
kuulumisia ja ohjausta yhdistelmiä suunnitellessaan. Näin toteutamme puolueetonta informointia
kasvattajalle.

Rotujärjestön tulee kaikin keinoin parantaa palveluaan kasvattajia kohtaan mm. julkaisemalla rotu-
lehdessä säännöllisesti jalostusasioita ja ajankohtaisia artikkeleja. Sen tulee myös järjestää koiranja-
lostukseen liittyviä tilaisuuksia. Ilman osapuolten yhteistyötä ei voida puhua koko koirakannan kehit-
tämisestä Suomessa.

Rotujärjestön tavoitteeksi asetetaan aktiivinen yhteistyö kasvattajien ja jalostustoimikunnan välillä.
Jotta kasvattajat ja harrastajat motivoituisivat rodun säilyttämiseen tällä tasolla sekä sen kehittämi-
seen, heidän tulisi voida tuntea luottamusta rotujärjestöä kohti.

Näyttely ja koevaatimukset:

Rotujärjestö suosittelee jalostukseen käytettäväksi koiria, jotka ovat saaneet vähintään hyvä- pal-
kinnon laatuarvostelussa ja B- tuloksen luolakoirien taipumuskokeissa (LUT)tai hyväksytyn tuloksen
luolakoirien metsästyskokeessa (LUME).  Suositellaan koiria käytettävän myös vesiriistakokeessa (VE-
RI), jotta saamme monipuolisempaa koetietoa koirasta.  Käytännön metsästystilanteet ovat erin-
omaisia testaustapoja. Rodun päänäyttelyn tuomarit ovat rodun asiantuntijoita, jotka antavat jalos-
tustoimikunnalle sekä monelle valveutuneelle saksanmetsästysterrierikasvattajalle ja - harrastajalle
oppia ja ulkomuodon jalostustavoitteita tulevaisuuden varalle. Korkeuden ja rinnanympäryksen
mittaustulosten merkitsemistä koirien arvosteluihin auttavat mittasuhteiden arvioinnissa.

Tietojen kerääminen

Tietoa käyttökokeista voimme kerätä arvostelulomakkeista, koska yksi kappale tulee rotujärjestölle.
Myös kokeitten ylituomarit sekä alueelliset LUT – kouluttajat informoivat tarvittaessa yhdistystä. Näyt-
tely- ja koetulokset sekä terveystiedot saamme kerättyä KoiraNet-järjestelmästä sekä virallisista sil-
mä- ja polvitutkimuslomakkeista. Avoimuus sairauksien ja vikojen informoimisessa palvelee kasvatta-
jia parhaiten.

Yleistä jalostuksen tavoitteista

Jalostuksen tärkeimpänä tavoitteena tulee pitää periksi antamatonta metsästysintoa ja sitkeyttä.
Huolehtia tulee myös perinnöllisistä sairauksista ja vioista sekä terveestä luonteesta. Perinnölliset viat
kuten häntäviat, kivesviat sekä erilaiset purentaviat ja hammaspuutokset eivät vaadi entistä käy-
täntöä enempiä toimenpiteitä, toivotaan, että vialliset yksilöt karsitaan jalostuksesta mm. näyttely-
arvostelujen pohjalta. On syytä olla huolestunut rodun silmäsairauksista ja polvivioista. Nämä seikat
yhdessä ovat johtaneet saksanmetsästysterrierin liittymisen PEVISA - ohjelmaan.

Jalostusneuvojat valitaan henkilöistä, jotka ovat roduntuntijoita, mieluummin vähintään LUT- koulut-
tajapätevyyden omaavia, käytännön metsästystä harrastavia sekä perinnöllisyysoppiin riittävästi
perehtyneitä henkilöitä. Diplomaattista asiankäsittelytaitoa ja riittävää objektiivisuutta asioihin pai-
notamme myös hyvältä jalostusneuvojalta.
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Perinnöllisten vikojen ja sairauksien torjuminen

Jalostuskoirat tarkastetaan PEVISA:n ohjeen mukaisesti. Sairastapaukset tilastoidaan ja aineistoa
tutkitaan ja sairaustapauksista tiedotetaan kasvattajille.

Linssiluksaatiota sairastavaa koiraa, sen sisaruksia tai sairaan koiran ensimmäisen polven jälkeläisiä
ja vanhempia ei tule käyttää jalostukseen. Resessiivisesti periytyviä silmäsairauksia, toisen asteen tai
siitä vakavampaa patellaluksaatiota, autoimmuunisairauksia, idiopaattista epilepsiaa, allergioita,
vihaista tai muuta koiran elämän laatua selvästi alentavista sairauksista kärsiviä koiria, ei tule myös-
kään käyttää jalostukseen.

Silmäsairauksiin luetaan kuuluvaksi LL, HC, PRA, distichiasis, ektooppinen cilia, trichiasis, entropion ja
glaukooma.

RD ja PPM ovat harvinaisia rodussa, ettei perinnöllisyydestä ole varmuutta. Suositellaan, että toinen
parituskumppani on terve.

LL-mutaation löytymisen myötä saamme jatkossa tarkempaa tietoa LL-geeninkantajista. Tämä tulee
jatkossa laajentamaan merkittävästi geenipoolia, koska koiria voidaan turvallisemmin käyttää jalos-
tuksessa.

LL-mutaation löydyttyä voi kasvattaja niin halutessaan DNA-testata pennut jo ennen luovutusta ja
saada tietoonsa pentujen perimän linssiluksaation suhteen.

Yleisesti suositellaan, että jalostuskoiran tulee olla kaikin puolin terve.
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet, SWOT-analyysi

Rodun vahvuuksia ja heikkouksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia on esitetty taulukossa.
Taulukko: 32

VAHVUUDET

Populaatio
sukusiitosaste pienentynyt
tuontikoirat laajentavat koirakantaa
rodun monimuotoisuus
rotu ei ole jakaantunut näyttely- ja
käyttölinjoihin

Luonne ja ulkomuoto
suhteellisen terveluonteinen
helppohoitoinen
vaatimaton
luonteen kovuus ja sitkeys
ulkomuodoltaan EH-tasoinen
kooltaan sopiva

Käyttöominaisuudet
suosittu luolakoira
toimiva luolakoira
Suomessa on hyvä riistakanta
monipuolinen metsästyskoira
hyvä hajuaisti
erinomainen metsästysinto

Terveys ja rakenne
suhteellisen terve koirakanta
todettuja silmäsairauksia vähän

Lisääntyminen
hyvä lisääntymiskyky
helpot astutukset
normaalit synnytykset

Markkinapotentiaali
ei tarvetta markkinapotentiaalille, kysyn-
tä on sopiva rekisteröintimääriin nähden
ei ole muotirotu
pentujen luovutus metsästäjille

HEIKKOUDET

Populaatio
on käytetty liikaa samoja ja saman sukui-
sia koiria jalostukseen
on käytetty vain pientä osaa terveistä ja
hyvistä koirista jalostukseen
huolimattomilla yhdistelmillä saadaan
helposti sukusiitosaste liian korkeaksi
tuontikoirat yleensä tuntemattomia
huolellisen suunnittelun puute
pieni kannankoko

