
Omistajakyselyn tuloksia

Veli-Pekka Kallberg

Vuonna 2003 lähetettiin sadalle Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsenelle kysely, jolla selvitettiin mm. koirien asuinolosuh-

teita, hoitoa, harrastuksia, ruokintaa ja terveyttä. Vuonna 2005 kysely lähetettiin 200 jäsenelle. Kyselyihin vastasi hieman 

alle puolet vastaanottajista. Koska moni täytti lomakkeen useammasta kuin yhdestä leosta, vastauksia saatiin 87 koirasta 

vuonna 2003 ja 139 koirasta vuonna 2005. Tässä artikkelissa ja Leot-lehden tulevissa numeroissa esitellään kyselyn tulok-

sia aihealueittain.

Kaikkiaan 226 koirasta, joista kyselyllä saatiin tietoja, 126 oli uroksia ja 100 narttuja. Koirien ikä vaihteli pennusta 14 vuo-

teen ja keski-ikä oli 4,9 vuotta. 

Koirat ja niiden kaverit

Noin kolmasosa koirista eli yhden koiran talouksissa ja kolmasosa talouksissa, joissa oli kaksi koiraa. Viimeinen kolmannes 

koirista asui talouksissa, joissa oli kolme tai neljä koiraa. Enemmän kuin neljä koiraa oli yhdessä seitsemän koiran talou-

dessa ja yhdessä viidentoista koiran taloudessa.

Noin puolella koirista oli ainakin kolme koirakaveria ja joka kuudennella ainakin kuusi koirakaveria. Ainakin yksi leokaveri 

oli kolmella leolla neljästä ja 40 prosentilla oli ainakin kaksi leokaveria. Koirakaverien rodut käsittivät likimain kaiken mah-

dollisen perhoskoirasta Irlannin susikoiraan. Ilman ainoatakaan koirakaveria oli kuusi leoa.

Täysikasvuisten urosten paino vaihteli 45−90 kg ja keskipaino oli 63,2 kg. Urosten säkäkorkeus oli 65−87 cm ja keskimää-

räinen säkäkorkeus oli 76,4 cm. Narttujen paino vaihteli 40−85 kg ja keskipaino oli 52,9 kg. Narttujen säkäkorkeus oli vä-

lillä 60−80 cm ja keskimääräinen säkäkorkeus oli 70,8 cm. On otettava huomioon, että säkäkorkeus tulee tottumattomalta 

mittaajalta helposti yliarvioiduksi, minkä vuoksi on todennäköistä, että ilmoitettu korkeus on usein ollut todellista suurem-

pi.

Koirista 86 % oli punaruskeita ja 10 % leijonankeltaisia. Lisäksi joukossa oli kolme hiekan väristä, yksi hopeanharmaa ja 

neljä mustaa ruskein merkein. Karva oli 27 %:lla karkea ja loput 73 % jakautuivat tasan pehmeän ja sekakarvan kesken. 

Karva oli 47 %:lla koirista suora, 51 %:lla laineikas ja 2 %:lla kihara. Häntä oli 89 %:lla normaali ja 11 %:lla selän päälle 

kiertyvä.

Koirien raajat arvioitiin 73 %:lla koirista suoriksi. Vain etujalat olivat ulospäin kiertyneet 22 %:lla ja vain takajalat 4 %:lla.

Luonne ja käyttäytyminen

Koiransa luonnetta piti normaalina 65 % vastaajista. Rauhallisiksi ja vilkkaiksi arvioituja oli kumpiakin noin 12 %, epävar-

moja 3 % ja arkoja 4 % (kuva 1). 

Sukupuoli Yhteensä

uros narttu lkm %

lkm % lkm %

Luonne

normaali 77 61,1 69 69,0 146 64,6

arka 3 2,4 6 6,0 9 4,0

aggressiivinen 1 0,8 1 1,0 2 0,9

epävarma 4 3,2 3 3,0 7 3,1

levoton 3 2,4 0 0,0 3 1,3

rauhallinen 21 16,7 7 7,0 28 12,4

vilkas 15 11,9 14 14,0 29 12,8

rasittavan vilkas 2 1,6 0 0,0 2 0,9

Yhteensä
126 100 100 100 226 100



Kuva 1. Omistajan arviot koiran luonteesta.

Taipumusta muistaa ikäviä tapahtumia, kuten ilotulitus, eläinlääkärissä käynti, ampiaisen pisto tai liukkaalla lattialla kaa-

tuminen, oli joka kolmannella koiralla. 

Koirista 8 % oli luonnetestattu. Oppivaisina pidettiin 95 %:a leoista. 

Kotia oli (yleensä vain pentuna) tuhonnut 11 % leoista. Työstettävinä olivat olleet mm. sohvat, tuuletusritilät, lattiat, ovet 

karmeineen, tapetit, pöydän jalat, matot, kengät, puhelimet, vaatteet, lasten lelut ja lavuaarien poistoputket.

Koirista 84 % piti lapsista ja 12 % ei ollut tottunut lapsiin. Lapsia aristi tai pelkäsi 4 % leoista. Vieraisiin ihmisiin suhtautui 

avoimen ystävällisesti 77 % leoista, varauksellisesti 17 % ja välinpitämättömästi 5 %. Yksi leo suhtautui vieraisiin ihmisiin 

vihamielisesti. Luonteessa tai suhtautumisessa lapsiin tai vieraisiin ihmisiin ei ollut merkittäviä eroja urosten ja narttujen 

välillä. Sen sijaan nartuista suurempi osa (72 %) kuin uroksista (61 %) tuli kaikkien muiden koirien kanssa hyvin toimeen. 

Uroksista 21 % sieti huonosti muita samaa sukupuolta olevia koiria, nartuista 13 %. 

Pihaa tai kotia vahti vähän yli 70 % sekä uroksista että nartuista. Ukkosta pelkäsi 17 % molemmista. Muiden eläimien ta-

kaa-ajoon oli viehtynyt 58 % uroksista ja 67 % nartuista. Takaa-ajettavien listalta löytyi tavallisimpien kissojen, jänisten 

ja lintujen ohella mm. hevosia, lampaita ja supikoiria. 

Omistajien tyytyväisyys

Omistajista 74 % koki hallitsevansa koiransa lähes kaikissa tilanteissa ja 24 % useimmissa tilanteissa. Neljän koiran koh-

dalla omistajalla oli koiran hallinnassa vaikeuksia, mikä johti mm. siihen., että vältettiin liikkumista koiran kanssa kodin 

ulkopuolella.

Omistajista 87 % oli erittäin tyytyväisiä ja 11 % varsin tyytyväisiä koiraansa. Jos vastaaja olisi vastaushetkellä ollut hank-

kimassa koiraa, valinta olisi 85 %:ssa tapauksessa ollut leonberginkoira. Uuden leonberginkoiran suunnitteli hankkivansa 

87 % vastaajista. 

Vastaajista 99 % oli valmis suosittelemaan leonberginkoiraa ystävälleen. Noin neljäsosa kuitenkin vain sillä varauksella, 

että ystävällä on ison koiran edellyttämät tilat ja muut resurssit sekä aikaa koiralle. Monet pitivät lisäksi ehtona aiempaa 

kokemusta suurista koirista.
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