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1. YHTEENVETO
Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta
Venäjänmustaterrieri on nuori venäläinen rotu, joka on käyttökoiraksi suunniteltu ja järjestelmällisesti
kehitetty. Se on nopealla aikavälillä tehty uusi rotu, jossa risteytysprojektiin valittiin sellaisia koiria, joiden
ominaisuudet sopivat parhaiten haluttuun käyttötarkoitukseen. Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa
eroaa täysin luonnonvalintaisista roduista, jotka ovat kehittyneet pitkällä aikavälillä, joissa koirat ovat
risteytyneet keskenään ja joista ihminen on karsinut jalostuskäytöstä pois ainoastaan täysin väärän
tyyppiset koirat. Määrätietoisesti kehitetyssä rodussa jalostus perustuu täysin ihmisen tekemiin
valintoihin koirien karsinnan ja valittujen risteytysten suhteen.
Neuvostoliitossa Punaisen Tähden –kennel halusi kehittää vartioivan palveluskoirarodun miliisin ja
armeijan käyttötarkoituksiin, koska 2. Maailmansodan jälkeen palveluskoirista oli pulaa. Kennelin
toiminta oli suuri mittaista ja systemaattista. Rotuja (suursnautseri, airedalenterrieri, rottweiler,
moskovan vedestä noutaja) risteyttämällä tavoitteena oli luoda voimakas, vaatimaton, isokokoinen,
hyvävainuinen ja hermorakenteeltaan kestävä koira, joka soveltuu erilaisiin ilmasto-oloihin palvelemaan
armeijan ja kansantalouden tarpeita. Tärkeitä nimiä rodun historiassa ovat olleet sen kehitykseen
vaikuttaneet professori N. A. Iljin ja G. P. Medvedev.
Risteytyksillä aloitettu jalostustyö on onnistunut niin hyvin, että venäjänmustaterrieri on nykyisin
suosituin venäläinen koirarotu sekä Venäjällä että ulkomailla. Kotimaassaan se on edelleen
pääasiallisesti vartio- ja suojelukoira, mutta se on osoittautunut hyvin soveltuvaksi kaikkiin
palveluskoiralajeihin. Rodun näyttelykäynnit ovat viime vuosina lisääntyneet ja venäjänmustaterrieri
onkin nykyään näyttävä ”showkoira”.
Venäjänmustaterriereiden jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on pyritty keräämään kaikki
keskeisimmät rotua koskevat tiedot tiiviiksi paketiksi. Jalostuksen tavoiteohjelma on yksi tärkeimmistä
keinoista jakaa tätä tarvittavaa informaatiota, jotta tavoitteet voidaan ylipäätään asettaa ja niiden
seurantaa sitä kautta konkretisoida. Tavoiteohjelma toimii samalla myös rotuesittelynä, koska siihen on
kerätty kattavaa tietoa rodusta, sen historiasta, ongelmista ja kehityskohteista.
Venäjänmustaterrierin terveystilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Nykypäivän
mustaterrieripopulaation ongelmia ovat geenipohjan kapeus. Geenipohjan kapeneminen on uhka rodun
kehitystä, terveyttä ja monimuotoisuutta ajatellen. Suurimmat terveydelliset ongelmat
venäjänmustaterrierillä ovat luusto- ja nivelsairaudet.
Nykyään venäjänmustaterrierit ovat pääasiassa seura- ja harrastuskoiria. Käyttökoirahistoria velvoittaa,
että rotu säilyy hyvähermoisena, sosiaalisena ja työkykyisenä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on,
että jalostuskoirien luonne- ja käyttöominaisuuksien todentaminen yleistyisi, eikä rotumääritelmän
ihanteen vastaisia koiria käytettäisi jalostukseen.
Pentujen rekisteröinnin ehdot ovat seuraavat: jos jalostukseen käytetään C - lonkkaista koiraa, toisen
osapuolen on oltava A- tai B-lonkkainen. Jos jalostukseen käytettävän yksilön kyynärniveldysplasiaaste on 1, toisen osapuolen on oltava terve.
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Rodun tilanne ja jalostustavoitteet
Populaation rakenne ja jalostuspohja
Jalostus tapahtuu aina populaatio tasolla ja siellä tarkastelukohteena on koko kanta, sen hyvinvointi ja
tulevaisuus. Jalostuksellista merkitystä on vain yksilöiden genotyypeillä, ei saavutuksilla, koska hankitut
tai aikaansaadut ominaisuudet eivät periydy. Jalostuksen tavoiteohjelma määrittelee mihin
venäjänmustaterrierin jalostuksella tähdätään ja miten tavoitteeseen pyritään. Se myös kertaa sen,
missä ollaan nyt ja jossain määrin analysoi myös, miten tähän on tultu.
Jalostuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi seuraavalle viisivuotiskaudelle on nostettu populaatiokoon
kasvattaminen. Kannan koko on tällä hetkellä liian pieni ylläpitämään riittävää geneettistä muuntelua.
Tarvitaan lisää tuonteja, lisää erilaisia yhdistelmiä, laajempaa kantaa jalostuskoiriksi ja lisää uusia
kasvattajia. Liian kovia tavoitteita ei kuitenkaan kannata asettaa. Rekisteröintien saaminen 60 – 80
tuntumaan vuositasolla on realistinen tavoite, kunhan rotua ja sen hyviä ominaisuuksia ryhdytään
aktiivisesti tuomaan ihmisten tietoisuuteen. Rodun markkinoinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon se,
että kyseessä on suurikokoinen palveluskoirarotu, joka vaatii omistajaltaan tiettyjä resursseja.
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
Luonteen osalta jalostuksessa on jouduttu etenemään enimmäkseen suullisen tiedon pohjalta
yhteismitallisten, kirjattujen tulosten ollessa vähäisiä. Pyrkimys on saada lisää vakioitua tietoa luonteista
ja siksi suositellaan uutta jalostustarkastuksen luonneosiota sekä edelleen luonnetestejä ja MH
luonnekuvauksia. Jotta jalostuksessa pystyttäisiin valitsemaan toisiaan luonteensakin puolesta
parhaiten täydentävät yksilöt, on niistä saatava luotettavaa tietoa. Sitä saadaan tällä hetkellä parhaiten
luonnetestillä ja MH-luonnekuvauksella. Luonnetestauksessakin on kuitenkin omat ongelmansa. Siksi
sitä ei pyritä saamaan pakolliseksi eikä testituloksia myöskään käytetä rajaamaan mitään koiria pois
jalostuksesta. MH-kuvaus on ollut virallisena Suomessa vasta vuoden 2010 alusta lähtien, ja tähän
mennessä (2/2020) kuvauksessa ehti käymään 31 venäjänmustaterrieriä. Määrät tulevat varmasti
kasvamaan, kun testien tarjonta lisääntyy. Suomen Mustaterrierit ry pyrkii järjestämään vuosittain
luonnetestin, MH-kokeen sekä jalostustarkastukset käyttäytymisen ja ulkomuodon osalta.
Terveys ja lisääntyminen
Venäjänmustaterriereiden terveydentilan pitäminen vähintään nykyisellä tasolla on terveyden
päätavoite. Lisäksi tavoitteena on PEVISAan kirjattujen sairauksien vähentämiseen pyrkiminen.
Lonkkakuvauksien määrä tulisi saada nousemaan yli kuuteenkymmeneen prosenttiin kannasta. Tähän
pyritään esim. järjestämällä venäjänmustaterriereille joukkokuvauksia.
Tilannetta on jatkuvasti tarkkailtava myös muiden sairauksien osalta ja yhtenä keinona tähän on
koiranomistajille suunnattu pitkän aikavälin terveyskysely.
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Ulkomuoto
Ulkomuodon osalta jalostuksen pääpaino on oikean koon ja rotumääritelmän mukaisen olemuksen
säilyttämisessä. Kapeista alaleuoista tulisi päästä eroon. Yksittäisiin ongelmakohtiin rakenteessa
pyritään vaikuttamaan sekä kasvattaja- että ulkomuototuomarikoulutuksella. Yhdistys siirtyi käyttämään
kennelliiton jalostustarkastusta 2017, sillä se on laajempi kuin oma jalostustarkastuksemme oli. Näin
saamme useammalta osa-alueelta tietoa koiristamme. Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille:
●

Vanhempien lonkat tulisivat olla A, B tai C

●

Kyynärnivelet tulisi olla 0 tai 1

●

Sukusiitosaste tulee olla korkeintaan 6,25 %, mikä vastaa serkusten yhdistämistä

2. RODUN TAUSTA
Alkuperä ja käyttötarkoitus
Rodun synty ja historia
Venäjänmustaterrieri on nuori, venäläinen rotu, joka on nimenomaan käyttökoiraksi suunnitelmallisesti
kehitetty. Risteytyksillä aloitettu jalostustyö on onnistunut niin hyvin, että venäjänmustaterrieri on
nykyisin suosituin venäläinen koirarotu sekä Venäjällä että ulkomailla. Kotimaassaan se on edelleen
pääasiallisesti vartio- ja suojelukoira, mutta se on osoittautunut hyvin soveltuvaksi kaikkiin
palveluskoiralajeihin. Rodun näyttelykäynnit ovat viime vuosina lisääntyneet ja venäjänmustaterrieri
onkin nykyään näyttävä ”showkoira”. Venäjänmustaterrieri on ainoa venäläinen koirarotu, jolle on
perustettu kansainvälinen rotujärjestö – The International Club Russkiy Cherniy Terrier vuonna 1997.
Rodun historia alkaa 1920-luvulta, jolloin Neuvostoliitossa perustettiin laitos nimeltään
”Palveluskoirakasvattajien keskuskoulu nuorille”. Keskuskoulun perustama kennel ”Krasnaja Svezda”,
Punainen Tähti, käynnisti vartio- ym. palveluun tarkoitettujen koirien kehittämisen. Risteyttämällä siellä
aikaansaaduista roturyhmistä ovat rotustatuksen sittemmin saaneet moskovan vartiokoirat (vain
Venäjällä) ja venäjänmustaterrieri (FCI rekisteröity rotu).
Venäjänmustaterrierin jalostus aloitettiin risteyttämällä jo hyviksi koettuja työkoirarotuja keskenään.
Tärkeimmät taustalla olevat rodut ovat rottweiler, suursnautseri ja airedalenterrieri. Niitä risteyttämällä
pyrittiin aikaansaamaan koiria, jotka olisivat suuria, voimakkaita ja kestäviä (turkkia ja massaa on saatu
newfoundlandinkoiralta, joidenkin lähteiden mukaan moskovan vedestä noutajalta, joka oli
newfoundlandinkoiran ja kaukasianpaimenkoiran risteytys). Tavoitteena oli myös hyvä vainu ja
tasapainoinen hermojärjestelmä. Koirien piti myös olla vaatimattomia ja pystyä tulemaan toimeen
ankarissakin sääolosuhteissa.
Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitossa oli palveluskoirien määrä voimakkaasti vähentynyt ja
niiden tarve oli suuri. Venäjänmustaterrierin kehittämiseen panostettiin entistä enemmän ja sitä
suunnattiin erityisesti armeijan, miliisin ja neuvostoyhteiskunnan muihin erityistarpeisiin, kuten
pohjoisten tundra-alueiden vankileirien vartiokoiraksi.
Punainen Tähti (Krasnaja Svezda) -kennel laati ensimmäisen rotumääritelmän vuonna 1979. Sen
perustaksi oli kennelissä ja palveluskoirakerhoissa syntynyt jo yli 800 pentuetta ja 4000 pentua. Hajonta
oli vielä kovin suuri ja rotumääritelmän pohjalta aloitettiin määrätietoinen rodun yhtenäistäminen.
Erityisesti purentavirheistä pyrittiin pääsemään eroon ja yhdenmukaistamaan turkin laatua ja väriä.
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Valtion kennelissä oli haluttu lyhytkarvaisia koiria, jotka eivät vaatineet turkin hoitoa ja trimmausta, kun
taas kerhoissa kasvattajien tavoitteena oli näyttävämpi, pitkäkarvainen turkki.
Jo kahta vuotta myöhemmin vuonna 1981 julkaistiin uusi rotumääritelmä, jossa hyväksyttiin kaksi
karvamuunnosta; pitkäkarvainen ja lyhytkarvainen. FCI hyväksyi rotumääritelmän vuonna 1983.
Vuonna 1987 tehdyssä rotumääritelmän käännöksessä jakoa karvamuunnoksiin ei enää ole.
Venäjänmustaterrierin tyypistä oli erilaisia oppisuuntia vielä 1990-luvulla. Venäjällä oli erotettavissa
kaksi eri tyyppiä; kevyt terrierimäinen ja järeä työkoiratyyppi. Tyyppikäsityksen selkiytymättömyyteen
liittyy myös rodun seikkailut FCI-maissa roturyhmästä toiseen. Nimestään huolimatta
venäjänmustaterrieri ei ole tyypiltään terrieri ja rodun nykyinen sijoitus 2. ryhmään on siten ehdottomasti
oikeampi.
Venäjällä on tehty uusi rotumääritelmä, jonka FCI hyväksyi 10.1.2011 (Suomen Kennelliitto 10.1.2012
kun käännös oli valmistunut). Uudessa rotumääritelmässä (LIITE 1) on pyritty täsmentämään
mittasuhteita ja käyttäytymisen/luonteen vaatimuksia on tiukennettu. Koon alarajaa nostettiin 4 cm ja
yläraja määritettiin. Uuden rotumääritelmän käännöksen myötä rodun Suomessa käytetty nimi
mustaterrieri muuttui venäjänmustaterrieriksi.
Rodun levinneisyys ja alku Suomessa
Rotuharrastus oli pitkään hyvin keskittynyt Neuvostoliiton alueella valtion kenneleihin ja
palveluskoirakerhoihin. Leningradissa alkoi rodun kasvatus vasta 1960-luvulla. 1970-luvulla se levisi
Baltian maihin.
Ensimmäiset mustaterrierit tuotiin Suomeen jo vuonna 1970, jolloin ensimmäistäkään rotumääritelmää
ei ollut vielä olemassa. Nämä kaksi koiraa oli kasvatettu palveluskoirakerhoissa, uros Max tuli Moskovan
ja narttu Jolka Leningradin kerhosta. Ensimmäiset mustaterrierit ehdittiin esittää Suomessa virallisessa
näyttelyssä ennen rotumääritelmän virallistumista. Tämä tapahtui vuonna 1975 Helsingin
kansainvälisessä näyttelyssä.
Rotua harrastava yhdistys perustettiin vuonna 1978. Suomen Mustaterrierit ry:n perustavassa
kokouksessa oli 25 osallistujaa. Olavi Pasanen ja Jouko Yrjölä oli kutsuttu asiantuntijoina kokoukseen.
Rekisteröintejä oli yhdistyksen perustamiseen mennessä jo yli 100.
Ensimmäinen erikoisnäyttely järjestettiin vuonna 1981 eli samana vuonna, jolloin Neuvostoliitossa
julkaistiin toinen rotumääritelmä. Näyttelyssä esitettiin 18 koiraa.
Suomen kanta perustuu luonnollisesti tuontikoiriin, joita on enimmäkseen tuotu Venäjältä, Virosta ja
Ukrainasta. Joitakin yksittäisiä koiria on tuotu muista maista, mm Sveitsistä, Saksasta, Ruotsista ja
Puolasta.
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa
Venäjänmustaterrieri on nuori, Neuvostoliitossa suunnitelmallisesti, rodun alkuhistorian dokumenteissa
mainittuna jopa tehdasmaisesti, kehitetty sekarotu. Rotutyypin kehittyminen nykyiseen muotoonsa on
muuttanut rodun alkuperäistä tyyppilinjaa ja uuden rotumääritelmän tuleminen (2011) muuttaa vieläkin
rotua mm. kooltaan suuremmaksi. Rotutyypissä oli aluksi paljon vaihtelua, oli kevyempää
terrierityyppistä linjaa ja raskaampaa, molossityyppistä linjaa. Alkuun rodussa oli myös kahta
karvamuunnosta; pitkä- ja lyhytkarvainen. Turkki oli alun perin trimmaamaton, sen oli tarkoitus olla
säänkestävä ja helppohoitoinen, työkoiralle soveltuva. Sittemmin turkin runsastuttua, sitä alettiin
muotoilla ja nykyään trimmaus on välttämätöntä. Venäjänmustaterrieristä on tullut näyttävä
näyttelykoira.
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Alun perin venäjänmustaterrierit olivat luonteeltaan pidättyväisiä ja epäluuloisia vieraita kohtaan. Ajan
kuluessa ja rodun kehittyessä luonteet ovat muuttuneet avoimemmiksi. Tähän yhtenä syynä lienee
lisääntynyt näyttelyharrastaminen rodun piirissä. Vartiointitaipumus on kuitenkin rodussa säilynyt
voimakkaana, sitä arvostetaan paljon myös rodun kotimaassa.
Suomessa venäjänmustaterrieri on ollut perinteisesti palveluskoira ja niiden kanssa on harrastettu lähes
kaikkia palveluskoiralajeja. Vuosien saatossa ovat venäjänmustaterrierien koekäynnit vähentyneet.
Tähän syyksi arvellaan, ei niinkään rodun käyttöominaisuuksien huononemista, vaan että turkkirotuna
se ei ole niin houkutteleva vaihtoehto aktiivisille palveluskoiraharrastajille. Turkin hoitaminen vaatii
kuitenkin melko paljon työtä verrattuna moneen muuhun rotuun. Nykyisin venäjänmustaterrieri on
edelleen monipuolinen harrastuskoira. Niiden kanssa harrastetaan pk-lajeja, pelastuskoiratoimintaa,
tokoa, rallytokoa, Nose Workia, kaverikoiratoimintaa, näyttelyitä sekä paljon muuta. Suurin osa koirista
on kuitenkin kotikoiria ja perheenjäseniä, joiden kodin vartiointitaitoja arvostetaan.
Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria
Venäjänmustaterrieri on tehty määrätietoisesti risteyttämällä muutamia rotuja, sillä ei ole rotua, jonka
kanssa sillä olisi yhteinen kehityshistoria
Eri linjat
Venäjänmustaterrierillä ei ole eri linjoja.
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys
Ensimmäiset venäjänmustaterrierit tuotiin Suomeen jo vuonna 1970, jolloin ensimmäistäkään
rotumääritelmää ei ollut vielä olemassa. Nämä kaksi koiraa, Max ja Jolka, olivat kasvatettu
palveluskoirakerhoissa Moskovassa ja Leningradissa.
Kuvissa vasemmalla Jolka ja oikealla Max. Kuvat ovat 1970 -luvun alkupuolelta.
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Alla olevasta taulukosta (kuva 1) selviää kaikki Suomessa syntyneet pentueet ja pennut vuosina
1987-2020 syksy