Luonne ja ulkomuoto
jotkut yksilöt ylivilkkaita sekä stressiherkkiä
joissakin yksilöissä tavataan sosiaalisuu-
den puutetta sekä tappelunhaluisuutta
turkin nyppiminen
etuosan heikkoudet
sukupuolileiman hälveneminen
leukojen kapeus

Käyttöominaisuudet
taipumuskokeissa havaittu lisääntynyt
löysyys
metsästysinnon puute lisääntynyt

Terveys ja rakenne
hammaspuutokset
rodussa on ilmennyt monentyyppisiä sil-
mäsairauksia
jalostuskoirien taustoja ei tunneta tar-
peeksi yhdistelmää suunniteltaessa
LL-kantajakoiria populaatiossa paljon
silmäsairaita sukuja linjataan edelleen

Lisääntyminen
kanta on suppea, käytetään liikaa sa-
moja koiria jalostuksessa

Markkinapotentiaali
kasvattajat myyvät pentuja myös seura-
koiraksi
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Taulukko: 33

MAHDOLLISUUDET

Populaatio
kasvattajien sitoutuminen JTO:aan
suosittu luolakoirarotu, pennut menevät
hyvin kaupaksi
hyvien kotimaisten sukujen jalostuskäyttö
tuontikoirat ja jalostuspohjan laajenemi-
nen
paljon jalostusmateriaalia
reservissä käyttämättä

Luonne ja ulkomuoto
metsästysominaisuudet etusijalla
luolakoirana koko säilyy sopivana
metsästysterrierin luonne

Käyttöominaisuudet
yhteistyön kehittäminen pitkän koke-
muksen omaavien kasvattajien ja har-
rastajien kanssa
yhteistyö muiden maiden kanssa
monipuolisuuden hyödyntäminen
pennunostajien tietotaidon lisääminen
riistakanta ei häviä Suomesta

Terveys ja rakenne
geenitutkimukseen liittyminen, DNA-
testausten aloittaminen rodulla
terveystutkimukset
harrastajien välinen avoimuus ja rehelli-
syys
asiallinen tiedottaminen
tiedonsaannin helpottuminen

Markkinapotentiaali
suosittuna luolakoirana ottanut paikkan-
sa metsästäjien keskuudessa
kasvattajat voivat valita kenelle myyvät
pennut

UHAT

Populaatio
koiramäärän hallitsematon lisääntyminen
seurakoiraksi yleistyminen
kaupalliset kasvattajat
koirien liian suuret jälkeläismäärät lyhyes-
sä ajassa

Luonne ja ulkomuoto
käyttöominaisuuksien heikkeneminen
luonteen pehmeneminen
erilaisten luonneongelmien lisääntyminen

Käyttöominaisuudet
löysyys lisääntyy riistatyöskentelyssä
väärien sukulinjojen yhdistäminen ja met-
sästysinnon heikkeneminen

Terveys ja rakenne
terveysongelmien lisääntyminen
geenipoolin kaventuminen

Markkinapotentiaali
liiallinen kilpailuhenki ja kunnianhimoisuus
sekä menestymisen pakko voi johtaa
epäasiallisiin jalostusvalintoihin
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6.5 Varautuminen ongelmiin
Taulukko: 34

Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan
merkitsee

Jalostuspohja
kaventuu

- jalostuskoirien sukulai-
suudet ja yksittäisten koi-
rien liikakäyttö

- kapea geenipohja

-sukusiitosasteen huo-
mioonottaminen

-huolellinen yhdistelmien
suunnittelu

- sukulaisuutta seurataan mm.
KoiraNet-ohjelman avulla 8-
sukupolvessa.

-tietoa tilastoidaan ja siitä
tiedotetaan jäsenistölle

- jalostuspohja kaventuu ja sairau-
det lisääntyvät.

- metsästysominaisuudet heik-
kenevät

- monimuotoisuus häviää.
Kasvattajien,
harrastajien ja
rotujärjestön
välisen
avoimuuden
puute

- ei saada avoimesti oikeaa
tietoa koirien sairauksista

- ei saada aina oikeaa
tietoa koirien metsäs-
tysominaisuuksista

- ei sitouduta JTO:an tar-
peeksi

-kannustetaan avoimuu-
teen ja yhteistyöhön
sidosryhmien kesken

-kannustetaan noudat-
tamaan JTO:a

-otetaan vastuuta yhdistelmiä
tehtäessä

-kerrotaan avoimesti todetuis-
ta puutteista

-tiedotetaan todetuista diag-
nooseista

- avoimella keskustelulla
-asiallisella tiedottamisella
-JTO:n sisällön merkityksen
ymmärtäminen

- perinnöllisiä vikoja ja sairauksia
ei salata, vaan niistä kerrotaan
jalostustoimikunnalle avoimesti

- metsästysominaisuuksista kes-
kustellaan avoimesti

- luonteista kerrotaan rehellisesti

Epärodulliset
piirteet
yleistyvät

- vääränlaiset jalostusvalin-
nat.
- väärien piirteiden ihannointi
- informaation puute
- huolimattomat jalostusva-

linnat
- puutteellinen tieto jalostus-

koirien, niiden sukulaisten
tai jälkeläisten koosta

- JTO:n merkityksen
korostaminen ja sen
sisällöstä tiedottami-
nen

- rotumääritelmän
tunteminen

- mittauskehoitus ulko-
muototuomareille,
koon merkitseminen
näyttelyarvosteluun

- päänäyttelyn tarkoitus
- vältetään liian suurien

ja pienien koirien jalos-
tuskäyttöä

- tiedostetaan koiran puutteet
- informaation lisääminen
- avoimuudella ja rehellisyydel-

lä
- julkaistaan artikkeleja rotu-

lehdessä
-järjestetään mahdollisia
koulutustilaisuuksia kasvatta-
jille, tuomareille sekä jäsenille

-koirien koon säilyttämien
rotumääritelmän mukaisena,
akselilla 33 cm – 40 cm

- rotu ei täytä rotumääritelmän
vaatimuksia

-toimimaton metsästyskoira
- rotu ei sovellu enää luolametsäs-

tykseen liian ison kokonsa vuoksi
- liian suurilla koirilla ei voida

osallistua taipumuskokeisiin
-liian isot koirat voivat ajautua ns.
seurakoiriksi

Terveys-
ongelmat
yleistyvät

- jalostukseen käytetään
koiria, joilla on selvä riski
periyttää perinnöllisiä sai-
rauksia

- sukusiittoisuus
- ei seurata tarpeeksi rodun

kokonaistilaa
- avoimuuden ja rehellisyy-

den puute

- terveystutkimuksia
lisätään

- rehellisyys ja avoi-
muus

- sukulaisuuksien huo-
mioonottaminen

- DNA-verinäytteiden
kerääminen LL-
mutaation löytämiseksi

- käytetään jalostukseen vain
terveitä koiria

- avoin keskustelu
- asiallinen tiedottaminen
- yhteistyö jalostustoimikunnan

kanssa

- sairas koira kärsii
- jalostuskoirat vähenevät ja su-

kusiitosaste suurenee
- monimuotoisuus pienenee.
- syntyy kustannuksia kasvattajalle

ja omistajalle
- mahdollinen koiran lopettaminen
- koiraa ei voi käyttää käyttötarkoi-

tuksessaan

Käyttö-
kokeiden
määrä
vähenee
tai ne loppu-
vat
kokonaan

- nykyajan etiikka
- taipumuskokeet suuritöisiä
järjestää
- kokeen järjestäjiltä vaadi-
taan vähintään lut-kokeiden
kouluttajakoulutus

- rotujärjestö yhteistyös-
sä Kennelliiton ja mui-
den luolakoirarotujär-
jestöjen kanssa seu-
raavat kokeiden tilan-
netta ja tarvittaessa
neuvottelevat asioista

- rotujärjestön edustus
ylituomarikollegiossa

- noudatetaan annettuja ohjei-
ta kokeiden järjestämisessä

-yhteistyössä eteenpäin!

- luolakoiria ei voida testata taipu-
muskokeissa

- jalostuskoirien ominaisuudet
jäävät selvittämättä, taipumukset
heikkenevät

- jalostuksen ohjaus vaikeutuu
- koira saa taipumuskokeissa

kokemusta toimia riistan kanssa
- koirat joutuvat kokemattomina

ketun kanssa luolaan
Rotu
jakaantuu
käyttö-,
näyttely- ja
metsästys-
linjaisiin
koiriin

- jalostuksessa aletaan
suosia koiria, joilla ei metsäs-
tetä
- vastaavasti metsästäjät
eivät vie koiriaan kokeisiin tai
näyttelyyn
- harrastajat jakaantuvat
näyttelyssä käyviin tai met-
sästäjiin
- kasvattajat eivät ole enää
niin tarkkoja kenelle koiran-
pennut myyvät
- metsästysinto heikentyy,
ns. riistavapaat koirat myy-
dään seurakoiriksi

-rotujärjestö suosittelee
jalostukseen vain koe-
tuloksia omaavia koiria

-kannustetaan sakujen
omistajia osallistumaan
LUT, LUME ja VERI
kokeisiin

-metsästystilanteiden
arviointi

-kesäleirin monipuoliset
kokeet, päänäyttely
sekä asiantuntijoiden
luentoja

-saada kasvattajat tiedosta-
maan rodun alkuperäinen
tarkoitus jalostaessaan koiria

-noudatetaan JTO:a valittaes-
sa jalostuskoiria

-innostetaan jäsenistöä kokei-
siin koirillaan

-rotulehden sisältö säilytetään
käyttökoirapainotteisena

-muotovalionarvosäännön
säilyttäminen

-jalostuskoirilta vaaditaan
käyttökoetulokset

- geenipoolin kaventuminen
- oikean saksanmetsästysterrieri-

tyypin katoaminen
- alkuperäisen käyttötarkoituksen

katoaminen
- rodun monimuotoisuus pienenee

ja geenipohja kapenee jalostet-
taessa käyttö-, näyttely ja met-
sästyslinjaisia koiria

- rotutyyppi vääristyy
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6.6 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi

2008 - 2012
seurataan geenipohjan laajuutta ja koirien liikakäyttöä
kasvattajien ja toimikunnan välinen yhteistyö, avoimuus ja rehellisyys
jalostusneuvonta ja tiedon keruu sekä sen hyödyntäminen
silmätutkimusten jatkaminen ja terveystuloksista tiedottaminen
käynnistetään laajempi sairauksien kartoittaminen kyselyin
analysoidaan sekä tehdään johtopäätöksiä KoiraNet-ohjelmasta saaduista terveystuloksista
jalostuskoirien jälkeläislaadun seuranta
tuontikoirien taustojen tarkemmat selvitykset (vähintään viisi sukupolvea)
asiallinen ja tehokas tiedottaminen
kesäleirillä kokeiden ja päänäyttelyn järjestäminen yhdessä muitten toimikuntien kanssa
käynnistetään kasvattajakyselyt, vastausten tilastointi
Hannes Lohen DNA-geenitutkimukseen liittyminen LL-mutaation löytymiseksi
osallistutaan ulkomuototuomarikoulutusten järjestämiseen
jalostuksen ohjesäännön päivittäminen

Jalostustoimikunta tekee vuosittain yhteenvedon jälkeläisseurannasta, jalostukseen käytetyistä koi-
rista, rodun terveystilanteesta ja koe- sekä näyttelykäynneistä. Raportti esitellään vuosikokouksessa
jäsenistölle sekä julkaistaan Ärinätori-lehdessä. Kasvattajia ja jäseniä informoidaan ajankohtaisista
asioista Ärinätorin kautta. Kasvattajakyselyt käynnistetään ja niiden tilasto-osa julkaistaan vuosiko-
kouksessa sekä Ärinätorissa.

Taulukko: 35
2008

JTO:n päivittäminen
yhdistyksen järjestämät luolakokeet
yhdistyksen järjestämät vesiriistakokeet
rodun päänäyttely
kesäleiri
Ärinätorin jalostuksellinen sisältö
kotisivujen päivittäminen ajallaan
kasvattajakyselyt
Hannes Lohen DNA-verikokeiden keruu jouk-
kotilaisuuksissa

2009
jalostusraportit vuosikokoukselle
yhdistyksen järjestämät luolakokeet
yhdistyksen järjestämät vesiriistakokeet
rodun päänäyttely
kesäleiri
Ärinätorin jalostuksellinen sisältö
kotisivujen päivittäminen ajallaan
uuden omistajan opas
LL-mutaation löytyminen Hannes Lohen avus-
tuksella
kannustetaan ottamaan koirista DNA-
verinäytteitä LL-mutaatiogeenin selvittämi-
seksi

2010
jalostusraportit vuosikokoukselle
yhdistyksen järjestämät luolakokeet
yhdistyksen järjestämät vesiriistakokeet
rodun päänäyttely
kesäleiri
Ärinätorin jalostuksellinen sisältö
kotisivujen päivittäminen ajallaan
terveyskyselyt
kannustetaan ottamaan koirista DNA-
verinäytteitä LL-mutaatiogeenin selvittämi-
seksi

2011
jalostusraportit vuosikokoukselle
yhdistyksen järjestämät luolakokeet
yhdistyksen järjestämät vesiriistakokeet
rodun päänäyttely
kesäleiri
Ärinätorin jalostuksellinen sisältö
kotisivujen päivittäminen ajallaan
kasvattajakyselyt
JTO:n yhteenvedot 2008-2012
kannustetaan ottamaan koirista DNA-
verinäytteitä LL-mutaatiogeenin selvittämi-
seksi

2012
jalostusraportit vuosikokoukselle
yhdistyksen järjestämät luolakokeet
yhdistyksen järjestämät vesiriistakokeet
rodun päänäyttely
kesäleiri
Ärinätorin jalostuksellinen sisältö
kotisivujen päivittäminen ajallaan
JTO:n päivitys ja jatkon hakeminen
kannustetaan ottamaan koirista DNA-
verinäytteitä LL-mutaatiogeenin selvittämi-
seksi

Jalostustoimikuntaan kuuluu:
puheenjohtaja ja jäseninä
kaksi jalostusneuvojaa
toimikausi on kolme vuotta
tarvittaessa asiantuntijoita apuna
nykyinen kausi päättyi 2007
uusi kausi on 2008 – 2010
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7. TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan viiden vuoden välein jalostuksen tavoiteohjel-
man päivittämisen yhteydessä tai tarvittaessa aikaisemminkin. Suuri osa asetetuista tavoitteista on
saavutettavissa vain pitkäjänteisellä työllä. Viisi vuotta on lyhyt aika arvioida edistymistä, siksi sak-
sanmetsästysterrierikannan kehittymistä tuleekin seurata jatkuvasti. Helppoja arviointikohteita ovat
muun muassa tutkimustulokset, koekäyntien määrät ja niissä saavutetut arvioinnit, unohtamatta
ulkomuodon kehittymisen seuraamista näyttelytuloksista. Rodun kesäleirin koe- ja näyttelytarjonta
on yksi tärkeimmistä jalostustarkastustilaisuuksista.