KUVA 1 * Kaikilla kennelin haltijoilla 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa (kennelliitto, Jalostustietojärjestelmä,
2020)
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Diagrammi (kuva 2) kuvaa Suomessa Venäjänmustaterrierien rekisteröintien määrää eri vuosilta. Tilasto
julkaistu vuonna 2018 jolloin Venäjämustaterrieri oli Suomessa rekisteröityjen koirien listalla 180.
Rekisteröinnit ovat ajalta 1990 - 2018

KUVA 2 Rekisteröinnit (kennelliitto, 2019)

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt
Rotua harrastava yhdistys perustettiin vuonna 1978. Suomen Mustaterrierit ry:n perustavassa
kokouksessa oli 25 osallistujaa. Rekisteröintejä oli yhdistyksen perustamiseen mennessä jo yli 100.
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys
Suomen mustaterrierit ry jäsenmäärät 2010-2019 (kuva 3)

KUVA 3 Jäsentilasto (Kennelliitto, Omakoira 2020)
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Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät
Venäjänmustaterrierien rotujärjestö on Suomen Palveluskoiraliitto ry (SPKL). SPKL:n
jalostustoimikunnassa on Suomen Mustaterrierit ry:n edustaja. Muutokset mm. PEVISA-asioissa ja
muotovalionarvosäännöissä alistetaan SPKL:n hyväksyttäviksi.
Suomen Mustaterrierit ry:n jalostustoimikunnassa on neljä (4) jäsentä. Jalostustoimikunta järjestää
jalostustarkastuksia
sekä
erikoiskoulutuksia
ulkomuototuomareille,
ylläpitää
pentulistaa,
Hyperurikosuria (HUU) ja Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy (JLPP) -tilastoa sekä
ohjeistaa tarvittaessa kasvattajia jalostusvalinnoissa.
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4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan
myös jalostuspohjan laajuudesta.
Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä.
Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa
ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös
immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin,
autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminen ovat mahdollisia vain, jos
koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua.
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden
liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko
rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus.
Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilanteessa
jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista.
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa
roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2 - 3 % laskettuna rodun neljän vuoden
rekisteröintimääristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei
yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20 - 50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä
koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4 - 6 % laskettuna neljän
vuoden rekisteröinneistä.
(Suomen Kennelliitto, jalostustieteellinen toimikunta)
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Vuositilasto – rekisteröinnit (kuva 4)

KUVA 4 Rekisteröinnit (kennelliitto 2019)

Rekisteröintimäärät Suomessa
Vuosina 2008 - 2018 rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet. Ollen vähimmillään vuonna 2017 (27) ja
suurimmillaan vuonna 2014 (72), keskiarvon ollessa 47.09. Verrattaessa otantaa pidemmällä aikavälillä
1988 – 2018 saatiin keskiarvoksi 39.70 ja alhaisin rekisteröinti oli vuonna 1988 jolloin rekisteröintejä oli
4.
Jakautuminen linjoihin
Venäjänmustaterrierit eivät jakaudu erilaisiin linjoihin. Ei ole ns. käyttö- tai näyttelylinjaisia koiria, vaan
samat koirat voivat menestyä molemmissa
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä
Tuontikoirien merkitys rodun jalostuksessa on varsin merkittävä. Jalostustietojärjestelmän tilastoinnin
mukaan rekisteröidyistä rodun edustajista vuosina 2008 - 2018 on tuonteja ollut yhteensä 12 %.
Tutkittaessa pidemmän aikavälin otantaa 1988 - 2018 tuontikoirien osuus rekisteröinneistä on 0,09 %
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Vuosina 2008 – 2018 jalostukseen käytetyistä uroksista 50,88 % ja 24,91 % nartuista on ollut tuonti- ja
ulkomaalaisia koira.
Taulukko tuonneista jotka rekisteröity vuosina 2005 – 2018 (kuva5)

(kennelliitto,
2019)rekisteröinti (kennelliitto, 2019)
KUVA 5 Tuontikoirien
Alla olevassa diagrammissa (kuva 6) esitetään kotimaisten pentueiden ja tuontikoirien rekisteröinnin
suhdetta.

KUVA 6 Pentujen rekisteröinnit (kennelliitto 2019)

Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä
Ajanjaksolla 2015 - 2019 jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen ikä vaihtelee välillä 2 v 4 kk
ja 4 v, keski-iän ollessa 3,2 vuotta.
Jalostukseen käytettyjen narttujen keskimääräinen ikä vaihtelee välillä 2 v 6 kk ja 4 v 5 kk, keski-iän
ollessa 3,5 vuotta.
13

Tietoa sukusiitoksesta
Sukusiitos
Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena
pidetään serkusten tai läheisempien sukulaisien yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten
sairauksien esilletuloon.
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää
geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman
esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on
homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on
heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin
peittäminä.
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja
Jos vanhemmat ovat täyssisaria tai esim. isä ja tytär, on niiden pentujen sukusiitosaste 25 %,
puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten
geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi
puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten
resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.
Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen
ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään
jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö
kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa
sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole.
Haitat alkavat näkyä, kun sukusiitosaste ylittää 10 %
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja
nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia,
vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain
sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla
sukupolvimäärällä. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun
sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.
(kennelliitto 2019)
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Rodun vuosittainen sukusiitosaste

Taulukkoon (kuva 7) kerätty kennelliiton jalostustitojärjestelmästä sukusiitosprosentit vuosilta 2006-2018

KUVA 7 Sukusiitosprosentti (kennelliitto 2019)

Sukusiitosasteet on saatu SKL:n jalostustietojärjestelmästä. Tilastot eivät ole täydelliset, johtuen
tuontikoirien tietojen puutteellisuudesta. Tämä johtaa siihen, että laskelmat pohjautuvat hieman
todellisista tilannetta alempiin lukuihin. Pentueiden sukusiitosasteet ovat pysyneet yleisten suositusten
rajoissa, enimmäkseen alle 2 % ja tarkastelujakson 2006 - 2018 aikana neljänä vuonna alle 1 %. Jos
sukupolvitiedot täydennettäisiin, sukusiitosaste oletettavasti edelleen pysyisi matalana.
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4.1.2 Jalostuspohja 2016 - 2019

KUVA 8 Rodun jalostuspohja (Kennelliitto 2019)

Isät/emät -luku
Koirien sukulaistumista saadaan hidastettua ja rodun monimuotoisuutta säilytettyä, kun jalostukseen
käytetään mahdollisimman monia ja mieluiten vielä erisukuisia koiria. Kun isien määrä jaetaan emien
määrällä, saadaan suhdeluku, joka kuvaa kannan jalostuskäytön monipuolisuutta ja sitä kautta myös
tehollista kannan kokoa. Kun suhde on yksi, eli uroksia käytetään yhtä paljon kuin narttuja, rodun
monimuotoisuus säilyy tehokkaimmin. Venäjänmustaterriereillä isien ja emien suhde on viimeisimmän
sukupolven aikana, vuosina 2016 - 2019 Suomessa ollut 0,85 - 0,92. Korkea isät/emät -suhde ei takaa,
että rodun jalostuspohja olisi tehokkaassa käytössä, kuten kuvasta 4 voi todeta.
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Tietoa tehollisesta populaatiokoosta

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa.
Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä.
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta.
Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön
geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun
sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa.
Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen
vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. (Kennelliito 2019)
Laskelmat tehdään sukupolvea kohden
Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista,
laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja
käyttökoirilla viisi vuotta. Venäjänmustaterriereillä sukupolven pituus on neljä vuotta. Nyrkkisääntönä
on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten
urosten lukumäärä.
Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa,
etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida
tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta
tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä.
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa
laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset
jälkeläismäärät. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa Ne = 4*Nu*Nn / (2*Nu+Nn), jossa:
●

Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja

●

Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä.

Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla. (kennelliitto 2019)
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Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on
välttää yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä
Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto pysty
tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön
geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden
jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla rodustamme on kantoja myös
ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei
kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. (kennelliitto 2019)
Rodun tehollinen populaatiokoko
Venäjänmustaterriereiden sukusiitosasteet näyttävät Jalostustietojärjestelmästä katsottuna melko
alhaisilta ja teholliset koot valitettavan pieniltä. Jalostustietojärjestelmä ei sisällä täydellisiä tietoja
kaikista yksilöitä. Esimerkiksi tuontikoirille tallennetaan sukutiedot vain osittain (koskee myös
tuontispermaa). Tämä on huomioitava tekijä koiriemme kohdalla, sillä viime vuosina jalostukseen
käytetyistä uroksista 60 - 70 % ja nartuista 30 % on ollut tuonteja tai ulkomaisessa rekisterissä olevia
koiria.
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista tai pentuekoko huomioiden se rodun
osuus, joka saadaan jakamalla luku kaksi (2) rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun
pentuekoko on 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista (2: 5 x 100 = 40 %).
Kymmenen vuoden (2009 – 2019) keskimääräinen pentuekoko rodussamme on 6,8. Jalostukseen
pitäisi käyttää 29,4 % koirista (2:6,8 x 100 = 29,4 %). Koko kannasta (500 kpl) pitäisi jalostuskäytössä
olla 155 koiraa. Alle 7-vuotiaista koirista jalostuskäytössä pitäisi olla 68 koiraa. Siis huomattavasti
enemmän kuin nyt sillä vuosina 2014 – 2019 jalostuskäytössä on ollut vain 43 koiraa. Rodun tehollinen
populaatiokoko on liian pieni, jalostukseen käytettävien koirien osuus on liian pieni.
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VIIMEISEN 10 VUODEN AIKANA JALOSTUKSEEN RUNSAIMMIN KÄYTETYT 15 UROSTA
Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta (kuva 9)
Tiedossa on, että näistä uroksista kuusi on kuollut ja viisi on yli 8 vuotiaita. Huomioitavaa on myös se,
että taulukon 15 koirasta seitsemän on tuonteja.

KUVA 9 (Kennelliito 2019)

8 UROSTA ON KÄYTETTY TUOTTAMAAN 50 % AJANJAKSON PENNUISTA
Rodussa esiintyy myös yksittäisten urosten jalostuksellista liikakäyttöä (=jalostusyksilön jälkeläismäärä
ylittää 5 % viiden vuoden rekisteröinneistä).
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Viimeisen 5 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 2014–2019 (kuva10)

KUVA 10 (Kennelliitto 2019)
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VIIMEISEN 10 VUODEN AIKANA JALOSTUKSEEN RUNSAIMMIN KÄYTETYT 15 NARTTUA
Tiedossa on, että taulukon
jalostuskäytössä.

(kuva 11) koirista kuusi on jo kuollut ja ainoastaan 2 on enää

Huomioitavaa on, että taulukon 15 koirasta neljä on tuonteja.

KUVA 11 (Kennelliitto 2020)
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VIIMEISEN 5 VUODEN AIKANA JALOSTUKSEEN RUNSAIMMIN KÄYTETYT 15 NARTTUA (KUVA 12)

KUVA 12 (Kennelliitto 2020)

JALOSTUSKOIRIEN KÄYTTÖMÄÄRÄT
Vuosina 2008 - 2018 uroksia oli käytetty jalostukseen 39. Tuonteja näistä oli 18.
Narttuja oli käytetty jalostukseen 48. Tuonteja näistä oli 13.
JALOSTUSKOIRIEN KESKINÄINEN SUKULAISUUS
Taulukossa olevista koirista on suurin osa jo poistunut jalostuskäytöstä ja seuraavassa tekstissä
käydään läpi jalostuskoirien sukulaissuhteita. Tällä ajanjaksolla merkittävää sukusiitosastetta ei ole
havaittavissa, mutta näiden alla mainittujen koirien runsas jälkeläismäärä lisää jalostusvalintoihin
haasteita, kun pyritään pitämään sukusiitosaste mahdollisimman alhaalla.
Eniten käytetty jalostusnarttu kymmenen vuoden sisällä on ollut Bojai Ebonite, jolla on ollut yhteensä 31
jälkeläistä. Niistä on käytetty jalostukseen neljää yksilöä, ja näillä on yhteensä 29 jälkeläistä.
Kolme seuraavaksi käytettyä narttua Bojai Gromkaja Amatson, Zornoi Jarostnaja Metel ja Druzkaya
Derzhava joilla yhteensä 72 ja toisessa polvessa 72 jälkeläistä.
Eniten käytetyt jalostusurokset kymmenen vuoden sisällä ovat olleet Setextra Alek ja Antonio Banderas
Skarb Serca, joilla molemmilla ollut seitsemän pentuetta. Näistä pentuja on yhteensä 95. Ja toisessa
polvessa 74. Listan kaksi seuraavaksi eniten käytettyä uros Budyonovka Bogatyr Ilya ja Bojai Express
näillä jälkeläisiä on yhteensä 49. Ja toisessa polvessa 98. Näin ollen voidaan todeta, että näiden neljän
uroksen
jälkeläiskanta
muodostaa
suurimman
osan
tämän
päivän
suomalaisesta
venäjänmustaterrieripopulaatiosta.
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Uhkana on sukusiitosasteen nousu, mikäli jalostukseen ei saada erisukuisia koiria lähitulevaisuudessa.
Suomen Mustaterrierit ry:llä on edelleen voimassa suositus pentuemäärien rajoituksista / yksilö (3
pentuetta / 20 pentua /yksilö).
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa
Venäjällä venäjänmustaterrieri rekisteröinnit 2000 - 2019 yhteensä 187 905 koiraa. Kasvattajia on noin
1 600. Vuonna 2015 rekisteröitiin 98 pentuetta, näistä jälkeläisiä 611. Vuonna 2016 rekisteröitiin168
pentuetta, näistä jälkeläisiä 1085. Vuonna 2017 rekisteröitiin 203 pentuetta, näistä jälkeläisiä 277.
Vuonna 2018rekisteröitiin 146 pentuetta, näistä jälkeläisiä 877 pentua. Vuonna 2019 (tilanne 10/19)
rekisteröity 126 pentuetta, näistä jälkeläisiä 761 pentua. Rodun kotimaassa ei ole rekisteröinnille
ehtoja terveystutkimusten osalta. Lonkkien ja kyynärpäiden kuvaus on toivottavaa, ei pakollista, mutta
luonnetesti on pakollinen.
Yhdysvalloissa arvioidaan olevan noin 35 venäjänmustaterrieri kasvattajaa. AKC (American Kennel
Club) vuonna 2015 rekisteröitiin 65 pentuetta, näistä jälkeläisin 424 pentua, 2016 rekisteröitiin 50
pentuetta, näistä jälkeläisiä 331 pentua, 2017 rekisteröitiin 74 pentuetta, näistä jälkeläisiä 512 pentua,
2018 rekisteröitiin 56 pentuetta, näistä jälkeläisiä 359 pentua, 2019 rekisteröitiin (tilanne asti 10/19) 29
pentuetta, näistä jälkeläisiä171 pentua. AKC:ssa ei ole mitään terveystutkimuksia rekisteröinnin
ehtona. Rotukerho suosittaa, lonkkien ja kyynärpäiden kuvausta, sydämen ja silmien tutkimusta sekä
JLPP:n ja mustan värin periytymiseen liittyviä K locus / A locus geenitestejä.
Kanadassa on noin 10 kasvattajaa, joista vain 5 aktiivisia tällä hetkellä. Venäjänmustaterrierejä
arvellaan olevan maassa noin 1000. Kanadalaiset kasvattajat rekisteröivät pentueensa joko Canadian
Kennel Clubin tai American Kennel Clubin rekisteriin tai molempiin. Kanadassa syntyy vuosittain noin
10 pentuetta.
Saksassa on arviolta 1500 venäjänmustaterrieriä, kasvattajia on noin 30. Pentuja syntyy vuosittain
150 - 170. Saksassa rekisteröinnin ehtona vanhempien lonkat A1, A2, B1, B2, kyynärpäitä ei tarvitse
kuvata. Lisäksi tarvitaan ”jalostuslupa”, koiralla tulee olla näyttelyistä vähintään kaksi EH tulosta, HD
tulos ja DNA profiili.
Ruotsissa kasvattajia on vain 3. Pentuja rekisteröidään vuosittain alle 20. Rekisteröinnin ehtona on
pentueen vanhemmilla lonkat A tai B, kyynärpäät 0 tai 1, lisäksi vaaditaan käyttö- tai
tottelevaisuuskoetulos ja näyttelyistä vähintään H.
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
RODUN JALOSTUSPOHJAN LAAJUUS
Kun rodun kanta on pieni, on myös tehollinen populaatiokoko automaattisesti pieni, jolloin rodun
geenipooli on luonnollisesti kapea. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tehollisen populaatiokoon
ollessa alle 100 tämän kannan tilaa pidetään geneettisesti hyvin haavoittuvaisena. Koon ollessa alle
50 pidetään kannan tilaa erittäin haavoittuvaisena. Venäjänmustaterriereillä tehollinen populaatio
kymmenen vuoden aikana on ollut matalimmillaan 22 ja korkeimmillaan 30.
Jalostuspohjan tulisi olla nykyistä laajempi, kun otetaan huomioon, että tänne on tuotu yhteensä 86
rekisteröityä koiraa ajalla 2005 – 2019. Samalla ajalla tänne on syntynyt 576 pentua. Huomioitavaa on
se, että syntyvyys on vähentynyt merkittävästi edellisestä tarkastelujaksosta. Koirien määrän
vähentyminen vaikuttaa näin myös jalostuspohjan kaventumiseen.
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TÄRKEIMMÄT JALOSTUSPOHJAA KAVENTAVAT TEKIJÄT
Suurimpia tällä hetkellä venäjänmustaterrierien jalostuspohjaa kaventavia tekijöitä ovat sairaudet, kuten
HUU ja JLPP, koirien luustoterveys sekä jalostukseen sopivien yksilöiden erittäin pieni määrä.
Rodun jalostuspohjaa myös kaventava tekijä on sukusiitosasteen matalana säilyttäminen ts. ylipäätään
jalostusvalintojen tekeminen siten, että koirat olisivat HUU- ja JLPP- terveitä, luusto- ja nivelterveitä,
luonnetestattuja ja näyttelyissä palkittuja / jalostustarkastettuja, eivätkä olisi sukua keskenään. Lisäksi
tulisi huomioida muut pois jalostettavat ongelma/virheet kuten ristisidevammat, kapeat alaleuat ym. ja
että jalostusyksilöitä ei käytettäisi liikaa.
Voidaan todeta, että rodun ollessa näinkin harvalukuinen, jalostusvalintojen tekeminen tällä hetkellä on
todella haastavaa. Jalostukseen käytettävien koirien karsinta ei saisi olla liian voimakasta ja sen pitäisi
mahdollistaa riittävän monen perusvaatimukset täyttävän uroksen ja nartun yhtäläinen jalostuskäyttö.
Moni jalostukseen sopiva koira jää myös käyttämättä, koska se on ns. kotikoira, jota ei ole
terveystutkittu, jalostustarkastettu, luonnetestattu tai MH-kuvattu. Koira on voitu steriloida / kastroida tai
omistaja ei halua antaa koiraa jalostuskäyttöön. Alkuaikojen kotimaisista vanhoista jalostuslinjoista ei
ole käytössä enää yhtään, kun niitä edustavia yksilöitä ei ole käytetty jalostukseen syystä tai toisesta.
Johtuen venäjänmustaterrierin haastavasta kasvatustyöstä, suomalaisten kasvattajien määrä, on vuosi
vuodelta vähentynyt.
JÄLKELÄISMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PEVISA-OHJELMA
Ei ole.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

4.2.1
Rotumääritelmän
käyttötarkoituksesta

maininnat

luonteesta

ja

käyttäytymisestä

sekä

rodun

Kunnioitusta herättävä ja itsevarma koira, joka on hyvin hallittavissa kaikissa tilanteissa. Tarvittaessa
se asettuu välittömästi aktiiviseen puolustukseen, mutta rauhoittuu kuitenkin nopeasti uhan poistuessa.
Tämä komea rotu on rakastettava ja hyvin kestävä; se on vaatimaton, älykäs ja ystävällinen. Sen
koulutettavuus on hyvä, se sopeutuu erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin, työskentelee uutterasti ja on
luotettava.

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin
Vaikka näyttelykäynnit ovat määrältään suurin virallinen tapahtuma mihin venäjänmustaterrieriä
ilmoitetaan, ei rotu ole jakaantunut erillisiin näyttö- tai käyttö linjoihin. Rodun parissa koe käyntien määrä
on vähäinen. Koekäynnit perustuvat pienen harrastaja joukon aktiivisuuteen käyttää koiriaan kokeissa
tai kilpailuissa.

24

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien
testaus ja/tai kuvaus
Venäjänmustaterriereiden nykyiseen PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteeseen ja
käyttäytymiseen tai käyttöominaisuuksiin liittyviä testauksia eikä kuvauksia.

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Luonnekysely
Liite 2 - Terveys- ja luonnekysely 2019
Terveys- ja luonnekyselyssä (2019) luonnekyselyosioon saimme vastauksia 171 kpl ja seuraava on
omistajien kertoma näkemys koiriensa käyttäytymisestä oman reviirinsä ulkopuolella
päivittäistilanteissa.
Suhtautuminen vieraaseen;
Venäjänmustaterriereistä 76 % menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luokse, jää raaputettavaksi
tai poistuu omiin puuhiinsa. Välinpitämättömyyttä vierasta kohtaan on osoittanut 12 % koiristamme.
Epäluuloisesti vieraaseen suhtautuu 12 % mutta viiveellä menevät oma-aloitteisesti vieraan luokse
eivätkä osoita aggressiivisuuden merkkejä. Ujouden vuoksi vieraan luokse jättää menemättä 0 %.
Vieraalle murisee ja haukkuu 3 % jättäen menemättä vieraan luokse. Aggressiivista käyttäytymistä
vierasta kohtaan on osoittanut 1 % venäjänmustaterriereistä.
Vieraat paikat, erilaiset alustat;
Suurin osa (87 %) venäjänmustaterriereistä liikkuu reippaasti ja ongelmitta vieraissa paikoissa ja
erilaisilla alustoilla. Epäluuloisuutta pimeässä tai hämärässä on osoittanut 12 %. Outoon esineeseen,
asiaan tai hahmoon reagoi 42 % koirista kuitenkin mennen itse tutustumaan kohteeseen. Loput
vastanneiden koirista pystyvät menemään tutustumaan omistajansa tuella (8 %) ja vain 0 % ei mene
lainkaan oudon esineen, asian tai hahmon luokse, vaan koirat tyytyivät murisemaan tai haukkumaan
tilanteessa.

Saalis- ja taistelukäyttäytyminen
Venäjänmustaterriereistä 43 % ei osoita kiinnostusta riistaa kohtaan eikä myöskään lähde hajujen
perään. Leluista ja niistä taistelusta ei välitä 16 %. Liikkuvan riistan perään lähtee 19 %. Koiristamme
26 % lähtee riistan perään ja kutsuttaessa palaa omistajansa luokse. 21 % riistan perään lähteneistä
palaa takaisin vasta hetken kuluttua. Pidemmän ajan kuluttua palaa 4,5 %. Venäjänmustaterriereistä
4,5 % jahtaa pyöriä, autoja tai juoksijoita.
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Keskittymiskyky
Kyselyyn vastanneiden koirista 70 % pystyi keskittymään meneillään olevaan tekemiseen ympäristön
häiriötekijöistä huolimatta. 63 % osasi rauhoittua, jos koiran kannalta ei tapahdu mitään merkittävää. 14
% reagoi nopeasti ympäristön ärsykkeisiin hössöttäen.
Toimintahalu
Venäjänmustaterrieri on helposti innostettavissa ja saatavissa toimintaan mukaan niin että työskentely
on motivoitunutta 73 %:lla ja motivaation ylläpitoon virittelyä ja houkuttelua tarvitsee 21 % koirista.
Venäjänmustaterriereistä 11 % ei innostu toiminnasta kuin hetkeksi ja 4 % ei innostu lainkaan.
KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS, LUONNETESTI SEKÄ MH-LUONNEKUVAUS
Käyttäytymisen jalostustarkastukset
Vuonna 2015 Suomen Mustaterrierit ry jäsenistöstä pääsi kaksi ihmistä Kennelliiton koulutukseen ja
toinen valmistui käyttäytymisen jalostustarkastajaksi ja toinen vastaavaksi toimitsijaksi. He olivat cane
corsojen käyttäytymisen jalostustarkastajina 2.10.2016 ja samassa tilaisuudessa tarkastettiin yksi
venäjänmustaterrieri. Ensimmäisen oman käyttäytymisen jalostustarkastuksen yhdistys järjesti
26.2.2017 Tampereella, siihen osallistui 9 venäjänmustaterrieriä, 6 narttua ja 3 urosta. Seuraava
tarkastus järjestettiin Porissa 5.11.2017, siihen osallistui 7 venäjänmustaterrieriä, 3 narttua ja 4 urosta.
Kaavio koottu jalostustietojärjestelmän tiedoista (kuva 13), jotka oli mahdollista saada vuosilta 2015 2019.

KUVA 13 Käyttäytymisen jalostustarkastukset (kennelliitto, 2019)
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Luonnetestin tavoitetulos
Toimintakyky: Suuri +3, (hyvä ja kohtuullinen +1 ja hyvä +2) ovat vielä sallittuja.
Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3, mutta pieni ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua +1
Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty +3, sallittu vielä pieni +1.
Taisteluhalu: Kohtuullinen +2, mutta sallittu vielä suuri +3.
Hermorakenne: Tasapainoinen ja varma +3, tasapainoinen +2 ja hieman rauhaton +1 vielä sallittuja.
Temperamentti: kohtuullisen vilkas +2, sallittu vielä vilkas +3
Kovuus: Kohtuullisen kova +3, sallittu hieman pehmeä +1.
Luokse
päästävyys: Hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin +3, sallittuja luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen +2a ja luoksepäästävä, hieman pidättyväinen +2b.
Laukauspelottomuus: Laukausvarma +++, laukauskokematon ++ vielä sallittu
Alla olevissa kaavioissa (kuva 14 - 22) on kuvattu, miten 39 luonnetestatun koiran tulokset jakautuvat
prosentuaalisesti testin eri osioittain. Testatuista koirista 18 oli narttua ja 21 urosta (Kennelliitto,
jalostustietojärjestelmä 2019)

Toimintakyky

33 %

36 %

28 %
3%

pieni

kohtuullinen

hyvä

kohtuullisen pieni

KUVA 14 Toimintakyky
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Terävyys
28 %

46 %

26 %

pieni
kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
suuri
koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä
KUVA 15 Terävyys

Puolustushalu
3%

28 %

41 %

28 %

pieni

haluton

kohtuullinen

suuri

KUVA 16 Puolustushalu

Taisteluhalu
3%
15 %

49 %

riittämätön

33 %

pieni

kohtuullinen

suuri

KUVA 17 Taisteluhalu
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Hermorakenne
5%
36 %

51 %
8%

hieman rauhaton

tasapainoinen

varma

hermostunein pyrkimyksin

vähän hermostunut
KUVA 18 Hermorakenne

Temperamentti
5%
3%

10 %

10 %
72 %

kohtuullisen vilkas

erittäin vilkas

vilkas

hieman välinpitämätön

häiritsevän vilkas

KUVA 19 Temperamentti

29

Kovuus
10 %

16 %

74 %

pehmeä

hieman pehmeä

kohtuullisen kova

erittäin kova

KUVA 20 Kovuus

Luoksepäästävyys
15 %

8%

77 %

Luoksepäästävä, avoin
Luoksepästävä, aavistuksen pidättyväinen
Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
KUVA 21 Luoksepäästävyys

Laukaisupelottomuus

laukaisuvarma

laukaisukokematon

laukausaltis

KUVA 22 Laukaisupelottomuus
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Sukupuolten väliset erot
Luonnetestien valossa uroksien ja narttujen erot ovat seuraavanlaisia:
Toimintakyky: Uroksilta löytyy hyvää, kohtuullista, kohtuullisen pientä ja pientä. Nartuilta: Kohtuullista,
kohtuullisen pientä ja pientä.
Uroksilla toimintakyky on luonnetestien perusteella hieman parempi.
Terävyydessä ei ole suuria sukupuolisten välisiä eroja havaittavissa, mutta tuloksissa herättää
huomiota se, että lähes puolet testatuista koirista (46 %) ei osoittanut lainkaan terävyyttä (nartuista 56
% ja uroksista 43 %). Edellisellä tarkastelujaksolla lähes puolella testatuista koirista terävyys oli pieni,
ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua.
Puolustus: On selkeästi edelleen uroksilla isompi, 43 % uroksista osoitti puolustushalua tuloksilla
”suuri, hillitty tai kohtuullinen, hillitty, kun vastaava luku nartuilla oli 17 %. Huomioitavaa, verrattuna
edelliseen tarkastelujaksoon on se, että puolustushaluttomien koirien prosentuaalinen lukumäärä on
kaksinkertaistunut, ollen nyt 28 % (uroksilla 19 % ja nartuilla 39 %).
Taisteluhalu: On edelleen uroksilla isompi, ollen joko suuri (5 %), kohtuullinen (14 %) tai kohtuullisen
pieni (43 %). 9 % uroksista omasi riittämättömän taisteluhalun. Nartuilla jakauma on tasaisempi,
arvosanan kohtuullinen sai 22 %, kohtuullisen pienen 22 %, pienen 34 %. Riittämättömäksi arvioitiin
22 % suoritus. Verrattuna edelliseen tilastointiin, myös uroksista löytyi tällä jaksolla taisteluhalultaan
riittämättömiä yksilöitä.
Hermorakenne: Uroksista 43 % ja nartuista 61 % on hermorakenteeltaan hieman rauhattomia.
Seuraavaksi yleisin arvio on hermostunein pyrkimyksin, joka löytyy 38 %:lta uroksista ja 33 %:lta
nartuista. Verrattuna edelliseen tarkasteluun, näissä tuloksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
Ei ole sukupuolieroja nähtävissä, se on pääsääntöisesti hieman rauhaton.
Temperamentti: Ylivoimaisesti suurin osa testatuista koirista, 72 % (uroksista 67 % ja nartuista 78 %)
on saanut testitulokseksi ”kohtuullisen vilkas”. Sukupuolten erot ovat siis temperamentin osalta melko
pienet. Molemmilla sukupuolilla on myös yksilöitä, jotka ovat saaneet arvioinniksi joko ”erittäin vilkas”,
”vilkas” tai ”hieman välinpitämätön”. Verrattuna aikaisempiin tuloksiin, sukupuolten erot ovat
tasaantuneet temperamentin osalta.
Kovuus: Suurimmat erot verrattuna aikaisempiin tuloksiin löytyvät tästä luonnetestin osioista.
Kokonaisuudessaan suurin osa (74 %) testatuista koirista todettiin ”hieman pehmeiksi” (uroksista 37
% ja nartuista 83 %). Sen sijaan uroksista vain 9 % arvioitiin kohtuullisen kovaksi, kun nartuilla
vastaava luku oli 11 %. Lisäksi uroksista 24 % todettiin pehmeiksi, kun nartuista vain 6 % sai
arvioinnin ”pehmeä”. Sukupuolten erot olivat siis tasaantuneet voimakkaasti tällä seurantakaudella.
Luoksepäästävyys: Urokset olivat testeissä hieman pidättyväisempiä kuin nartut, kuten edellisessäkin
tarkastelussa. Rodun enemmistö (77 %) saa arvioinniksi ”luoksepäästävä, hyväntahtoinen, avoin”
(uroksista 76 % ja nartuista 83 %).
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Laukauspelottomuus: Verrattuna aikaisempiin tuloksiin, vuosina 2015 - 2019 testatuista koirista
nartuista 44 % oli laukausvarmoja, kun vastaava luku uroksilla oli vain 29 %. Edellisellä
tarkastelujaksolla urokset olivat narttuja laukausvarmempia. Laukausalttiita koiria löytyi molemmista
sukupuolista, uroksista 9 % ja nartuista 11 %, kun edellisellä tarkastelujaksolla ei löytynyt yhtään
laukausaltista urosta.