Käyttöominaisuuksien, terveyden ja hyvän luonteen ylläpitäminen ja niiden edelleen parantaminen
ovat pitkäaikaisia tehtäviä, joissa eteneminen tulee olemaan erittäin hidasta. Uskomme kuitenkin,
että saksanmetsästysterrieri on vielä vuosikymmenienkin päästä tavoittelemisen arvoinen ja moni-
puolisten ominaisuuksiensa johdosta arvostettu metsästyskoirarotu.

Rotujärjestön jalostustoimikunta on ensisijainen elin, joka vastaa jalostuksen tavoiteohjelman toteu-
tumisen seurannasta. Jalostustoimikunta toimii vuosikokouksen valitsemana hallituksen alaisuudessa,
joten hallitus viime kädessä valvoo tavoiteohjelman noudattamista. Rotujärjestö on velvollinen
huomioimaan jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet vuotuista toimintasuunnitelmaansa laaties-
saan.

Erilaiset vuosittaiset tilastoinnit helpottavat hahmottamaan sitä kehityssuuntaa, johon rodussa ollaan
menossa. Kennelliiton KoiraNet-tietokanta ja Dogbase-ohjelma ovat erinomaiset työkalut tässä asi-
assa. Kesäleiri, vuosikokous, Ärinätori sekä kotisivut ovat foorumia, joilla tietoa jaetaan. Yhdistys kan-
nustaa keskustelemaan asioista avoimesti.

Vuonna 2011 tehdään yhteenvedot kerätyistä tiedoista ja päivitetään tavoiteohjelma, samalla
tehdään johtopäätökset tavoiteohjelman toteutumisesta. Viisivuotiskauden päivityksessä otetaan
huomioon rodun kehityssuunta ja korjata tavoitteita sen mukaiseksi.

Jalostuksen tavoiteohjelma on esillä kokonaisuudessaan yhdistyksen Internet-sivuilla osoitteessa
www.suomensaksanmetsastysterrierit.org. Sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden
vuoden välein. Vuosikokous hyväksyy kaikki päivitykset tai antaa jalostustoimikunnalle tai hallituksel-
le päivitysoikeuden.

Saksanmetsästysterrierin jalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen, rodun jalostuspohja on tällä het-
kellä keskinkertainen
rodunomaisen luonteen säilyminen
käyttöominaisuuksien tällä tasolla pitäminen sekä niiden edelleen kehittäminen
koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien
ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua
jalostustoiminnassa huomioidaan erityisesti eläinsuojelulain 8 § ja eläinsuojeluasetuksen
24 § sekä Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma

Me rotujärjestönä opastamme saksanmetsästysterrierin jalostuksessa kasvattajia sekä val-
mistelemme jalostusta koskevia tarkempia ohjeita jäsenistön hyväksyttäväksi vuosikokouk-
seen.

Kennelliitto antaa jalostukseen liittyvää ja kaikkia rotuja koskevaa informaatiota. Se ylläpi-
tää myös KoiraNet- jalostustietokantaa. Kennelliitto järjestää kursseja rotuyhdistysten jalos-
tusneuvojille.

http://www.suomensaksanmetsastysterrierit.org.
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8. LÄHTEET
Suomen Saksanmetsästysterrierit ry, rotujulkaisu Ärinätori vuosikerrat 1995 – 2008
Suomen Saksanmetsästysterrierit ry, vuosikirjat 1997 – 2006
Paula ja Harri Lehkosen ulkomuototuomareiden koulutuspaketti
Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietokanta
Per- Erik Sundgren, Lemmikkieläinten jalostus, ISBN 951-96912-0-0
SKL-FKK, materiaali Jalostustoimikuntien neuvottelupäivät vuonna 2004
Luolakoirien taipumuskoesäännöt
Luolakoirien metsästyskoesäännöt
Luolakoirien vesiriistakoesäännöt
FCI rotumääritelmä, tulkinnat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Harri Lehkonen
Sydänsairaudet: Lahden eläinlääkäriaseman Nettiklinikkasivuilta, kirjoittajana Seppo Lamberg
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LIITE 1
ROTUMÄÄRITELMÄ JA SEN TULKINTA
Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Ärinätorissa 3/2003 sivulla 19 alkaen. Paula Heikkinen-Lehkonen miehensä Harri
Lehkosen kanssa yhdessä kokosivat artikkelin saksanmetsästysterrierin oikeasta tyypistä. He toivoivat, että kas-
vattajien ja kasvattajien olisi helpompi ymmärtää rodun oikeanlainen ulkomuoto. Mm Harri Lehkosen käyttää
materiaalia täydennyskoulutustilaisuuksissaan sekä uusien ulkomuototuomareita kouluttaessaan. Tämä koulu-
tuspaketti on lähetetty rotujärjestöllemme ja lainaan sitä myös jalostuksen tavoiteohjelmaan. Eija Kauppinen

Saksanmetsästysterrierin rotumääritelmän selvennys; Paula Heikkinen-Lehkonen ja Harri Lehkonen

KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen metsästyskoira, joka soveltuu erityisesti luolametsästykseen sekä riistaa karkoit-
tavaksi koiraksi. Tämä rotu on lähes yksinomaan metsästyskäytössä. Metsästäjät harvoin paneutuvat “show” –
kulttuuriin, joten käytännössä koirat harvoin esiintyvät erityisen hienosti. Sakun on kuitenkin oltava hallinnassa.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ryhmä aktiivisia metsästäjiä erosi jäsenmääräl-
tään vahvasta kettuterrierikerhosta tähtäimenään luoda rotu, joka olisi tarkoitettu pelkästään metsästyskäyt-
töön. Kokeneet metsästäjäkynologit Rudolf Friess, Walter Zangenberg ja Carl-Erich Grünewald päättivät kas-
vattaa luolametsästykseen soveltuvia mustaruskeita metsästyskoiria. Sattuma tuli heidän avukseen. Hagen-
beckin eläintarhan johtaja Lutz Heck lahjoitti Walter Zangenbergille neljä mustaruskeaa terrieriä, joiden sanot-
tiin polveutuvan puhdasrotuisista kettuterriereistä. Näillä neljällä koiralla aloitettiin saksan-metsästysterrierin
jalostus. Samoihin aikoihin tohtori Herbert Lackner liittyi rodun kehittäjiin. Taitavien risteytysten (vanhan englanti-
laisen karkeakarvaisen terrierin ja walesinterrierin kanssa) ja monien vuosien intensiivisen kasvatustyön ansiosta
onnistuttiin vakiinnuttamaan rodunomainen ulkomuoto. Jalostuksessa painotettiin käyttöominaisuuksia ja kas-
vatettiin monipuolisia, kovia, hyvin riistaa haukkuvia ja vesityöskentelystä pitäviä metsästyskoiria, jotka olivat
ehdottoman metsästysintoisia ja koulutettavissa. Saksanmetsästysterrierikerho perustettiin vuonna 1926. Edel-
leenkin kasvatustyössä painotetaan eniten rodun metsästysominaisuuksia, kovaa luonnetta, rohkeutta ja toi-
mintatarmoa.