Vuosien 2016 – 2019 aikana 18 venäjänmustaterrieriä on osallistunut MH-luonnekuvaukseen. Kaikki
koirat ovat saaneet merkinnän ”suoritettu”.
MH-luonnekuvauksen tavoitetulos (LIITE 2)

KÄYTTÄTYMISEN JALOSTUSTARKASTUKSET
Yhteenvetoa yhdistyksen järjestämistä käyttäytymisen jalostustarkastuksista:
26.2.2017 Tampereella järjestettyyn tarkastukseen oli ilmoitettu 9 koiraa, niistä yksi
keskeytettiin, muiden 8 koiran tarkastus suoritettiin onnistuneesti. 5.11.2017 Porissa
järjestetyssä tarkastuksessa oli 7 koiraa ja kaikkien tarkastus suoritettiin onnistuneesti.
Kaikki tarkastetut koirat olivat hyvin käsiteltävissä, niillä ei ilmennyt alusta arkuutta eikä
voimakkaita reaktioita äänille.
Rohkeuden yleiskuva kaikista tarkastetuista 15 koirasta 5 koiralla oli ”rento, ei merkkejä
epävarmuudesta”, loput 10 koiraa olivat lievästi epävarmoja. Yhdelläkään koiralla ei
havaittu toistuvaa vakavaan stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä.

32

NÄYTTELYT
2015 - 2018 näyttelyarvosteluissa luonteen ja käyttäytymisen osalta arvosteluista luki yleisesti
”käyttäytyy rodunomaisesti”. Yhdellä koiralla on merkintä ”käsittelyssä puree”, muuten arvosteluissa ei
ollut negatiivisia mainintoja koirien luonteista.
Erot eri maiden populaatioiden välillä
-
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet
Rodun alkuperäinen käyttö
Venäjänmustaterrieri on käyttökoiraksi suunnitelmallisesti kehitetty vartio- ja suojelukoira.
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen
Tavoitteena on säilyttää koirien käyttöominaisuudet rotumääritelmän muutoksesta ja rodun
muuttumisesta huolimatta. Tavoitteena sellainen hermorakenne koirille, että niiden kanssa pystyy
harrastamaan eri lajeja.
Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin
Venäjällä arvostetaan rodun vartiointi- ja
venäjänmustaterriereillä mm. Saksassa ja USA:ssa.

suojelutaipumuksia.

Suojelua

harrastetaan

Kokeet
Liite 7- Palveluskoiralajien, tottelevaisuuskokeiden ja rallytokon koekäynnit
Vallitseva trendi on myös siirtynyt venäjänmustaterriereihin. Sisähallien yleistyessä omistajien
mieltymykset treenata koiria mukavammin on vaikuttanut myös lajivalikoimaan.
Palveluskoirakokeet
Palveluskoirakokeisiin osallistuneiden koirakoiden määrä on edelleen jyrkässä laskussa.
Vuonna 2015 - 2019 kokeisiin osallistuttiin ainoastaan 4 kertaa. Vuosina 2010 - 2014 Vastaava luku oli
41.
Kun verrataan yllä olevia osallistumiskertoja esimerkiksi huippuvuosien vuosien 1998 - 2002 lukuihin,
jolloin venäjänmustaterrieri osallistui palveluskoirakokeisiin 304 kertaa saavuttaen koulutustunnuksen
97 kertaa, voidaan todeta, että rodun harrastuskäyttö suuntautuu tällä hetkellä voimakkaasti muihin,
kuin palveluskoiralajeihin.
Tottelevaisuuskokeet
Myös Tottelevaisuuskokeiden, eli TOKO:n koemäärät ovat hieman vähentyneet verrattuna aikaisempiin
tarkastelujaksoihin:
Vuosina 2015 - 2019 osallistumiskertoja oli 60 kpl, joista 1 tuloksen sai:
erikoisvoittajaluokasta 3 kpl, voittajaluokasta 3 kpl, avoimesta luokasta 9 kpl ja alokasluokasta 10 kpl.
Vuonna 2010 - 2014 osallistumiskertoja oli 96 kpl, joista 1 tuloksen sai:
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avoimesta luokasta 16 kpl ja alokasluokasta 31 kpl
Vuonna 2005 - 2009 osallistumiskertoja oli 86 kpl, joista 1 tuloksen sai:
avoimesta luokasta 12 kpl ja alokasluokasta 22 kpl.
Vuonna 1999 - 2004 osallistumiskertoja on 58 kpl, joista 1 tuloksen sai
avoimesta luokasta 10 kpl ja alokasluokasta 18 kpl.
Suomen Mustaterrierit ry on pyrkinyt järjestämään vuosittain tokon rotumestaruuskilpailut.

Käyttäytymiskokeen eli BH-koe
BH- koneen suoritusmäärät ovat myös edelleen laskeneet.
Vuosina 2015 - 2019 BH kokeeseen osallistui 12 koirakkoa, joista 11 kpl hyväksytysti
Vuosina 2010 - 2014 BH kokeeseen osallistui 20 koirakkoa, joista 14 kpl hyväksytysti.
Vuosina 2005 - 2009 BH kokeeseen osallistui 33 koirakkoa, joista 14 kpl hyväksytysti.
Vuosina 1999 - 2004 BH kokeeseen osallistui 48 koirakkoa, joista 36 kpl hyväksytysti.
Suomen Mustaterrierit ry järjesti vuonna 2019 rodulle omat BH-kokeen.
Rallytoko
on nostanut suosiotaan yleisten trendien mukaisesti myös venäjänmustaterriharrastajien keskuudessa.
Vuosina 2015 - 2019 venäjänmustaterrieri osallistui rallytokokokeisiin 29 kertaa joista 1 tuloksen sai:
mestariluokasta 4 kpl, avoimesta luokasta 9 kpl ja alokasluokasta 9 kpl. Edellisellä tarkastelujaksolla
vuonna 2014 osallistumiskertoja oli 12 kpl ja niistä 7 hyväksyttyä tulosta.
Suomen Mustaterrierit ry järjesti 2018 ensimmäiset rallytokon rotumestaruuskisat.
Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö
Suomessa venäjänmustaterrierejä on toiminut ja toimii pelastuskoirina, kaverikoirina ja etsijäkoirina.
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen
Rotu on vuosien varrella muuttunut (huom. uusi rotumääritelmä). Alun perin venäjänmustaterrierit olivat
varsin epäluuloisia vieraita kohtaan, mutta ovat nykyään pääsääntöisesti avoimia ja ystävällisiä.
Taipumus vartioitiin, on kuitenkin säilynyt. Suurin osa venäjänmustaterriereistä vartioi kotia ja suojelee
perhettään.
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4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Liite 2 - Terveys- ja luonnekysely 2019
Liite 6 - Kasvattajakysely 2019
Yksinoloon liittyvät ongelmat
Luonnekyselyn tuloksena kävi ilmi, että suurimmalla osalla koiristamme (87%) ei esiinny yksin ollessaan
eroahdistukseen liittyvää käyttäytymistä.
Vain 9 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, että koiralla on eroahdistusta ja 4 % jätti tyhjäksi. Vastaajien
mukaan eroahdistus ilmenee lähinnä oven raapimisena, haukahteluna tai satunnaisena ulvontana.
Rotuyhdistys ei suosittele eroahdistuksesta kärsivien koirien jalostuskäyttöä.
Sosiaalinen käyttäytyminen
87 % luonnekyselyyn vastanneista ilmoittivat olevansa tyytyväisiä koiriensa käyttäytymiseen. 12 %
omistajista eivät olleet tyytyväisiä koiriensa käyttäytymiseen. 12 % vastanneista, piti ongelmallisena
liiallista arkuutta tai aggressiivisuutta.
Venäjänmustaterrieri tulee hyvin toimeen toisten koirien kanssa 66 % tapauksista.
Omalla reviirillä venäjänmustaterrieri menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luokse jääden
raaputeltavaksi (56 %), omiin puuhiinsa tervehtimisen jälkeen poistuu 20 % koirista.
12 % suhtautuu epäluuloisesti vieraaseen, mutta siitä huolimatta menee viiveellä oma-aloitteisesti
vieraan luokse ilman merkkejä aggressiosta.
3 % koira ei mene vieraan luokse vaan haukkuu/murisee.
Aggressiivista käyttäytymistä vierasta kohtaan omalla reviirillä on 2 % venäjänmustaterriereistä.
Luonnekyselyyn vastanneista 7 % ilmoitti koiransa joskus purreen ihmistä. Kaikki tapaukset olivat
kuitenkin tilanteissa, jotka olivat yllätyksellisiä ja koira puolusti omistajaansa, laumaansa tai itseään.
Mikään purematapauksista ei johtunut koiran arvaamattomasta käytöksestä, vaan ulkopuolisen ihmisen
toiminnasta.
Pelot ja ääniherkkyys
Luonnekyselyssä ilmeni, että venäjänmustaterrierin reagoiminen äkillisiin ääniin, ukkoseen ja
ilotulitteisiin on maltillista. 65 % venäjänmustaterriereistä ei osoita pelkoa kuullessaan laukauksia tai
muita äkillisiä kovia ääniä. 14 % kuitenkin säikähtää kovaa ääntä palautuen välittömästi tilanteesta.
Koviin ääniin reagoi haukkumalla 3 % koirista ja 5 % pelästyy kovaa ääntä ja pelko jää päälle
pidemmäksi ajaksi. Ulkona ollessaan ukkoseen ja ilotulitteisiin pelolla reagoi 14 % ja vastaavan reaktion
sisätiloissa saa 14 % koiristamme. Uudenvuoden aikaan lääkityksen on tarvinnut vain 2 % ja
paukkuärtyisyyttä ilmeni kyselyn mukaan 3 %.
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Stressitilanteesta selviytyminen
Venäjänmustaterriereistä 74 % palautuu negatiivisen kokemuksen jälkeen nopeasti eikä pelkää
seuraavalla kerralla vastaavan kaltaisessa tilanteessa ja 18 % tarvitsee hieman aikaa palautuakseen
osoittaen seuraavan kerran vastaavanlaisessa tilanteessa hieman epävarmuutta. 3 % koirista tarvitsee
runsaasti aikaa palautumiseen tai ei palaudu lainkaan ja reagoi pelokkaasti joutuessaan uudelleen
samanlaiseen tilanteeseen.
Ikään liittyvät käytöshäiriöt
Rodussamme ei tapahdu suurempia muutoksia käyttäytymisessä koiran ikääntyessä. Muutamissa
vastauksissa tuli ilmi (18 % vastauksista), että koiran ikääntyessä muutamilla yksilöillä (12 %
vastanneista) vanhenevien koirien käytös on muuttunut siten, että vahtivietti on vahvistunut. 6 %
vastanneista ilmoitti, että koiralla on ikääntymisen myötä lisääntynyt epäluuloisuus ja ääniarkuus.

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen
Terveyskyselyn vastauksista (193 vastausta), ei käynyt ilmi, että rakenteelliset tai terveydelliset seikat
vaikuttaisivat venäjänmustaterriereiden käyttäytymiseen.
Lisääntymiskäyttäytyminen
Liite 2 - Terveys- ja luonnekysely 2019
Liite 3 - Pentueseurantalomake
Ensimmäisen juoksun alkaminen tapahtuu n. 11 kk iässä.
Tavanomaisin juoksuväli on 6 - 7 kk (50 %), 8 - 10 kk (27 %) ja vain 2 % juoksuväli on alle 6 kk.
Säännöllisiä kiimoja on 70,8 % nartuista.
Lieviä valeraskausoireita esiintyy 16,6 % ja voimakkaita oireita on ollut 8,3 %.
Kasvattajia on ohjeistettu täyttämään pentueseurantakaavake A syntyneestä pentueesta pentujen
ollessa 7 – 10 viikkoisia. Pentueseurantakaavake B täytetään pentujen ollessa 12 - 14 kuukauden ikäisiä
(liitteenä).
Nartut antavat astua hyvin. Nartut on astutettu pääsääntöisesti 11 – 16 vrk juoksun alusta.
Keinosiemennyksiin on turvauduttu kolmesti. Yksi pakastespermasiemennys ja kaksi
tuorespermasiemennystä. Yhdessä tapauksessa nartulla oli n 2 mm kohdun väliseinä (ilmeni
siemennyksen yhteydessä), joten uros ei voinut astua. Kyseinen uros on aiemmin astunut.
Kaikki nartut ovat hoitaneet pentunsa hyvin eikä lisäruokintaa ole tarvittu. Pentukuolleisuus on pieni.
Vuosien 2015 – 2019 on tehty neljä keisarinleikkausta. Yhdelle nartulle kahdesti ison pentueen, joissa
myös isot pennut, vuoksi. Yhdellä nartulla oli polttoheikkous ja yhdellä synnytyksen edistymisen esti
muumioitunut pentu
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Alle luovutusikäisiä pentuja on lopetettu kitalakihalkion, munuaisvian ja kasvuhäiriön vuoksi. Kaikkia
yksi. Lisäksi kahdessa eri pentueessa on ollut yksi n. 250 grammainen pentu, jotka elivät muutaman
vuorokauden.
Melko usein pennuilla on ollut maitokulmahampaat liian pystyt ja alaleuat kapeat. Hampaiden vaihduttua
tilanne on korjaantunut, eikä purentavikoja tai kapeaa alaleukaa ole aikuisiällä.
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden
korjaamisesta
Keskeisimmät ongelmakohdat
Luonteen ja käyttäytymisen osalta rotu on kehittynyt vuosien saatossa hyvään suuntaan. Varsinaisia
ongelmakohtia ei noussut esiin vuonna 2019 toteutetussa terveys- ja luonnekyselyssä.
Venäjänmustaterrieriä voidaan pitää terveyskyselystä saatujen vastausten perusteella luonteeltaan
tasapainoisena, avoimena ja omanarvontuntevana koirana. Se on pääosin sosiaalinen ja itsevarma
koirarotu, joka ei osoita aggressiivista käytöstä ihmisiä tai koiria kohtaan, mutta on valmis vartioimaan
omaa reviiriään tarvittaessa.
Ongelmien syyt ja vähentäminen
Hyvästä luonnetilanteesta riippumatta selvästi arkoja tai aggressiivisia koiria ei tulisi käyttää
jalostukseen. Säännölliset jalostustarkastukset (käyttäytymisen ja ulkomuodon osalta), luonnetestit,
MH-kuvaukset sekä terveys- ja luonnekyselyt hyvin järjestettyinä ja laajalle informoituina hyödyttävät
jalostustoimikuntaa sekä kasvattajia koirien luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvien ja jalostuksen
kannalta huomioon otettavien seikkojen tarkastelussa ja analysoinnissa. Yhdistys pyrkii kannustamaan
jäsenistöään testauttamaan koiransa, vaikka suunnitelmissa ei olisi käyttää kyseistä yksilöä
jalostukseen.

4.3. Terveys ja lisääntyminen
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset
Tämänhetkinen PEVISA:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvausikäraja on 12kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian
aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ohjelma voimassa 1.1.2016-31.12.2020
Uudelle kaudelle vahvistettu PEVISA:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvausikäraja on 18kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian
aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ohjelma voimassa 1.1.2021-31.12.2025
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Ohjelman muutokset:
Suomen Kennelliiton hallituksen kokouksen 7/97 päätöksen mukaisesti jalostukseen käytettävillä
mustaterrierillä on lonkkakuvauspakko raja-arvona lonkkaniveldysplasian aste D.
Seuraavaksi vahvistettiin mustaterriereille PEVISA-ohjelma 1.1.1999-31.12.2003 siten, että pentujen
rekisteröinnin ehtona on molemmista vanhemmista virallinen kyynärnivellausunto.
Suomen mustaterrierit r.y:n 8.2.2003 vuosikokouksessaan tekemän päätöksen mukaisesti PEVISAohjelmaa muutettiin kyynärnivelien osalta siten, että raja-arvo on aste 2.
Rotua harrastavan yhdistyksen vuosikokouksessa 28.2.2015 päätettiin tiukentaa PEVISA-ehtoja
seuraavasti; Lonkkien raja-arvo on jatkossa C ja kyynärien raja-arvo on 1
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PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet

Lonkkanivelen kasvuhäiriö
Päivitetty 30.9.2013
ELT Anu Lappalainen
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat
syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten
elinviikkojen aikana.
Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu
epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa
mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä
ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin
vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä,
mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita
eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla.
Oireet voidaan huomata pentuna 3 - 12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta
nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Nuorilla koirilla
oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen,
liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää
ne johonkin tapaturmaan. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun
nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä.
Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Vanhemmilla
nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin.
Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä
painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä
johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys.
Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja
pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita
käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on
myös olemassa.
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan
pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista eikä lonkkavikaisia koiria käytetä.
Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon
koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien
ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että
kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.
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Suomessa käytetään
FCI:n
arvosteluasteikkoa (kuva 23):
A-ei muutoksia

B-lähes
normaali
rajatapaus

vahvistamaa

kansainvälistä

lonkkaniveldysplasian

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon
kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako
on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105°
(suosituksena).