”Vaikka saku polveutuu kettuterrieristä, se on tyypiltään ja mittasuhteiltaan selvästi erilainen. Se on kettuter-
rieriä oleellisesti raskasluisemi, rotevampi ja mittasuhteiltaan pitempi. Pää on pitkä, mutta ei kapea, vaan en-
nen kaikkea voimakas. Sakulta ei pidä hakea kettuterrierin ylälinjaa eikä korkeaa hännän-asentoa. Metsästäji-
en koirat ovat yleensä laihoja. Lihava pullamössökoira on sakuna kauhistus”.

YLEISVAIKUTELMA: Pienehkö, väriltään tavallisesti musta-ruskea, tiivis ja sopusuhtainen metsästyskoira.
”Saku on tiivis ja kokoonsa nähden voimakas, muttei raskas. Siltä ei pidä vaatia englantilaisten terrierirotujen
tyylikkyyttä”.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rinnan ympärysmitta on 10 - 12 cm säkäkorkeutta suurempi. Rungon pituus on hie-
man säkäkorkeutta suurempi. Rinnan syvyys on noin 55 - 60 % säkäkorkeudesta.
”Saku ei saa koskaan olla korkeajalkainen eikä ilmava, mutta ei myöskään mäyräkoiramaisen matala”.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea ja kova, yhteistyöhaluinen ja kestävä, elinvoimainen ja kiihkeä, seurallinen
ja koulutuskelpoinen. Ei arka eikä aggressiivinen.
”Vaikka saku ei saa olla ihmiselle vihainen, ne usein käyvät kehässä ylikierroksella, etenkin urokset. Toisille koirille
rähisemistä ei voi pitää kovin pahana, kunhan koira on hallittavissa. Metsästyskoirilla on usein kipeitä arpia ja
rupia, etenkin naamassaan, ja siksi hampaiden katsomisessa on syytä olla hieman varovainen”.

PÄÄ: Pitkänomainen, hieman kiilan muotoinen, ei suippo. Kuono on hieman lyhyempi kuin kallo niskakyhmystä
otsapenkereeseen.
KALLO-OSA: Litteä, korvien välistä leveä ja silmien välistä kapeampi.
OTSAPENGER: Vähäinen.
KIRSU: Kooltaan suhteessa kuonoon, ei liian kapea tai liian pieni eikä halkinainen. Väriltään musta, pääväril-
tään ruskeilla koirilla myös ruskea.
KUONO-OSA: Vahva. Syvä alaleuka, hyvin voimakkaat leuat.
HUULET: Tiiviit ja hyvin pigmentoituneet.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Suuret hampaat ja vahvat leuat. Virheetön, säännöllinen ja täydellinen leikkaava
purenta, ts. yläetuhampaat peittävät tiiviisti ilman rakoa alaetuhampaat; hampaat ovat kohtisuorassa leukoi-
hin nähden. Hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta.
POSKET: Voimakkaat.
”Pään ja etenkin leukojen tulee olla voimakkaat, onhan koiran pystyttävä tappamaan kettu. Pään linjat ovat
yhdenmukaiset ja otsapenger todellakin hyvin vähäinen. Sakulla ei pidä tavoitella kettuterrierin jaloa ja kape-
aa päätä. Eri karvanlaadulla pää voi näyttää ensi näkemällä hyvinkin erilaiselta, mutta on tarkkaan katsotta-
va, ovatko lyhytkarvaiset todella suippokuonoisia, ja karkeakarvaisilla, peittävätkö partakarvat kevyen kuonon.
Saksalaisella rodulla hampaat on ehdottomasti laskettava, ja hammaspuutoksista rankaistava rotumääritel-
män mukaisesti. Metsästyskoirilla tosin hampaita voi katkeilla ja irrota. Ennen kaikkea hampaiden tulee olla isot
ja vahvat”.



29 / 70 päivitetty: 25.11.2008

SILMÄT: Tummat, pienet, soikeat ja syvällä sijaitsevat, jotta ne eivät vahingoitu helposti; tiiviit silmäluomet. Päät-
täväinen ilme.
KORVAT: Kevyesti päänmyötäiset, V-muotoiset, korkealle kiinnittyneet taittokorvat, eivät kovin pienet.
”Luolakoiralla on tarkoituksenmukaista olla pienet ja syvällä sijaitsevat silmät, sekä tiiviisti taittuvat korvat. Sakun
korvat eivät ole yhtä korkealla pään päällä eivätkä korkealta taittuvat kuin kettuterrierin korvat, ja ne ovat
hieman isommat”.
KAULA: Voimakas, ei liian pitkä, jonkin verran yläviisto. Kiinnityskohta on voimakas. Kaula on kohtuullisen pitkä,
ei liioiteltu, eikä missään tapauksessa ohut. Ei pidä tavoitella kettuterrierin jaloa korkea-asentoista kaulaa.
RUNKO YLÄLINJA: Suora.

SÄKÄ: Erottuva.
SELKÄ: Vahva ja suora, ei liian lyhyt.
LANNE: Voimakaslihaksinen.
LANTIO: Voimakaslihaksinen ja litteä.
RINTAKEHÄ: Syvä, ei liian leveä. Kylkiluut ovat selvästi kaarevat; pitkä rintalasta ja selvästi taakse
ulottuvat kylkiluut.
ALALINJA JA VATSA: Tyylikkäästi kaartuva, lyhyet ja kiinteät kupeet, vatsa hieman ylösvetäyty-
nyt.

”Luolakoiran rintakehä ei saa olla tynnyrimäinen. Saku ei ole erityisen lyhytrunkoinen, mutta tiivis, eli lanneosa
on lyhyt ja rintakehä pitkä”.

HÄNTÄ: Pitkään lantioon vankasti kiinnittynyt, noin yksi kolmasosa typistetty. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Asennoltaan pikemminkin hieman yläviisto kuin jäykästi pysty, ei saa kääntyä selän päälle. Maissa, joissa on
typistyskielto, häntä jätetään luonnolliseen tilaansa. Sen tulisi olla asennoltaan vaakasuora tai hieman sapelin-
muotoinen. Sakun häntä ei saa olla täysin pystyasentoinen, kuten kettuterrierin, eikä se ole myöskään yhtä
korkealle kiinnittynyt. Hännän on oltava vahva, mieluiten suora.

RAAJAT, ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta katsottu-
na hyvin rungon alla. Etäisyys maasta kyynärpäähän on suunnilleen sama kuin kyynärpäästä
säkään.
LAVAT: Lapaluut ovat selvästi viistot ja taakse sijoittuneet, lavat ovat pitkät ja voimakaslihaksiset.
Lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus on hyvä.
OLKAVARRET: Mahdollisimman pitkät, lihaksikkaat ja kuivat.
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, eivät ulos- eivätkä sisäänpäin kääntyneet. Olka- ja kyynärvar-
ren välinen kulmaus on hyvä.
KYYNÄRVARRET: Vahvaluiset, kuivat ja pystysuorat.
RANTEET: Vahvat.
VÄLIKÄMMENET: Hieman viistot, luut pikemminkin vahvat kuin kevyet.
KÄPÄLÄT: Usein takakäpäliä leveämmät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja päkiät riittävän paksut,
lujat, kestävät ja hyvin pigmentoituneet. Sekä seistessä että liikkeessä käpälät ovat yhdensuun-
taiset, eivät ulos- eivätkä sisäänpäin kääntyneet.