/

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja
Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus
on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää
ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.

C-lievä

Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko
on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän
mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia
lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä
tai kaulassa.

D-kohtalainen
(keskivaikea)

Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio.
Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena).
Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.

E-vaikea

Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio,
Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan
tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut)
tai muut nivelrikkomuutokset.

KUVA 23 (kennelliitto 2019)

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka.
Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.
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Lonkkadysplasiatilasto / lonkkalausunnot vuosilta 2015 -2019 (kuva 24)

KUVA 24 Lonkkalausunnot (Kennelliitto 2019)

Kuten yllä olevasta taulukosta (kuva 24) näkyy, virallisesti lonkkakuvattujen koirien määrä on pysynyt
edelleen valitettavan vähäisenä, kuten edelliselläkin tarkastelujaksolla, jolloin kuvattujen koirien
kokonaismäärä oli 124. Tilasto osoittaa sen, että koirista kuvataan yleensä vain ne, joita on tarkoitus
käyttää jalostukseen. Suomen Mustaterrierit ry kannustaa kaikkia venäjänmustaterriereiden omistajia
kuvauttamaan koiransa järjestämällä esimerkiksi joukkokuvauksia sekä tiedottamalla aktiivisesti
kuvausten tarpeellisuudesta.
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Kyynärnivelen kasvuhäiriöt
Päivitetty 30.9.2010
ELT Anu Lappalainen
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan
nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen
(processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän
osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen
inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä
mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.
Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä.
Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen, että aiheuttajina ovat eri geenit.
Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja
mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on
suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen
ilmenemisessä.
Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen
oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi
olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on
molemminpuolinen. Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain
toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena
kehittyneestä nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se
voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös.
Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole
olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon
merkit. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä
nivelrikko. Leikattuunkin jalkaan kehittyy usein jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla
vähäisempää ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen
nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin
60 % on etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa
käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia
lääkkeitä ja ravintolisiä. Suomessa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu pääasiassa nivelrikon
merkkeihin, mutta myös muut kasvuhäiriöön viittaavat röntgenlöydökset huomioidaan.
Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) tehostavat jalostusvalintaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran
oman tuloksen lisäksi sen kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien
ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että
kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.
Suomessa arvostelussa
arvosteluasteikkoa.

käytetään

IEWG:n

esittämää

kansainvälistä

kyynärniveldysplasian
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Kyynärnivellausunnot vuosilta 2015 -2019 (kuva 25):

KUVA 25 Kyynärnivellausunnot (kennelliitto 2019)

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet
Nivelrikko ja luusto-ongelmat
Nivelrikossa nivelruston soluväliaineen tuhoutuminen ja korjaaminen ovat epätasapainossa. Ajan myötä
rustorakenne alkaa heikentyä ja lopulta tuhoutuu. Nivelrikkoon liittyvät myös niveltä ympäröivien
rakenteiden paksuuntuminen ja rustonalaisen luun muutokset. Tärkein nivelrikon oire on kipu.
Nivelrikkokipu ilmenee koiran ontumisena, jäykkyytenä ja liikkumishaluttomuutena. Tyypillistä on
oireiden ajoittainen voimistuminen ja heikentyminen sekä oireiden paheneminen pitkän levon tai rankan
rasituksen jälkeen. Alkuvaiheen ajoittaiset oireet voivat vähitellen edetä jatkuvaksi, elämänlaatua
heikentäväksi kivuksi. Myös monet muut sairaudet voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita. Siksi
nivelrikkodiagnoosi tulee aina varmistaa eläinlääkärissä.
Vuonna 2019 koiranomistajille suunnattuun terveys- ja luonnekyselyyn saimme vastauksia 157
kotimaisesta koirasta ja 36 tuontikoirasta, yhteensä 193 koirasta näiden vastausten puitteessa nousi
esiin: Luustosairaudet ja nivelrikot 12
Ranteet & varpaat

3

Polvet

3

Kyynärpäät

2

Lonkat & kyynärpäät1
Olkapäät

1

Spondyloosi

2

Liite 2 - Terveys- ja luonnekysely 2019
Kennelliiton jalostusjärjestelmän kuolinsyissä ja terveyskyselyn vastauksissa oli luustosairauksien ja
nivelrikkojen takia lopetettu 4 koiraa, keski-ikä 3 vuotta 9 kuukautta.
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Ristiside
Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
Eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila. Polven ristiside tavallisimmin
pettää osittain ja vähitellen viikkojen – kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan
seurauksena. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa ja se voi tilapäisesti loppua, kun
raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä jatkuvaa. Ristisiteen
pettämisen eräs syy on nykykäsityksen mukaan ”huonot takaraajan kulmaukset” eli reisiluun ja sääriluun
välinen kulma lähestyy oikokulmaa, 180 astetta. Tällöin sääriluun yläpään nivelpinta ei enää ole
vaakatasossa vaan taaksepäin vinossa. Tämän seurauksena aiheutuu sääriluuta eteenpäin työntävä
voima joka kerta kun reisiluun nivelpinta tukeutuu sääriluun yläpään nivelpintaan. Tämä toistuva voima
lopulta katkaisee etummaisen ristisiteen. Kulmauksiltaan ”normaalilla alkukantaisella koiralla” tällaista
voimaa ei juuri synny. Venäjänmustaterriereillä ei ole tavattu ns. ylimeneviä kintereitä, joka myös altistaa
ristisidevammoille. Myös koiran ylipaino ja reiden huono lihastasapaino altistaa ristisiteen repeämälle.
Vuonna 2019 koirien omistajille suunnattuun terveys- ja luonnekyselyyn saimme 171 koirasta
vastauksia ja näiden vastausten puitteessa nousi esille; Ristisiteet 8 ja toinen tai molemmat ristiside
leikattu 5.
Saatujen vastausten perusteella näyttäisi siltä, että ristisidevammojen määrä on vähentynyt verrattuna
edelliseen tarkastelujaksoon.

Kapea alaleuka
Yleisin terveydellistä haittaa aiheuttava ja siksi hoitoa vaativa purentavika on kapea ja lyhyt alaleuka
ja/tai alakulmahampaiden linguoversio eli liian pysty asento. Terveydellisenä ongelmana on
alakulmahampaiden pureutuminen yläikeneen tai kitalakeen niin, että alueelle muodostuu
pehmytkudokseen selvä kuoppa.
Keskusteluissa rodun harrastajien kanssa on noussut esille huoli venäjänmustaterrierien kapeista
alaleuoista ja hampaista, jotka painuvat yläikeneen. Tähän tulee myös jatkossa kiinnittää huomiota
jalostusvalintoja tehtäessä.
Terveyskyselystä käy ilmi, että kapean alaleuan aiheuttamia ongelmia on jouduttu hoidattamaan
seuraavasti: alakulmahampaisiin jouduttu laittamaan ohjurit purennan korjaamiseksi 5
Jouduttu poistamaan maitokulmahampaat

5

Jouduttu poistamaan pysyvät alakulmahampaat

1

Jouduttu taivuttamaan, että kulmahampaat asettuvat oikein

1

Uraattikiteet/kivet
Liite 4 - Suomen Kennelliiton tiedote koskien Hyperurikosuriaa, eli uraatin liiallista määrää virtsassa
Uraattikivet ovat kolmanneksi yleisin koirien virtsakivityyppi. Uraattikivien, kuten muidenkin virtsakivien,
oireina ovat tavallisesti virtsaamisvaikeudet ja verivirtsaisuus.
Koirien hyperurikosuriaa aiheuttava geeni on löydetty vuonna 2008 ja se on mahdollista selvittää
geenitestillä. Kennelliitto on antanut ohjeistuksensa yhdistyksen toiveesta ensimmäisen kerran
12.5.2013 ja tätä on päivitetty 17.8.2014.
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Yhdistyksen tiedossa on 120 testattua koiraa, joista 29 N/N 68 N/HUU 23 HUU/HUU.
Terveyskyselyssä (vastauksia 193) tuli ilmi vain neljä koiraa, joilla on uraattikiviä, ja näistäkin vain
kahdella niitä on jatkuvasti.
Viime vuosina on käynyt ilmi, että myös kantajat HUU/N voivat sairastua hyperurikosuriaan. Saman
vuonna 2015 syntyneen pentueen kahdella nartulla on todettu uraattikiteitä ja kiviä. Toinen sairastui
noin 2-vuotiaana, sitä ryhdyttiin tutkimaan, koska se oli kivulias. Hoitona oli vähäpuriininen ruokavalio ja
Allopurinol. Hoito ei auttanut, joten koira jouduttiin lopettamaan 4-vuotiaana. Tämän koiran täyssisarelta
löytyi tiineysultran sivulöydöksenä virtsakiviä, jotka tutkimuksissa osoittautuivat uraattikiviksi. Koira on
ollut aina täysin oireeton. Se ei tiinehtynyt. Sitä on löydöksen jälkeen hoidettu ruokavaliolla. Sen
virtsanäytteissä uraatti- ja struviittikiteiden määrä on vaihdellut suuresti ja tasapainoa on haettu
erikoisruuan ja salmiakin yhdistelmällä.
Kansainvälisellä venäjänmustaterrieri fb sivulla (BRT health sharing) tehdyn kyselyn perusteella tietoa
ei kantajien sairastumisesta juuri ollut. Ainoastaan yksi sivun jäsen kertoi, että hän tietää ainakin 5
tapausta. Kyseessä lienee harvinainen mutaatio tai idiopaattinen hyperurikosuria.
Kennelliiton ohjeistuksen jälkeen on tehty 3 N/HUU*N/HUU yhdistelmää.
JLPP Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy
JLPP on rottweilereilla ja venäjänmustaterrierireillä esiintyvä perinnöllinen sairaus, kyseistä
geenimutaatiota ei muilla roduilla löydy. Venäjänmustaterriereillä sairautta esiintyy siksi, että rottweiler
on yksi niistä roduista, joista venäjänmustaterrieri on jalostettu.
JLPP tappaa ne pennut, jotka saavat virhegeenit molemmilta vanhemmiltaan ja sairaat pennut kuolevat
yleensä viimeistään kuuteen ikäkuukauteen mennessä, usein nuorempina. Oireina ovat muun muassa
syömis- ja hengitysvaikeudet, haukkuäänen muuttuminen, raajojen halvaantuminen sekä vakavimpana
kurkun halvaantuminen, joka johtaa tukehtumiskuolemaan. Tauti aiheuttaa koiralle suunnatonta
kärsimystä, eikä mitään parannuskeinoa ole olemassa.
Tauti periytyy mendelistisen väistyvän periytymismallin mukaisesti:
Tyyppi A on yksilö, joka edustaa homotsygoottisesti tervettä genotyyppiä. Koiran geneettinen tausta on
täysin puhdas, kummassakaan alleelissa ei ole ei-toivottua mutaatiota. Tälle koiralle ei koskaan kehity
JLPP:tä.
Tyyppi B on kantaja. Sen toinen alleeli on puhdas, mutta toisessa on ei-toivottu mutaatio. Vaikka koira
on taudin kantaja, sille ei koskaan kehity JLPP:tä.
Tyyppi C edustaa homotsygoottisesti sairasta genotyyppiä. Sen molemmissa alleeleissa on ei-toivottu
mutaatio. Tälle koiralle tulee JLPP. Näitä koiria ei koskaan käytetä jalostukseen, koska ne kuolevat
nuorena.
Ennen geenitestin käyttöönottoa (vuonna 2015) Suomessa on kuollut yhdestä pentueesta kolme koiraa.
Tärkein asia JLPP:n minimoimisessa on, että ei pariteta kahta kantaja koiraa yhteen. Siksi rotuyhdistys
suosittelee, että jalostukseen käytettävien koirien genotyyppi testataan geenitestillä kyseessä olevan
sairauden suhteen.
Rottweiler 6/2016 (alkuperäinen artikkeli Peter Friedrich, kääntänyt ja referoinut Soili Paldanius) ja
1/2017 (Reetta Harju)
Suomen mustaterrierit ry kerää tilastoa JLPP-testatuista mustaterriereistä. Tähän mennessä
yhdistykselle on ilmoitettu testitulos 54 koirasta, joista 13 on JLPP-geenin kantajia.
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Korvatulehdukset
Korvatulehdus on yksi yleisimmistä koiria vaivaavista sairauksista. Korvatulehdus huomataan, kun koira
raapii korviaan toistuvasti, kulkee pää vinossa, ravistelee päätään ja korva on kosketusarka. Tulehtunut
korva punoittaa ja on useimmiten eritteinen. Tulehdus voi johtua monista eri syistä. Koiran
korvatulehduksesta puhuttaessa tarkoitetaan ulkokorvantulehdusta (otitis externa), mutta koiran
korvatulehdus voi myös sijaita väli- ja sisäkorvan osissa vaikkakin harvemmin. Koiran korvakäytävä on
rakenteeltaan L –kirjaimen muotoinen, joka selittää sen, että korvakäytävään kerääntyy helposti
kosteutta/likaa sen pituuden ja mutkaisuuden vuoksi.
Venäjänmustaterrierien jalostuksella ei ole kovinkaan suurta merkitystä korvien karvaisuuteen.
Korvatulehduksiin voidaan vaikuttaa säännöllisellä kotihoidolla. Korvakäytävässä kasvavien karvojen
nyppiminen ja korvalehtien karvojen ajelu trimmauskoneella mahdollistaa korvan paremman
ilmastoitumisen, joka puolestaan ehkäisee korvatulehduksia. Selkeää syy-yhteyttä korvien
karvaisuudelle ja korvatulehduksille ei kuitenkaan pystytä osoittamaan. Useat rotumme edustajat
nauttivat uimisesta ja korviin mennyt vesi ja kosteus herkistää tulehduksille. Onkin suositeltavaa
huolehtia korvien huolellisesta kuivaamisesta (saatavilla on myös korvakäytävään laitettavia kuivattavia
korvahuuhteita).
Terveyskyselyn vastauksista selvisi, että korvaongelmia esiintyi seuraavasti:
•

•

korvatulehdukset
o bakteerin aiheuttama
o hiivan aiheuttama

20
36

hiivakorva
o jatkuva ongelma
o satunnainen

3
34

Tuloksista käy ilmi, että korvien hiivaongelmat ovat lisääntyneet venäjänmustaterriereillä verrattuna
edelliseen tarkastelujaksoon.
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Terveyskyselyn vastauksista 36 koskee tuontikoiria, joista terveitä ja kuvattuja, PEVISA rajat täyttäviä
on 11. Näistä 6 on jo kuollut tai liian vanhoja jalostuskäyttöön. Yhteensä 36 tuonnista on kuollut 8, joista
3 vanhalla iällä ja 3 vuoden ikäisinä. Nuorella iällä kuolleiden koirien lopetuksen syinä ovat olleet
kyynärnivelen luutumishäiriö, vaikea asteinen lonkkaniveldysplasia ja aivokalvontulehdus. Yksi
tuonneista on lopetettu 2-vuotiaana olkanivelen kehityshäiriön vuoksi ja yksi on kuollut myrkkyyn.
Tuontikoirilta on löytynyt mm. seuraavia sairauksia:
- Aortan ahtauma
- Polvien nivelrikko
- Olkanivelien OCD
- Addisonin tauti
- Epilepsia
- Uraattikiviä, kilpirauhasenvajaatoiminta ja munuaisten toimintahäiriö yhdellä koiralla
PEVISA rajat täyttämättömiä ja muita kuvaustuloksia:
- Lonkat D/D viidellä koiralla
- Lonkat E/E kahdella koiralla
- Kyynärpäät 2 kahdella koiralla
- Kyynärpäät 3 yhdellä koiralla
- LTV3 yhdellä koiralla
- Yhden koiran välikuvat huonot, ei virallista kuvausta
Tuontikoirien hampaat ja purenta
- Kahdelle koiralle laitettu alakulmahampaisiin ohjurit purennan korjaamiseksi
- Kolmelta pennulta jouduttu poistamaan maitokulmahampaat
- Kahdella koiralla ahdas purenta
- 2 pennulta ollut Suomeen tuodessa maitoalakulmahampaat katkaistu
Muita yksittäisiä terveyskyselyissä ilmenneitä sairauksia löytyi kotimaisista koirista:
●