”Tavallinen virhe sakuilla on lyhyt ja pysty olkavarsi ja tyhjä eturinta. Jos löytää pitkät ja viistot lavat ja olkavarret
ja täydellisen eturinnan, sitä on syytä palkita. Luusto on selvästi raskaampi kuin kettuterrierin, ja rinta leveämpi,
myös käpälät ovat isommat”.

RAAJAT, TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvaluustoiset ja takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntai-
set. Polvi- ja kinnerkulmaus ovat hyvät.
REIDET: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat.
POLVET: Vahvat ja hyvin kulmautuneet.
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja jäntevät.
KINTEREET: Matalat ja voimakkaat.
VÄLIJALAT:  Lyhyet ja pystysuorat.
KÄPÄLÄT:  Soikeanpyöreät, muutoin kuten etukäpälät.
LIIKKEET:  Maatavoittavat, vapaat, pitkä etuaskel ja voimakas takatyöntö. Liikkeet ovat sekä
edestä että takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät jäykät.

”Rodussa esiintyy joskus patellaluksaatiota. Taka-osan tulee olla terverakenteinen. Liikkeitä voi tosin joskus olla
vaikea arvostella, koska koirat ovat usein opettamattomia. Kannattaa yksittäisarvostelun aikana lähettää toi-
set ulos kehästä, jos touhu menee pelkäksi rähinäksi”.

NAHKA: Paksu, tiiviisti pinnanmyötäinen ja poimuton. Luolakoiralla joustava, venyvä ja paksu nahka on tarkoi-
tuksenmukainen.
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KARVAPEITE
KARVA: Pinnanmyötäinen ja tiheä; joko laadultaan kova karkeakarvainen tai laadultaan kar-
kea sileäkarvainen.
VÄRI: Musta, tummanruskea tai mustien ja harmaiden karvojen sekoitus. Punakeltaiset, selvästi
rajatut ja puhdasväriset merkit kulmakarvoissa, kuonossa, rinnassa, raajoissa ja peräpeilissä.
Vaalea ja tumma maski ovat sallitut ja saman arvoiset. Pienet valkoiset merkit rinnassa ja var-
paissa hyväksytään.

”Lyhytkarvaisen karvan on oltava kovaa ja karkeaa, ja kaksinkertaista. Se ei saa olla yhtä sileää ja lyhyttä kuin
esim. lyhytkarvaisen mäyräkoiran. On syytä katsoa mahan alle, vatsa ja reisien sisäsivut eivät saa olla karvat-
tomat. Karkeakarvaisen karva ei saa olla niin pitkää ja pörröistä, että koiraa olisi trimmattava. Karkea karva on
pinnanmyötäistä, ei avointa eikä säkkyräistä.  Muutaman häiritsevän karvan voi toki nyppäistä, mutta periaat-
teessa rodusta ei saa antaa kehittyä varsinaista trimmausta vaativaksi, eikä liian runsasta ja pitkää karvaa pidä
suosia. Missään tapauksessa karva ei saa olla pehmeää. Liian runsaat partakarvat tavallisesti viittaavat peh-
meä-karvaisuuteen. Lyhyt- ja karkeakarvaiset ovat samanarvoisia, kunhan karvanlaatu on molemmilla oikea.
On olemassa grizzle-värisiä yksittäisiä sakuja, vaikkakin harvoin”.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset ja nartut 33 - 40 cm.
PAINO: Urokset 9 - 10 kg ja nartut 7,5 - 8,5 kg.
”Sakut on mitattava ja korkeus merkittävä arvostelulipukkeeseen. Liian suuresta tai pienestä koosta on todella-
kin rankaistava. Korkeudeltaan OK, mutta mittasuhteiltaan väärä tai hento koira on yhtä paljon virheellinen”.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.

VAKAVAT VIRHEET:
kapea kallo, kapea ja suippo kuono
heikko alaleuka, kapeat leuat
heikko purenta, vähänkin epäsäännöllinen etuhampaiden asento
vaalea tai pilkullinen kirsu
vaaleat, liian suuret tai ulkonevat silmät
pystyt, kevyet, liian pienet, liian alas kiinnittyneet tai raskaat korvat
suorat etukulmaukset
pehmeä, köyry tai liian lyhyt selkä
lyhyt rintalasta, liian kapea tai liian leveä eturinta
suorat takakulmaukset, ylikulmautuneisuus
voimakkaasti ulos- tai sisäänpäin kääntyneet kyynärpäät tai käpälät
pihtikinttuisuus, länkisäärisyys tai ahtaat kintereet niin seistessä kuin liikkuessakin
peitsaus, jäykät tai sipsuttavat liikkeet
hajavarpaiset tai ns. kissankäpälät
selän päälle kääntynyt, liian alas kiinnittynyt tai suorana riippuva häntä
lyhyt, villava, avoin tai ohut karvapeite
karvaton vatsa tai reiden sisäpinta

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
luonteen heikkoudet, ampuma- tai riista-arkuus
ylä- tai alapurenta, vino purenta, tasa- tai osittainen tasapurenta, epäsäännöllinen hammasrivi, mui-
den paitsi M3 hampaiden puuttuminen
epätäydellinen pigmentti
silmäluomien sisä- tai ulkokierteisyys (entropium tai ektropium)
keskenään eriväriset silmät, siniset tai pilkulliset silmät
värivirheet
liian suuri tai pieni koko.

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.

”Metsästyskoirien arvet ja vahingoittumat kuuluvat asiaan, eivätkä ne alenna koiran arvoa. Koira on pyrittävä
arvostelemaan niistä huolimatta niin pitkälle kuin mahdollista. Leuka ja häntä murtuvat näiltä usein. Jos koiralta
kuitenkin puuttuu joitakin ruumiinosia, se ontuu tai korvien asentoa tai purentaa on mahdotonta todeta, anne-
taan EVA. Näyttely-tuomarin on syytä perehtyä rodun käyttöön ymmärtääkseen harrastajien ajatusmaailmaa,
ja myös ymmärtääkseen rodun erikoispiirteitä ja luonnetta. Ulkomuotoarvostelun tulee palvella käyttötarkoitus-
ta. Saku ei ole söpö sohvatyyny, ei myöskään hienostunut ammattihandlerin show-kapine. Nämä koirat on
tarkoitettu tappamaan kettuja, ne ovat kiivaita, pelottomia ja kovaluonteisia. Sopivalla koulutuksella sakusta
on kuitenkin saatavissa yhteistyökykyinen ja ohjattava monipuolinen metsästyskoira.