Autoimmuunisairauksia

16

o

Diabetes

2

o

Kilpirauhasen vajaatoiminta

4

●

Epilepsia

4

●

Kasvaimet

13

●

Hyvänlaatuisia
o

●

ihokasvain

2

Pahanlaatuisia
o
o

Osteosarkooma
Kiveskasvain

1
1
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o
o

Nisäkasvain
Munasarjakasvain

2
1

●

Märkäkohtu

2

●

Emätinprolapsi

3

●

Ihottuma
o
o

●

Virtsatieinfektio
o

●

jatkuva ongelma
satunnaisesti
nuorena (alle 3v)

Uraattikiteet/-kivet

3
13
4
5
4

Verrattuna aikaisempaan tarkastelujaksoon raportoidut autoimmuunisairaudet ovat lisääntyneet
merkittävästi. Terveyskyselystä ei käy ilmi, johtuvatko ihottumat atopiasta tai allergioista.
Liite 5 – Eläinlääkäriasemille suunnattu kysely Eläinlääkäriasemille suunnattuun kyselyyn saatiin 13
vastausta. Eläinlääkäriasemien vastausten mukaan venäjänmustaterriereiden eläinlääkärikäyntien
määrät ovat pysyneet samana, vain yksi eläinlääkäriasema raportoi käyntien lisääntyneen. Vaikka
eläinlääkärit eivät kysyttäessä nostaneet mitään terveysongelmaa muita suuremmaksi, niin samoin kuin
koirien omistajille suunnatussa terveyskyselyssä, myös eläinlääkärien vastauksissa merkittävimmäksi
terveysongelmaksi
nousivat
kyynärien
ja
lonkkien
kasvuhäiriöt.
Lonkkanivelrikkoa,
lonkkaniveldysplasiaa tavattu kolmella ja kyynärien vakavia kasvuhäiriöitä oli todettu neljällä koiralla.
Muita enemmän kuin yhden kerran tavattuja terveysongelmia olivat ruuansulatukseen liittyvät ongelmat
(3), syöpä/kasvaimet (3), uraattikivet (2) sekä kilpirauhasen vajaatoiminta (2).
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
2015 - 2019 otanta Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmästä 2019 (kuva 26)

KUVA 26 Kuolinsyitä jalostustietojärjestelmässä (kennelliiton jalostustietojärjestelmästä 21.11.2020)
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Terveyskyselystä löytyi lisäksi seuraavat kuolinsyyt (kuva 27):

KUVA 27 Terveyskyselyn kuolinsyy tulokset

4.3.4 Lisääntyminen
Liite 3 Pentueseurantalomake
Liite 6 Kasvattajakysely
Suomen Mustaterrierit ry:n pentueseuranta kysely on toteutettu internetissä. Vastauksia saatiin
yhteensä 11 kpl (A-kysely) ja 7 kpl (B-kysely). Kaikki pentueseurantaan osallistuneet pentueet olivat
eläinlääkärin tarkastamia.
Keskimääräinen pentuekoko on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut melko paljon. Pienin
pentuekoko vuodessa on ollut 4,6 ja suurin 8,8 ja niiden keskiarvoksi tulee 5,95. Vuotuinen
keskimääräinen pentuekoko on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa.
Johtuen pienestä pentuemäärästä, pentuekokoa koskevia yleisiä johtopäätöksiä ei voida tämän
otannan perusteella tehdä.
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Keskimääräinen pentuekoko (kuva 28)

KUVA 28 Pentuekoko (kennelliitto, 2019)

Astumisvaikeudet
Mustaterrierikasvattajille lähetettyyn kyselyyn saatiin 6 vastausta. Kyselyyn vastauksista käy ilmi, että
progesteronitesti on tehty kaikille, paitsi yhdelle nartulle sopivan astutusajankohdan varmistamiseksi.
11 pentueesta 9 sai alkuunsa normaalilla astutuksella, siemennyksillä 2, joista molemmat
pakastespermalla (käytetty ulkomaista urosta). Kiinnipitoa astutustilanteessa on käytetty 2 kertaa, mutta
yleisesti on todettu, että astutus sujuu parhaiten ilman mitään ulkopuolista apua / sekaantumista asiaan.
Yhdessäkään tapauksessa uros ei ollut haluton astumaan ja kaikki käytetyt nartut ovat antaneet uroksen
astua ilman ongelmia.
Tiinehtymisvaikeudet
11 astutuksesta / siemennyksestä kaksi narttua jäi tyhjäksi ja yksi sai keskenmenon tiineysajan
puolessa välissä. Yleisesti ottaen venäjänmustaterrierinartut tiinehtyvät hyvin astumisista ja
siemennyksistä, sekä kantavat pentunsa normaalisti.
Synnytysongelmat
Synnytykset ovat olleet pääsääntöisesti normaaleja. Neljä kertaa on päädytty sektioon. Yhden kerran
syy on ollut se, että kaksi pentua yritti syntyä yhtäaikaisesti ja synnytys pysähtyi. Kolmessa tapauksessa
sektioon on päädytty siksi, että suuren pentueen takia (kahdella nartulla 11 pentua ja yhdellä nartulla
14 pentua) nartun kohtu oli venynyt niin, että supistukset eivät enää riittäneet työntämään kolmea
viimeistä pentua synnytyskanavaan.
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Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla
Imetykset ovat sujuneet hyvin kaikilla nartuilla, lukuun ottamatta yhtä narttua vuonna 2011. Yhdenkään
nartun kohdalla ei ilmennyt aggressiivisuutta pentujaan kohtaan, ei myöskään välinpitämättömyyttä tai
liika innokkuutta eikä yksikään nartuista pelännyt pentujaan.
Pentukuolleisuus
Sikiöaikaiseen kehityshäiriöön menehtyi 2 pentua. Yksi 1 vuorokauden (neurologiset oireet) ja yksi 2,5
viikon ikäisenä (ruumiinavauksessa selvisi munuaisen kehityshäiriö). Yhdestä pentueesta kuoli 3 pentua
hapenpuutteeseen ennen synnytystä, koska osa istukoista oli irronnut.
Yhdestä pentueesta jouduttiin lopettamaan kaksi pentua hieman ennen luovutusikää kehityshäiriöiden
vuoksi.
Synnynnäiset viat ja epämuodostumat
Alle luovutusikäisiä pentuja on jouduttu lopettamaan vain kolme, kitalakihalkion, munuaisvian sekä
kasvuhäiriön vuoksi. Pääsääntöisesti pentujen kivekset olivat luovutusikään mennessä laskeutuneet.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Venäjänmustaterrieri on rakenteeltaan terve, eikä siinä ole liioiteltuja rakenteellisia tai ulkomuodollisia
piirteitä. Rodun suuri fyysinen koko on riskitekijä erilaisille nivelten kasvuhäiriöille. Mitään lisääntymistä
vaikeuttavia rakenteellisia ongelmakohtia ei rodussa ole havaittu.
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4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
Keskeisimmät ongelmakohdat
Lisääntymisessä ei venäjänmustaterriereillä kerätyn tiedon perusteella ole ongelmia. Astutuksista
suurin osa sujuu normaalisti, kuten myös suurin osa synnytyksistä. Nartut hoitavat pentunsa hyvin.
Rodulla tavataan lonkkaniveldysplasiaa. Vuosina 2015 – 2019 kuvatuista koirista 47 % on A- tai Blonkkaisia ja 30 % D- tai E-lonkkaisia. Vuosina 2004 - 2010 kuvatuista koirista 44 % on A tai Blonkkaisia. Ajalla 2011 - 2014 A- ja B- lonkkaisia oli 53 % kuvatuista.
Kyynärnivelten osalta tilanne on hieman parempi. Kuvatuista koirista 70 % on todettu kyynäristään
terveisiksi. Vastaava prosenttiluku aikaisemmalla tarkastelukaudella (2011 - 2014) oli 64 %.
Kyynärnivelten osalta rotu on menossa parempaan suuntaan, mutta asiaa pitää jatkuvasti seurata, sillä
kyynärnivelongelmat ovat venäjänmustaterriereillä paljon lonkkia invalidisoivampia.
Ongelmien mahdollisia syitä
Nivel- ja luusto-ongelmien pääasiallisena syynä lienee rodun suuri koko ja kohtalaisen nopea kasvu.
Nämä ongelmat näyttäisivät olevan myös melko voimakkaasti periytyviä. Vaikka pennun ostajia
ohjeistetaan pitämään pennut hoikkana kasvuiässä, ei ohjeistuksia aina noudateta ja liika paino saattaa
rasittaa kasvavia niveliä ja aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Rodussa joudutaan käyttämään paljon
tuontikoiria ja niiden vanhempien terveystulokset eivät välttämättä aina ole luotettavia.
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4.4. Ulkomuoto
4.4.1 Rotumääritelmä
Liite 1 – Rotumääritelmä

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset
Näyttelytilasto jalostustietojärjestelmästä 5 vuoden otanta 2015 - 2019 (kuva 29)

Näyttelytulokset 2015-2019
277

300
250

243
209

200
150
100
50

119
82

66
9 0 1 2

32

13 4

9 0 0 1

21

2 0

3 1 0 0

28

4 1 0 0 1

0
Junioriluokka

Nuorten luokka
ERI

Avoin luokka
EH

H

Valioluokka
T

EVA

Veteraaniluokka
HYL

KUVA 29 Näyttelytuloksia (kennelliitto 2020)

Rodun koirien näyttelytulokset
Kuten yllä oleva taulukko esittää, venäjänmustaterrierit saavat Suomessa suurimmaksi osaksi
laatuarvosanaksi erinomaisen.
Rodun koirien jalostustarkastukset
Liite 7 - Jalostustarkastuskaavake
Vuosien 2015 - 2019 aikana jalostustarkastettuja koiria on 9 kpl joka on 17,6 % vastaavina vuosina
rekisteröidyistä koirista.
Tarkistetuista koirista yksi oli rotumääritelmän mukaan liian pieni ja yhdeltä puuttui toinen kives. Muita
koiria suositeltiin jalostukseen ilman huomautettavaa.
Ulkomuodon jalostustarkastuksissa käytettiin aiemmin yhdistyksen omaa kaavaketta, mutta vuonna
2017 otettiin käyttöön Kennelliiton kaavake, joka on yksityiskohtaisempi.
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
Rodun kehittäjien tarkoituksena oli luoda suuri, rohkea, vahva ja koulutettavissa oleva työkoira, jolla olisi
korostunut vartiointivietti ja joka soveltuisi moneen käyttötarkoitukseen ja erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin.

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista
Keskeisimmät ongelmakohdat
Pohjaten jalostustarkastuksiin, terveyskyselyihin ja näyttelyarvosteluihin nousi esiin seuraavat ongelmat
rodussa:
-Näyttelyarvosteluissa toistuu tuomareiden tyytymättömyys koirien karvapeitteen laatuun; mainintana
oli joko “liian pehmeä karva” tai “toivoisin karkeampaa karvaa”. Tuomarit olivat myös jonkin verran
kiinnittäneet huomiota koirien purentaan / kapeaan alaleukaan.
- Kapea reisi nousee myös esiin joissain näyttelyarvosteluissa
Ongelmien mahdollisia syitä
Rotu on nuori ja saanut alkuunsa roduista, joilla oli erityyppiset kallon muodot. Johtuen tästä taustasta
venäjänmustaterrierillä ei kallon muoto ole vielä vakiintunut. Karvan laadussa on suurta vaihtelevuutta,
johtuen rodun nuoresta iästä ja taustalla käytettyjen rotujen karvanlaatujen erilaisuudesta.

5.YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Venäjänmustaterrierin edellinen jalostuksen tavoiteohjelma on ollut voimassa ajalla 2015 - 2020.
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Rodun ensimmäinen tavoiteohjelma hyväksyttiin 29.11.2003, se astui voimaan vuonna 2005

57

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso

KUVA 30 Käytetyimpien jalostuskoirien taso (kennelliitto 2019)

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus
Jalostuksen ulkopuolelle jää tällä hetkellä suurin osa Suomessa syntyneistä koirista. Pentuja ajalla 2015
- 2019 (5 v) on syntynyt 165 ja niistä 27:ää on käytetty jalostukseen.
Kun tarkastellaan käytettyjä uroksia ajalla 2015 – 2019 voidaan todeta, että 17 koirasta 11 on
suomalaisen kasvattamia. Ensimmäinen Suomessa syntynyt uros löytyy sijalta 1 (kuva 30) ja sillä on 4
pentuetta, kyseinen uros on syntynyt vuonna 2011. Sijalla 2 on seuraava kotimainen uros, joka on
syntynyt vuonna 2012 ja sillä on kaksi pentuetta. Kolmas kotimainen uros, syntynyt 2016, löytyy sijalta
3 ja sillä on kaksi pentuetta.
Kymmenen eniten käytetyn uroksen joukossa ajalla 2015 - 2019 on seitsemän suomalaista urosta.
Näistä neljällä on toisen vanhemman puolelta 2 sukupolvea suomalaisten koirien yhdistelmiä ja kolmella
muulla toisen vanhemman puolella 3 sukupolvea.
Ajalla 2015 - 2019 jalostukseen on käytetty kaiken kaikkiaan 19:sta eri narttua ja näistä 16 on ollut
kotimaisia. Nartuista kahdella on kaksi pentuetta, muilla yksi. Ensimmäinen suomalainen narttu löytyy
sijalta yksi ja se on kahden pentueen emä. Näistä yhdellä on toisen vanhemman puolelta suomalaisia
koiria kolmanteen sukupolveen. Kahdella nartulla suomalaisia koiria löytyy toisen vanhemman puolelta
toiseen polveen asti, kolmella yksi sukupolvi ja kolmella nartulla ei ole vielä yhtään täyttä sukupolvea
suomalaisia koiria kummankaan vanhemman puolelta.
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Niin uroksissa kuin nartuissa suomalaisen kennelnimen omaavan koiran suvussa on useimmiten niin
isän kuin emän puolella heti ensimmäisessä tai viimeistään toisessa sukupolvessa tuontikoiria.
Suurimmalla osalla koirista yksittäisiä suomalaisia koiria löytyy kahdeksannesta polvesta.