Luolakoiran käyttäjä ei voi olla hellämielinen, joten omistajat eivät ehkä kohtele koiriaan silkki-hanskoin. Koirat
ovat myös usein laihoja ja ruokkoamattomia. Metsästäjät arvostavat ja odottavat tuomarilta suullista arvoste-
lua, ainakin sijoituksen perustelua”.
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Tulkinta Paula Heikkinen-Lehkonen, Harri Lehkonen,
julkaistu aikaisemmin Ärinätori 3/2003
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LIITE 2
JALOSTUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

Jalostustoimikunnan kokoonpano ja toiminta-aika:
Vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka kaikki toimivat jalostusneuvojina.
Pentuvälittäjän toimikausi on kolme vuotta, hän on mukana toimikunnan kokouksissa.
Heidän tulee olla hyvin rotuun ja sen metsästysominaisuuksiin perehtyneitä henkilöitä.
Heidän tulee olla perehtyneitä rodun käyttötarkoitukseen sekä koirien perinnöllisiin sairauk-
siin, jalostus- ja kasvatusasioihin sekä Suomen Kennelliiton antamiin ohjeisiin koiran kasvatuk-
sessa.
Henkilöiden tulee olla neuvottelutaitoisia.

Urokselle ja nartulle asetettavat suositukset:
Jalostuskoiralta vaaditaan vähintään luolakoirien taipumuskokeesta B-asteen tai metsästys-
kokeen (LUME) hyväksytty tulos.
Suositaan metsästyskokeen (LUME) hyväksytysti suorittaneita ja vesiriista (VERI) kokeessa pal-
kittuja jalostuskoiria.
Jalostuskoirien tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään HYVÄ- palkinnolla.
Jos koira on saanut näyttelyissä arvosteluun maininnan todetusta aggressiivisuudesta tai
koetuomari on huomauttanut arvostelussaan koiran luonteesta vihaisuutta, sitä ei suositella
käytettäväksi jalostuksessa. Kasvattajan tulee itsensä olla kriittinen jalostuskoiran luonteen
suhteen.
Sukusiitoskerroin ei saa ylittää 3.125 % kahdeksaan sukupolveen laskettuna.
Jalostuskoirat ovat silmä- ja polvitarkistettava PEVISA:n mukaisesti ja Kennelliiton ohjetta
noudattaen.

Pevisa: Rodun PEVISA-määräykset vaativat silmä- ja polvitarkistustuloksen kaikilta jalostuskoirilta.
Koira on tarkistettava silmien osalta jo ennen astutusta. Polvitarkastus on tehtävä ennen rekisteröin-
tiä. LL sairaan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Polvitutkimuksessa on tutkimuspakko, mutta tulos ei
vaikuta rekisteröintiin. PEVISA-ohjelma rodulla on voimassa 5 vuotta, alkaen 1.1.2003. Se on uusittu
1.1.2008 jatkumaan viisi vuotta.

Polvet: Jos toisella vanhemmalla on 1-asteen patellaluksaatio, tulee toisella osapuolella olla 0:n
polvet. Vakavampaa polviluksaatiota sairastavan koiran jalostuskäyttö tulee harkita tarkasti, niitä ei
suositella käytettäväksi jalostuksessa, kuin hyvin perustellusti.

Silmät: LL, HC, PRA, distichiasis, ektooppinen cilia, trichiasis, entropion ja glaukooma sairastavaa
koiraa, sen sisaruksia tai sairaan koiran ensimmäisen polven jälkeläisiä ja vanhempia ei tule käyttää
jalostukseen. Geenitutkimuksen valmistuttua tämä ohje muuttuneen siten, että DNA:lla testatun LL-
kantajakoiran voi astuttaa terveperimäisellä koiralla.
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Sairaudet: Kasvattajia kannustetaan kiinnittämään huomiota kaikkiin rodussa esiintyviin sairauksiin.
Jalostuskoiran tulee olla kaikin puolin terve ja lisääntymiskykyinen koira.  Geenipoolia supistamatta,
resessiivisesti periytyviä silmäsairauksia, toisen asteen tai siitä vakavampaa patellaluksaatiota, au-
toimmuunisairauksia, idiopaattista epilepsiaa, allergioita, vihaista tai muuta koiran elämän laatua
selvästi alentavista sairauksista kärsiviä koiria, ei tule käyttää jalostukseen. RD ja PPM; parituskump-
panin on oltava terve.

Hampaat: Kiinnitetään huomiota hammaspuutoksiin, purentoihin sekä kapealeukaisuuteen. Suosi-
taan täysihampaisia, tervepurentaisia ja vahvaleukaisia koiria.

Liikakäyttö: Yksittäisten koiran käyttöä seurataan ja liikakäytöstä tiedotetaan. Jälkeläisten määrän
lisäksi seurataan lastenlasten määrää. Jalostusehdotuksissa pyritään välttämään urosta, jolla on
läheinen esi-isä isoisäkäyrän alkupäässä. Vältetään matadorijalostusta kaikin keinoin. Yksilöä on
käytetty liikaa jalostukseen, kun sen jälkeläismäärä tai lastenlasten määrä ylittää 40 rajan. (5 % nel-
jän viimeisen vuoden rodun rekisteröintimäärästä).

Astutuksen ajankohta: Terve narttu suositellaan astutettavaksi ensimmäisen kerran aikaisintaan toi-
seen juoksuun ja viimeistään sen ollessa 5-vuotias. Suositellaan käytettäväksi jo vanhempia terveitä
uroksia. Yhdistelmää suunniteltaessa, kehotetaan perehtymään viiteen sukupolveen. Sukusiitosker-
roin lasketaan kahdeksaan sukupolveen.

Yleistä: Jalostuksessa käytetään mahdollisimman korkealuokkaista materiaalia. Jalostuskoiran valin-
nassa tulee kiinnittää huomiota paitsi koiraan itseensä, myös sen mahdollisten jälkeläisten ja muiden
sukulaisten laatuun. Koirien ulkomuotoa ja karvapeitettä arvioidessa, pidetään kuitenkin käyttöomi-
naisuudet etusijalla. Yhdistelmien suunnittelussa otetaan huomioon koiran metsästysinto ja –
ominaisuudet, luonne, todettujen vikojen ja sairauksien periytyvyys sekä yhdistelmän vaikutus koko
populaatioon.

Kaiken kaikkiaan jalostuskoiran tulee olla rotumääritelmän mukainen, metsästysintoinen, terve ja
lisääntymiskykyinen saksanmetsästysterrieri.

Jalostustoimikunta ohjaa ja neuvoo kasvattajia ja harrastajia. Toimikunta voi antaa myös omia suo-
situksiaan jalostustiedusteluihin. Kyselyt ja vastaukset arkistoidaan.

Rotujärjestön lisäohjeet kasvattajille:

- Kasvattaja, joka on kysynyt jalostustoimikunnalta neuvoa astutusvalintaansa ja käyttänyt
hyväksyttävää urosta - saa ilmaisen ½ sivun mainoksen Ärinätori-lehdessä.

- Kasvattajien tulee lähettää jalostustiedustelut kirjallisena jalostusneuvojalle riittävän ajoissa.
- Kasvattajan on itse ilmoitettava astutuksesta ja syntyneistä pennuista jalostusneuvojalle ja

pentuvälittäjälle.