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

KUVA 31 Aikaisemman tavoiteohjelman toteutumisselvitys
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Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi
Vuosina 2015 - 2019 syntyneistä ja kuvatuista koirista on PEVISAn takia jäänyt pois jalostuksesta
lonkkien takia 38 koiraa ja kyynärten takia 10 koiraa.
2015 - 2019 Kennelliittoon on rekisteröity yhteensä 199 koiraa. Mukana luvussa ovat siis sekä
Suomessa syntyneet koirat, että tuonnit, jotka on rekisteröity Suomeen. Kuvattuja koiria on vastaavana
ajankohtana 129 kpl. Näistä PEVISA-ehdot täyttää 88 koiraa.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet
Jalostuksen tavoitteena on säilyttää rotu terverakenteisena, hyväluonteisena sekä rodunomaisena.
Tavoite on, että rotua ryhtyy kasvattamaan useampi kasvattaja. Viimeisimmän kymmenen vuoden
aikana suomalaisten aktiivisten kasvattajien määrä on vähentynyt seitsemästätoista kuuteen.
Tavoitteena on, että saadaan laajennettua geenipohjaa ja tuontikoirat ovat täysin eri sukua täällä jo
oleviin koiriin. Ei tuoda useita saman koiran jälkeläisiä.
Tavoite on, että tehdyt yhdistelmät ovat ainoastaan terveistä koirista ja sukusiitosaste on lähellä 0 %.
Tavoitteena on, että mahdollisimman monta eri yksilöä käytetään jalostukseen.
Tavoitteena on, että lisääntyminen säilyy terveenä ja ongelmattomana. Tavoitteena on, että vähintään
60 % syntyneistä pennuista kuvataan ja että rotumme on enemmän esillä lisääntyneiden
näyttelykäyntien ja erilaisten harrastustoimien myötä.
Tavoitteena on, että jalostustarkastettujen koirien määrä nousee. Tavoitteena on pitää koirien
ulkomuoto rotumääritelmän mukaisena ja parantaa erikseen mainittuja puutteita kohdassa 4.4.4.
Jalostuspohja
Jalostuspohjaa pitää saada laajennettua, jotta rotu ei tulevaisuudessa meillä joudu ahdinkoon liian
vähäisten jalostusmahdollisuuksien takia. Sukusiitosaste pidetään jatkossakin alle 6,25 % ja mielellään
niin lähellä 0 % kuin mahdollista. Samoin saman yhdistelmän uusimista tulisi välttää. On myös tärkeää,
että pienikantaista rotua tuetaan tuonneilla ja ulkomaisilla linjoilla esim. astuttamalla koiria ulkomailla
erilinjaisilla uroksilla.
Tehollisen populaatiokoon kasvattaminen edellyttää, että jalostuksessa käytetään tasaisesti
mahdollisimman monia rotumääritelmän kriteerit täyttäviä terveitä koiria, jotka mielellään olisivat vielä
mahdollisimman eri sukuisia.
Matador-jalostusta tulisi välttää. Yhdistys suosittelee, että yhtä yksilöä ei käytetä jalostukseen kolmea
kertaa (tai kahtakymmentä pentua) enempää. Sama suositus koskee myös narttujen käyttöä
jalostuksessa.
Lisäksi yhdistys suosittelee, ettei yhden uroksen vuosittainen pentumäärä ilman perusteltua syytä ylitä
10 %:ia kahden peräkkäisen vuoden rekisteröityjen pentujen yhteenlasketusta määrästä, meillä se
tarkoittaa n.10 pentua.
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Käyttäytyminen ja luonne
Tavoite on säilyttää koirien hyvät, tasapainoiset luonteet, jotta ne jatkossakin käyttäytyvät hyvin eri
ympäristöissä ja kykenevät toimimaan erilaisissa harrastustoimissa. Eroahdistusta kärsivien koirien
käyttöä tulee välttää.
Käyttöominaisuudet
Tavoitteena on säilyttää koirien käyttöominaisuudet rotumääritelmän muutoksesta ja rodun
muuttumisesta huolimatta. Tavoitteena on myös sellainen hermorakenne koirille, että niiden kanssa
pystyy harrastamaan eri lajeja.
Terveys ja lisääntyminen
Venäjänmustaterrierin lisääntyminen on luonnonmukaista ja ongelmatonta. Tavoite on säilyttää
lisääntyminen hyvänä ja ongelmattomana.
Lonkkaniveldysplasia-tutkituista koirista A- ja B-asteiset koirat pitäisi saada selväksi enemmistöksi.
Kyynärniveldysplasian-tutkituista koirista 0- asteiset pitäisi saada vieläkin selvemmäksi enemmistöksi.
Tavoitteena on myös kartoittaa rodun terveyttä kasvattajille ja koiranomistajille suunnatulla kyselyllä
uuden JTO:n voimassaolo kaudella.
Ulkomuoto
Rodun ulkomuodossa on edelleen keskityttävä osittain parantamaan samoja puutteita kuin edellisessä
jalostuksen tavoiteohjelmassa.
●

kapeista alaleuoista pitäisi päästä eroon

●

turkin laatu yhteneväisemmäksi
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6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista
Rotuyhdistys antaa lisäksi pentueen vanhemmista seuraavia suosituksia:
●

Vanhempien lonkat tulisivat olla A, B tai C

●

Kyynärnivelet tulisi olla 0 tai 1

●

Näyttelytulos virallisessa näyttelyssä vähintään 2*EH tai jalostustarkastettu hyväksytysti

●

Sukusiitosaste tulee olla korkeintaan 6,25 %, mikä vastaa serkusten yhdistämistä

Pentueen vanhemmilla olisi jokin seuraavista suoritettuna/saavutettuna
o

Pentueen vanhemmat olisivat suorittaneet luonnetestin hyväksytysti

o

ovat MH-luonnekuvattuja

o

suorittaneet jalostustarkastuksen käyttäytymisen osalta

o

saavuttaneet koulutustunnuksen palveluskoirakokeissa

o

saaneet hyväksytyn suorituksen pelastuskoirien jälki-, haku- tai rauniokoirakokeesta
luokasta A.

Hyperuricosurian (HUU) suhteen jalostussuositukset ovat:
●

N/HUU*HUU/HUU-yhdistelmiä ei tehdä

●

HUU/HUU*HUU/HUU-yhdistelmiä ei tehdä

●

N/HUU*N/HUU-yhdistelmistä syntyvät pennut
mahdollisuuksien mukaan vain N/N-koiria

●

Hyperuricosuriaan sairastunutta koiraa ei käytetä jalostukseen.

geenitestataan

ja

jalostukseen

valitaan

JLPP:n osalta jalostustoimikunta edellyttää, että vähintään toinen vanhemmista on testattu JLPP:n
osalta terveeksi.
Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
●

Pentueen kummallakaan vanhemmalla ei saisi olla yli 20 pentua / enemmän kuin 3 pentuetta
Suomessa
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6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
Päästääkseen kohdassa 6.1. mainittuihin jalostustavoitteisiin Suomen Mustaterrierit ry
●

järjestää jalostustarkastuksia ja luonnetestejä

●

ylläpitää pentuelistaa

●

toteuttaa laajan terveyskyselyn joka 5. vuosi

●

järjestää erikoisnäyttely vuosittain

●

osallistuu ulkomuototuomarien koulutustilaisuuksiin

●

julkaisee jäsenlehdessä populaatiota, terveyttä, luonnetta ja ulkomuotoa käsitteleviä
artikkeleita

●

ylläpitää avointa terveysrekisteriä hyperuricosurian osalta

●

ylläpitää avointa terveysrekisteriä JLPP:n osalta

KUVA 32 Rotujärjestön toimenpiteet
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja ongelmat
Varautuminen ongelmiin

KUVA 33 Riskien kartoitus
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

KUVA 34 Toimintasuunnitelma vuosille 2020-2023

JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen
-

Noudatetaan SKL-FKK:n jalostukseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, rodun PEVISA-määräyksiä,
Suomen Mustaterrierit ry:n sääntöjä, pentuvälityksen ohjeita ja kasvattajasitoumusta.
Kerätään jalostuksessa tarvittavia tietoja erilaisin kyselyin (pentueseuranta-, terveys- ja
luonnekyselyt, eläinlääkäriasemien kyselyt sekä kasvattajakyselyt) ja SKL:n koiranetistä.
Järjestetään jalostustarkastuksia ja erikoisnäyttelyitä vuosittain.
Kannustetaan koiran omistajia kuvauttamaan koiriensa lonkat ja kyynärpäät sekä tekemään
HUU:n ja JLPP:n suhteen geenitesti. Järjestetään vuosittain joukkokuvaus.
Kannustetaan kasvattajia yhteistyöhön ja avoimuuteen.
Julkaistaan Mustis -jäsenlehteä neljästi vuodessa.
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-

Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja osoitteessa: Suomen Mustaterrierit

-

Facebook-sivua osoitteessa: Facebook jäsenet
Facebook Suomen Mustaterrierit

Toteutumisen arviointi tapahtuu yhdistyksen vuosikokousten yhteydessä jalostustoimikunnan antaessa
kuluneen vuoden toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.
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7. LÄHDELUETTELO
Eläinlääkäriasema Anident
https://anident.fi/images/lataukset/artikkelit/koiran-purentaviat.pdf
Eläinlääkäriasemat Animagi
http://www.animagi.fi/koiran-polven-ristisiteen-repeama
Helsingin yliopisto
http://www.vetmed.helsinki.fi/botuliini/nivelrikko.html
Mäki, Katariina: Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen http://katariinamaki.com/artikkelit/katariina4.pdf
Rottweiler 6/2016 (alkuperäinen artikkeli Peter Friedrich, kääntänyt ja referoinut Soili Paldanius) ja
1/2017 (Reetta Harju)
Suomen Kennelliitto 2019 noudettu osoitteesta:
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=327
Suomen Kennelliitto, Mäki, Katariina: Sukusiitos
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/sukusiitosSuomen Kennelliitto, Mäki, Katariina: Tehollinen populaatiokoko https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-jaterveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/tehollinen-populaatiokoko
Suomen Kennelliitto, lonkkanivelen kasvuhäiriö, Ell Anu Lappalainen
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiranhyvinvointi/lonkkanivelen-kasvuhairio
Suomen Kennelliitto, kyynärnivelen kasvuhäiriöt, Ell Anu Lappalainen
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiranhyvinvointi/kyynarnivelen-kasvuhairiot
Suomen Kennelliitto, Mäki Katariina: Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinenmonimuotoisuus-ja-jalostuspohja
Suomenmustaterrierit netti kyselylomake
https://suomenmustaterrierit.nettilomake.fi/form/6323?fbclid=IwAR0Mr0s5mfJmvYMUPjtBlOzlQeRLmz
hjduS4Bcf584zn7EQkuIGROnFP4ig
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Liite 1 Rotumääritelmä

VENÄJÄNMUSTATERRIERI
(RUSSKIY TCHIORNY TERRIER)
Ryhmä: 2
FCI:n numero: 327
Hyväksytty: FCI 10.1.2011
Kennelliitto 10.1.2012
LYHYT HISTORIAOSUUS: Venäjänmustaterrieri kehitettiin Venäjällä 1940- luvun lopulla ja 1950-luvun alussa
risteyttämällä valikoidusti seuraavia rotuja: rottweiler, suursnautseri, airedalenterrieri ja newfoundlandinkoira.
suursnautserin katsotaan olevan rodun pääasiallinen kantarotu. Rodun kehittämistä johti aluksi Moskovan
ulkopuolella sijaitseva armeijan kynologinen oppilaitos, ja koiria kasvatettiin armeijan ”Punaisen Tähden”
kennelissä. Rodun kehittäjien tarkoituksena oli luoda suuri, rohkea, vahva ja koulutettavissa oleva työkoira, jolla
olisi korostunut vartiointivietti ja joka soveltuisi moneen käyttötarkoitukseen ja erilaisiin ilmasto olosuhteisiin. FCI
tunnusti rodun 1984.
YLEISVAIKUTELMA: Venäjänmustaterrieri on suuri, hieman pitkärunkoinen ja hyvin lihaksikas koira, joka on
tyypiltään roteva ja rakenteeltaan kestävä. Sillä on hyvin vankka luusto ja voimakkaat lihakset. Suuri pää, tiivis
runko sekä tilava ja syvä rintakehä muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Sukupuolileima on selvä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on hieman säkäkorkeutta pidempi; nartut voivat olla pidempiä. Rinnan
syvyys on vähintään puolet säkäkorkeudesta. Pään pituus on vähintään 40 % säkäkorkeudesta. Kuono on hieman
lyhyempi kuin kallo.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Kunnioitusta herättävä ja itsevarma koira, joka on hyvin hallittavissa kaikissa
tilanteissa. Tarvittaessa se asettuu välittömästi aktiiviseen puolustukseen, mutta rauhoittuu kuitenkin nopeasti
uhan poistuessa. Tämä komea rotu on rakastettava ja hyvin kestävä; se on vaatimaton, älykäs ja ystävällinen.
Sen koulutettavuus on hyvä, se sopeutuu erilaisiin ilmasto olosuhteisiin, työskentelee uutterasti ja on luotettava.
PÄÄ
Pää on suuri, massiivinen ja pitkä, kuitenkin suhteessa runkoon.
Kallo: Kohtuullisen leveä, otsa litteä. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset. Kulmakaaret ja niskakyhmy
ovat kohtalaisen korostuneet.
Otsapenger: Havaittava, mutta ei jyrkkä.
Kirsu: Suuri ja musta.
Kuono: Vahva, leveä ja hieman kalloa lyhyempi. Kuono on tyvestä leveä ja kapenee hieman kirsua kohti. Runsaan
viiksi- ja partakarvoituksen ansiosta kuono vaikuttaa suorakaiteen muotoiselta ja tylpältä.
Huulet: Paksut, hyvin pigmentoituneet ja tiiviit. Huulten reunat tummat.
Leuat / hampaat: Suuret, valkoiset hampaat ovat asettuneet tiiviisti lähekkäin ja alaleuan etuhampaat ovat
suorassa linjassa. Täysi hampaisto (42 hammasta). Leikkaava purenta.
Posket: Poskiluut eivät ulkonevat, poskilihakset hieman pyöristyneet.
Silmät: Keskikokoiset, soikeat, tummat, sijaitsevat suorassa ja kaukana toisistaan. Silmäluomet tiiviit ja mustat.
Korvat: Riippuvat. Ylös kiinnittyneet ja symmetriset, keskikokoiset, kolmionmuotoiset. Etureuna lähellä poskea.
Korvien nahka on tiivis, ei poimuja.
KAULA: Vahva, kuiva ja lihaksikas. Kaula on suunnilleen pään pituinen ja 45 - 50 asteen kulmassa vaakatasoon
nähden. Niska on vahva ja hyvin kehittynyt.
RUNKO: Vankka, syvä ja tilava, tasapainoinen. Ylälinja: Hieman laskeva säästä hännäntyveen.
Säkä: Korkea ja hyvin kehittynyt, uroksilla korostuneempi kuin nartuilla.
Selkä: Vahva, suora ja lihaksikas. Varsinaisen selän pituus on puolet sään ja hännäntyven välisestä pituudesta.
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Lanne: Leveä, lyhyt, lihaksikas ja hieman kaartuva. Lanteen pituus on puolet varsinaisen selän pituudesta.
Lantio: Leveä, lihaksikas, hieman viisto ja kohtuullisen pitkä.
Rintakehä: Syvä, pitkä ja leveä. Kevyesti kaareutuneet kylkiluut, rintakehä poikkileikkaukseltaan soikea. Rintalasta
on pitkä ja eturinta ulottuu hieman olkanivelen etupuolelle ja on lihaksikas.
Alalinja ja vatsa: Kyynärpään tasolla tai hieman alempana. Vatsalinja kohtuullisesti kohoava. Kupeet eivät syvät.
HÄNTÄ: Tyvestä paksu ja korkealle kiinnittynyt. Liikkuessa häntä on selkälinjaa korkeammalla, mutta hännäntyvi
ei käänny selän päälle (kuten ns. oravanhäntä). Rodun alkuperämaassa häntä on perinteisesti typistetty. (Huom.
Suomessa typistyskielto) Typistämättömän hännän pituus tai muoto ei vaikuta koiran palkintosijaan. Typistämätön
häntä mieluiten sapelin tai sirpin muotoinen.
RAAJAT:
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Etäisyys kyynärpäästä maahan on 50-52%
säkäkorkeudesta.
Lavat: Pitkät, leveät ja viistot. Lavan ja olkavarren välinen kulma on noin 100 astetta.
Olkavarret: Lihaksikkaat eivätkä lapoja lyhyemmät.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvat, luut pyöreät. Edestä ja sivulta katsottuna pystysuorat.
Välikämmenet: Lyhyet, vahvat ja hieman viistot sivusta katsottuna.
Etukäpälät: Suuret, tiiviit ja pyöreät. Kynnet ja päkiät mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eturaajoja leveämmälle asettuneet. Sivusta
katsottuna takaraajat asettuvat hieman koiran taakse.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, hieman viistot ja leveät, hyvin kehittyneet, vahvat lihakset.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Eivät reisiä lyhyemmät.
Välijalat: Vahvat, matalat ja pystysuorat. Ei kannuksia. (Huom. Suomessa kannusten poisto on kielletty.)
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pienemmät ja soikeammat. Kynnet ja päkiät mustat.
LIIKKEET: Vapaat ja tasapainoiset ja joustavat. Tyypillinen askellaji on tarmokas, pitkäaskelinen ravi. Voimakas
takaraajan työntö ja pitkälle eteen ulottuva etuaskel. Ylälinja pysyy liikkeessä vakaana.
NAHKA: Tiivis ja rungonmyötäinen ilman poimuja tai löysää nahkaa, silti joustava. Tasaisesti pigmentoitunut.
KARVAPEITE:
Karva: Karkea ja paksu kaksinkertainen karvapeite, joka koostuu karkeasta ja paksusta, hieman aaltoilevasta
peitinkarvasta ja pehmeästä, lyhyestä ja tiheästä aluskarvasta. Peitinkarva peittää koko rungon. Luonnollisen ja
trimmaamattoman turkin pituus on 5-15 cm. Päässä on runsas karvoitus, joka muodostaa tuuheat kulmakarvat,
viikset ja parran. Raajoja peittää pitkä ja tuuhea karvoitus. Karvapeite on trimmattava oikeaan muotoon.
Trimmauksen tulee korostaa vahvan ja itsevarman koiran luonnetta eikä se saa missään tapauksessa olla liian
koristeellinen. Karva jätetään pisimmäksi raajoissa ja kuonossa. Trimmauksen tulee korostaa massiivista,
litteäotsaista päätä, hyvin asettuneita korvia, vahvaa kaulaa ja hyvin rakentunutta, vahvaa runkoa. Väri: Musta.
Vähäinen määrä harmaita karvoja sallitaan (harmaata sekakarvaa saa olla korkeintaan 1/3 koko rungosta).
KOKO JA PAINO:
Ihannesäkäkorkeus:
Urokset: 72 - 76 cm. Ei alle 70 cm eikä yli 78 cm
Nartut: 68 – 72 cm. Ei alle 66 cm eikä yli 74 cm
Hieman kookkaammat yksilöt voidaan hyväksyä, jos ne ovat sopusuhtaisia ja tyypiltään erinomaisia.
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Paino: Urokset: 50 - 60 kg. Nartut: 45 - 50 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja
sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
pyöreä kallo
osittainen pigmentin puutos huulissa
alaleuan etuhampaat eivät suorassa linjassa; pienet etuhampaat
pyöreät, vinoasentoiset tai liian lähekkäin sijaitsevat silmät; vaaleahko silmien väri
kaula liian lyhyt eikä tarpeeksi lihaksikas
säkä ei riittävän korostunut
notkoselkä tai kapea selkä
lanne liian pitkä, kapea, ei tarpeeksi lihaksikas
lavat liian pystyt
olkavarret liian lyhyet
sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät
sisä- tai ulkokierteiset käpälät
sisään- tai ulospäin kiertyneet kintereet tai sirppikinner
peitsaus ravissa
peitinkarva pehmeä tai sileä
ruosteinen sävy peitinkarvassa
ei aluskarvaa

VAKAVAT VIRHEET:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

puutteellinen sukupuolileima
arka tai ylivilkas käytös
pää lyhyt tai kevyt
vilkkuluomi näkyvissä, vaaleat silmät
lantio vaakasuora tai liian luisu
rintakehä matala tai lyhyt
oravanhäntä
kaarevat eturaajat
liikkeet rajoittuneet; veltot tai raskaat
peitinkarva silkkinen

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vihaisuus tai liiallinen arkuus
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
kantarotuihin viittaavat ominaisuudet
kirsu muunvärinen kuin musta
herasilmä tai eriväriset silmät
muu kuin leikkaava purenta tai hammaspuutokset
peitinkarva sileä; puutteellinen pään, rinnan ja raajojen karvoitus
muut kuin rotumääritelmässä kuvatut värit
valkoiset täplät tai merkit
selkeärajaiset harmaat läiskät turkissa

HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. Jalostukseen
tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.
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Liite 2 MH-luonnekuvauksen tavoitetulos
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Liite 3 Terveys- ja luonnekysely 2019
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(
Suomen mustaterrieri kyselylomake 2019)
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Liite 4 Pentuseurantalomake

Kasvattajan
on
lähetettävä
lomake viimeistään pentueen
ollessa 10
vkoa (aikaisintaan 7 vko:n ikäisenä). Mikäli lomaketta ei toimiteta annetun ajan
sisällä, kasvattajan seuraava pentue ei pääse yhdistyksen pentuvälitykseen.

Kasvattaja:
Pentueen isä:
Pentueen emä:
Pentueen syntymäpäivämäärä:
Astutus:
Normaali

Siemennys

Synnytys:
Normaali

Sektio

Imetys:
Emänmaitoa
riittävästi:
Kyllä

Pakastesperma

Mahdolliset ongelmat/sektion

syy:

Ei

Mahdollinen lisäravinnon tarve, missä vaiheessa, kuinka paljon:
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Pennut
Urokset

Nartut

(Syötälukumäärä) Kuolleet

Elävät

Lopetetut

Purenta (kerro omin sanoin)

Kitalakihalkio

Napatyrä

*)Takakannukset

Kyll

Ei

ä

pennull
a

Kyll

Ei

ä

pennull
a

Kyll

Ei

ä

pennull
a

Värit/Merkit

Kivekset laskeutuneet

Kyllä

Eläinlääkärin tarkastus ennen luovutusta

pennulla

Kyllä

Ei

pennulla

Ei

*) Takakannuksien poisto on eläinsuojelulain vastaista.

89

Liite 5 Kennelliiton tiedote koskien Hyperuricosuriaa
SUOMEN KENNELLIITON TIEDOTE KOSKIEN HYPERURICOSURIAA:
Virtsan kohonnut virtsahappotaso (hyperuricosuria) venäjänmustaterrierillä – jalostusohjeet
Suomen Kennelliitto
Katariina Mäki, Kirsi Sainio

Vuonna 2010 julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen (Karmi ym. 2010*) mukaan venäjänmustaterrierillä
on sama kohonnutta virtsahappotasoa aiheuttava mutaatio kuin dalmatiankoirilla. Mutaatiolle on
olemassa geenitesti, ja koirien mahdolliset genotyypit ovat
N/N (normaali alleeli kummassakin kromosomissa),
N/HU (yksi normaali alleeli ja yksi mutaatio; koira on mutaation kantaja) sekä
HU/HU (kaksi mutaatiota, koiralla on kohonnut riski sairastua virtsakivisairauteen).
Geenitesti kertoo ainoastaan onko koiralla kohonnut virtsahappotaso, ei sitä, onko koira sairas.

Venäjänmustaterrierillä HU-alleelin frekvenssi on yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 0,51 eli 51 %
rodun alleeleista on HU. Tästä voidaan laskea 27 % koirista olevan HU/HU eli geneettisesti sairaita.
Kantajia on siispä oltava 50 %, ja loput 23 % ovat homotsygootteja normaalin virtsa-aineenvaihdunnan
alleelin suhteen. Dalmatiankoirilla HU-alleelin frekvenssi on 100 % eli mutaatio on fiksoitunut rotuun
eikä normaalia alleelia enää esiinny.

Homotsygooteista (HU/HU) dalmatialaisista noin 90 % ei sairastu virtsakivisairauteen koskaan
elämänsä aikana, eli ne ovat kliinisesti terveitä. Todennäköisyys saada terve koira, vaikka se
geneettisesti olisi sairas, on siis 90 %. Venäjänmustaterrierillä sairastuvien HU/HU-koirien osuudesta ei
tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa. Sairastuneita koiria tiedetään olleen vuosien varrella noin 10.

Vaikka venäjänmustaterrierillä mutaation frekvenssi on selvästi alhaisempi kuin dalmatiankoirilla, N/HUkoiria on yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kuitenkin niin paljon, että N/HU*N/HU-yhdistelmien
rajaaminen pois tuo ongelmia muiden sairauksien suhteen, koska niidenkin osalta on karsittava koiria
jalostuksesta. Rodun tärkein huolenaihe on tällä hetkellä jalostustoimikunnan mukaan luustoterveys.
Lisäksi huomiota pitäisi kiinnittää myös muihin sairauksiin kuten epilepsiaan, kilpirauhasen
vajaatoimintaan ja silmäsairauksiin.
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Jalostussuositus hypericosurian suhteen:
- Jalostuskoirat testataan
- Rodun terveyskyselyn yhteydessä selvitetään kuinka suuri osuus HU/HU-koirista tässä rodussa
sairastuu
- N/HU*HU/HU –yhdistelmiä ei tehdä
- HU/HU*HU/HU –yhdistelmiä ei tehdä
- N/HU*N/HU-yhdistelmistä syntyvät pennut geenitestataan ja jalostukseen valitaan mahdollisuuksien
mukaan vain N/N-koiria

Yhdistelmävaihtoehdot hyperuricosurian suhteen

Suositus

Syntyvien
pentujen
genotyyppi

N/N*

N/N*

N/N*

N/HU*

N/HU*

HU/HU*

N/N

N/HU

HU/HU

N/HU

HU/HU

HU/HU

Voidaan
tehdä

Voidaan
tehdä

Voidaan
tehdä

Voidaan
tehdä

Ei
suositella

Ei
suositella

100 %
N/N

50 %
N/N
50 %
N/HU

25 %
N/N
100 %
N/HU

50 %
N/HU
25 %
HU/HU

50 %
N/HU
50 %
HU/HU

100 %
HU/HU

Tällaiseen suositukseen on päädytty, koska kyseessä on riskigeeni. Se tarkoittaa, että vain osa HU/HUkoirista saa oireita. Riskigeeni lisää riskiä sairastua, mutta se ei ole ainoa sairauden puhkeamisen syy;
sairauden puhkeamiseen voivat vaikuttaa muut geneettiset sekä ympäristötekijät. Jos riskialleelia
lähdettäisiin rajaamaan liian tiukasti jalostuksen ulkopuolelle, olisi vaarana, että rodussa yleistyisi jokin
vielä hankalampi perinnöllinen sairaus tai jopa jokin virtsakivitaipumukseen nyt tunnistettua mutaatiota
vahvemmin vaikuttava geenialue. Siksi tällaisessa tapauksessa ei voi suoraan soveltaa Kennelliiton
jalostusstrategiassa linjattuja periaatteita geenitestattujen koirien yhdistämisestä. Geenitesti testaa siis
virtsakiville altistavaa virtsan kohonnutta virtsahappotasoa, ei suoraan virtsakivisairautta.

Dalmatialaisilla ainoat yhdistelmävaihtoehdot ovat HU/HU*HU/HU. Se ei tietenkään ole toivottavaa,
vaan olisi hyvä, että dalmatialaisiin pointterilta haettu terve geenimuoto yleistyisi rotuun. Jalostuksesta
tulee kummassakin rodussa karsia ensisijaisesti kliinisesti sairaat koirat (kuten jalostusstrategiassa
mainitaan) eli koirat, jotka osoittavat sairauden oireita. Koira, jonka virtsahappotaso on kohonnut, ei siis
ole sairas, vaan vielä kliinisesti terve. Jalostuksen ulkopuolelle tulee jättää koirat, joilla on virtsakiviä ja
joilla siis on kehittynyt sairaus. Samalla on huolehdittava perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisestä,
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muuten on vaarana, että jokin vakava sairaus tai luonneongelma yleistyy rodussa.

Kennelliiton jalostusstrategian mukaan ensisijaisesti vastustetaan niitä perinnöllisiä sairauksia, jotka
haittaavat koiran jokapäiväistä, normaalia lajityypillistä elämää. Toissijaisesti on toki hyvä vastustaa ja
estää kaikkien perinnöllisten poikkeavuuksien leviäminen – sellaistenkin, jotka muodostavat koiran
hyvinvoinnille edes potentiaalisen uhan (ns. riskigeeni). Tällöin tulisi käyttää jalostukseen perimältään
normaaleja koiria, mutta jalostuksesta ei tulisi sulkea kantajia, ei edes kantaja-kantaja -yhdistelmiä.
Muuten on vaara, että mennään ojasta allikkoon, varsinkin kun varsin suuri osa populaatiosta kantaa
perimässään poikkeavaa geenialleelia.

Koska virtsakivisairaus on hyvin kivulias, pitäisi sen riskiä rodussa saada kuitenkin vähitellen
pienenemään. N/HU*N/HU–yhdistelmistä tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jatkoon vain N/N-koiria.
Vähitellen HU-alleelin yleisyys rodussa vähenee, jolloin kantajia ei enää tarvitse yhdistää. Tähän
päästään määrätietoisella työllä ja usean sukupolven aikana, jolloin pystytään myös seuraamaan
tilannetta ja mahdollisesti muiden rodussa olevien perinnöllisten ongelmien tilannetta. Näin voidaan
tehdä koirien hyvinvoinnin kannalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Jokainen koira kantaa perimässään useiden eri geneettisten vikojen resessiivisiä tai vähintäänkin niille
altistavia geenialleeleita. Pennunostajalle tulee kaikissa roduissa aina informoida myös rodussa
piilevinä esiintyvistä perinnöllisistä ongelmista. Silloin pennunostaja tietää mihin sitoutuu. Kasvattajan
tulee myös rehellisesti pystyä kertomaan piilevien perinnöllisten ongelmien merkityksestä koiralle ja
siitä, mikä on todennäköisyys että sairaus puhkeaa ja minkälaisesta sairaudesta silloin on kysymys.
N/HU*N/HU-yhdistelmistä syntyvien HU/HU-pentujen ostajia tulee erityisen tarkasti informoida koiran
riskistä sairastua sekä siitä millainen sairaus on kyseessä: mitkä ovat syyt, mitkä oireet, ja miten
sairautta voidaan hoitaa.

Kennelliitossa seurataan rodun tilannetta yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa, ja uusia
jalostussuosituksia annetaan heti jos tilanne sellaista vaatii.
*Karmi, Safra, Young ja Bannasch. 2010. Validation of a urine test and characterization of the putative
genetic mutation for hyperuricosuria in Bulldogs and Black Russian Terriers. Am J Vet Res. 71(8):90914. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673090.
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Liite 6 Eläinlääkäriasemille suunnattu kysely
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Liite 7 Jalostustarkastuskaavake

Suomenmustaterrierit ry
JALOSTUSTARKAST
US

Pori 15.3.2014

Koiran nimi:
Uros:

Narttu

Syntymäaika:

Rekisterinumero:

Isä:
Emä
Omistaja: / Osoite:

MITAT

Korkeus:

YLEISVAIKUTELMA
Rakenne:

Mittasuhteet:

Sukupuolileima:

PÄÄ
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Yleisvaikutelma:

Korvat:
Silmät:
Purenta
KAULA:

RUNKO:

HÄNTÄ:

RAAJAT:

LIIKUNTA:

KARVAPEITE:

VÄRI:

YLEISKUNTO:

KÄSITELTÄVYYS

Ystävällinen Levoton Epävarma Epäluuloinen Arka Dominoiva
Ei luoksepäästävä Agresiivinen

MUUTA:
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EI SUOSITELLA JALOSTUKSEEN ULKOMUODON OSALTA:

SUOSITELLAAN JALOSTUKSEEN ULKOMUODON OSALTA:

Huomautettavaa:
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Liite 8- Palveluskoralajien , tottelevaisuukokeiden ja rallytokon koekäynnit
PAEK - AVO
2019

2018

2017

2016

2015

PAEK-2 1
PAEK-2 2
PAEK-2 3
PAEK-2 0

100% (1 tulosta)

PAEK-2 Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

PAEK Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

2019

2018

2017

PAHA - AVO
2016

2015

PAHA-2 1
PAHA-2 2
PAHA-2 3
PAHA-2 0

100% (1 tulosta)

PAHA-2 Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

PAHA Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

2019

2018

2017

PAJÄ - ALO
2016

2015

PAJÄ-1 1
PAJÄ-1 2

100% (1 tulosta)

PAJÄ-1 3
PAJÄ-1 0
PAJÄ-1 Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

0 tulosta
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PAJÄ Yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

0 tulosta

Kaikki yhteensä

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

2 tulosta

TOKO

EVL
2019

2018

2017

2016

2015

8 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

0 tulosta

2018

2017

2016

2015

EVL1

25%
(1
tulosta)

25%
tulosta)

(2

EVL2

75%
(3
tulosta)

25%
tulosta)

(2

EVL3

38%
tulosta)

(3

EVL0

12%
tulosta)

(1

EVLYhteensä

4 tulosta

VOI
2019

VOI1

75%
tulosta)

(3

25%
tulosta)

(1

VOI2
VOI3

VOI0

33%
tulosta)

(1

67%
tulosta)

(2

VOIYhteensä

0 tulosta

0 tulosta

4 tulosta

0 tulosta

3 tulosta

2018

2017

2016

2015

AVO
2019

AVO1

50%
(1
tulosta)

67%
tulosta)

(2

25%
tulosta)

(2

44%
tulosta)

(4

100

33%
tulosta)

AVO2

AVO3

(1

62%
tulosta)

(5

50%
(1
tulosta)

11%
tulosta)

(1

44%
tulosta)

(4

AVO0
12%
tulosta)

AVOYhteensä

2 tulosta

(1

0 tulosta

3 tulosta

8 tulosta

9 tulosta

2018

2017

2016

2015

ALO
2019

54%
tulosta)

(7

ALO2

23%
tulosta)

(3

ALO3

15%
tulosta)

(2

8%
tulosta)

(1

ALO1

100%
(3
tulosta)

100%
tulosta)

ALO0

(1

100%
tulosta)

ALO-

(2

Yhteensä

3 tulosta

0 tulosta

1 tulosta

2 tulosta

13 tulosta

Yhteensä

9 tulosta

8 tulosta

8 tulosta

10 tulosta

25 tulosta
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RALLYTOKO
2019

2018

2017

2016

2015

MESHYV

50% (4 tulosta)

MES0

12% (1 tulosta)

MESVOIHYV
VOI0
VOIAVOHYV

71%
tulosta)

(5

33%
tulosta)

(1

AVO0

14%
tulosta)

(1

67%
tulosta)

(2

AVO-

14%
tulosta)

(1

38% (3 tulosta)

9% (1 tulosta)

ALOHYV

82%
tulosta)

(9

ALO0

9% (1 tulosta)

ALOYhteensä

7 tulosta

3 tulosta

11 tulosta

0 tulosta

8 tulosta
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