Pentuvälittäjä:

Pentuvälittäjä hoitaa koko Suomea kattavaa pentulistaa. Hän ottaa listalle yhdistyksen jäsenien
kasvattamat ja jalostustoimikunnan käsittelemät pentueet, jotka täyttävät ohjesäännön kriteerit tai
jalostustoimikunnan poikkeusluvalla teetetyt pentueet. Pentulistalle ei oteta pentuetta, jota jalostus-
neuvoja ei ole jostakin syystä hyväksynyt.
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SUOMEN SAKSANMETSÄSTYSTERRIERIT ry
Jalostustoimikunta                                         JALOSTUSNEUVONTAPYYNTÖ

Pyydän Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n jalostustoimikuntaa                 (ympyröi vaihtoehto)

1.                 1) Etsimään Urosta / Uroksia                           2)  Huomioimaan oman ehdotukseni

2. KASVATTAJAN TIEDOT
1) Kasvattaja:

2)    Kennelnimi

3) Lähiösoite: 4) Postitoimipaikka:

5a) Puhelinnumero:

5b) Gsm-numero:

6) Sähköposti:

3. NARTUN TIEDOT
1) Nartun nimi titteleineen 2) Syntymäaika: 3) Rekisterinumero:

Isä

Emä

Mainitse tiedossasi olevat ruskeat ja grizzle väriset yksilöt

10) Nartun koetulokset; aika, paikka, tuomari

a)

b)

c)

d)

e)

11) Nartun näyttelytulokset; aika paikka tuomari

a)

b)

c)

d)

e)

f) Oletteko allekirjoittaneet kasvattajasitoumuksen
kennelliittoon ?     KYLLÄ  /   EN   (rengasta)

4. TUTKIMUSTULOKSET

1a) Onko silmät tutkittu:        on     /      ei

1b) Onko tutkittu myös LL:n osalta:     on  /  ei

2) tutkimuspäivä ……... / ……..… - …..……

3) terveet                      4) Todetut silmäsairaudet:

4) Polvet:        5) oikea ………… 6) vasen  .……….

7) Hampaat:

Mahdolliset hammaspuutokset:

8a) Karvanlaatu:

8b) onko pohjavilla                on   / ei

9) Koko:                                 korkeus/rinnanympärys:

10) Arvioitu astutusaika  …………. …………………….

11) Onko matkalla väliä?

12) Oma mielipiteesi nartun luonteesta
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5. NARTUN AIKAISEMMAT PENTUEET

1) Onko narttu synnyttänyt aikaisemmin?    K / E

2) Montako pentuetta

3) Pentuja yhteensä

4) Pentueiden isät:

a)

b)

c)

Jälkeläisten
5) koemenestykset

6)   näyttelymenestykset

7)  keskimääräinen korkeus / rinnanympärys

Ilmenikö jälkeläisissä

8)  kivesvikaisia?

9)   hammasvikaisia?

10) ihosairauksia, mm allergiaa ?

11) Muita sairauksia tai vikoja ?

12) Lisätietoja:

13) Onko narttu synnyttänyt kuolleita pentuja?
Jos on, niin onko niitä ollut useammassa pentuees-
sa? Mahdollinen syy.

Nartun tyyli työskennellä riistalla
1) otekoira

2) järkevä työskentelytyylinen

3) jättää riistan

4) ääntelee hakuvaiheessa

5) ajaa mielellään

6) noutaa mielellään

Haluatko uroksen täydentävän
1) kovuutta

2) järkevyyttä

3) ei väliä

4) ajoviettiä

5) noutoviettiä

6. OMAT UROSEHDOTUKSESI
1) 1. 3) 2.

2) Omat perustelusi: 4) Omat perustelusi:

5) Huomioitavat seikat, joihin toivot uroksen tuovan parannusta:

Tiedot on hyvä tarkastaa
KoiraNet-jalostustietokannasta.

…………… / …………… 20…..

Kasvattajan allekirjoitus

Lomakkeet pyydetään lähettämään jalostusneuvojalle hyvissä ajoin ennen nartun kiimaa.
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JALOSTUKSENOHJAUS:
Jalostustoimikunta on käsitellyt neuvontapyyntösi ja päättänyt ehdottaa seuraavaa:

1. UROSSUOSITUKSET

Kasvattaja:

Puhelin:

Sähköposti:

Narttu:

Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n
jalostustoimikunta

……………………… ssa ……….. / …………   200 ...

5) Jalostusneuvojan allekirjoitus,
puhelinnumero sekä sähköpostiosoite:

SUOSITETTU UROS

sukusiitos %, 8 sukupolvea

Neuvojan perustelut:

Uroksen omistajan yhteystiedot:

SUOSITETTU UROS

sukusiitos %, 8 sukupolvea

Neuvojan perustelut:

Uroksen omistajan yhteystiedot:

SUOSITETTU UROS

sukusiitos %, 8 sukupolvea

Neuvojan perustelut:

Uroksen omistajan yhteystiedot:
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9.6. Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje
www.kennelliitto.fi

9.7. Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus
www.kennelliitto.fi

9.8. Suomen Kennelliiton kennelnimisääntö
www.kennelliitto.fi

9.9. Suomen Kennelliiton koiranomistajan ja –haltijan perussääntö
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 18.11.2000. Astuu voimaan 1.7.2001.

1) Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava: Suomen Kennelliiton tarkoituksena
on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä
koiranpitoa Suomessa yhteistyössä yksittäisten koiranomistajien ja koiria harrastavi-
en yhdistysten kanssa.

Olen selvillä siitä, että Kennelliiton määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia jäseniä.

2) Huolehdin siitä, että koirani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa ja
huolenpitoa sekä liikuntaa ja että koiranpidosta ei ole kohtuutonta haittaa ympä-
ristölle.

3) Sijoittaminen tarkoittaa koiran luovuttamista siten, että jalostusoikeus jää luovutta-
jalle erillisen sopimuksen mukaisesti. Jos otan koiran sijoitukseen, huolehdin sen
kunnosta ja terveydestä ja ilmoitan sen terveydessä tapahtuvista muutoksista sekä
kiimoista koiran luovuttajalle.

4) Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt saavat neuvoa ja tarkastaa
koirieni pitoa ja hoitoa.

5) Jos käytän koiriani siitokseen, kasvatan puhdasrotuisia koiria. Aloittaessani kasva-
tustoiminnan, perehdyn Kennelliiton kasvattajasitoumukseen. Tavoitteenani on
kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa sovel-
tuvia ja rotumääritelmän mukaisia.

6) Sitoudun antamaan koirieni lonkka-, silmä-, polvi- ym. tutkimustulokset julki, enkä
muutenkaan salaa koirieni vikoja tai sairauksia.

7) Rekisteröin koirieni kaikki elossa olevat pennut SKL-FKK:n voimassaolevien rekisteri-
määräysten mukaisesti.

8) Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisinä. Luovutan pennut vain
koiranpitoon soveltuviin olosuhteisiin ja opastan tarvittaessa koiranpidossa. En rasi-
ta narttua liian tiheillä pennutuksilla (ks. koirarekisteriohje) ja otan huomioon nartun
iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä koiran käytöstä jalostukseen.

9) Myydessäni koiran teen kirjallisen sopimuksen mieluiten Kennelliiton vahvistamaa
lomaketta käyttäen. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus.

http://www.kennelliitto.fi
http://www.kennelliitto.fi
http://www.kennelliitto.fi

