
ROTUJÄRJESTÖN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN ENSIMMÄISET ASKELEET

Jalostuksen tavoiteohjelma leonberginkoiralle on ollut voimassa vuoden ajan. Terveydellisistä tavoitteista
ohjelmassa jatketaan lonkka- ja kyynärniveldysplasian vastustamista ja ennaltaehkäisyä sekä hyvän silmä-
terveystilanteen ylläpitämistä. Ohjelmassa määritellään tavoitteiksi jalostuksessa käytettävien sukujen ja
koirien lisääminen, tehollisen populaation nouseminen yli 50 koiran ja runsaamman tiedon kerääminen saira-
uksien esiintymisestä omistajilta ja kasvattajilta. Samalla pyritään entistä avoimempaan tiedottamiseen ro-
dun ongelmista.  Tavoiteohjelma edellyttää rotuyhdistykseltä tiedottamista ja seurantaa.  Jalostustoimikun-
nan tehtäviin kuuluukin rodun terveys- ja jalostustilanteen seuranta, tiedon kerääminen ja sen välittäminen
kasvattajille, harrastajille ja tuleville pennun omistajille.

Jalostustoimikunta seuraa tavoiteohjelman toteutumista ylläpitämällä rodun terveys- ja jalostustilastoja.
Keväästä 2005 alkaen Suomen Kennelliiton tietojärjestelmän uudistus KoiraNet - erityisesti sen Jalostustieto-
järjestelmä - on helpottanut ja nopeuttanut jalostustoimikunnan, kasvattajien ja harrastajien tiedonhankin-
taa. Osaa jalostustietojärjestelmän tiedoista on voitu hyödyntää suoraan, osaa on hyödynnetty pohjana ja-
lostustoimikunnan laatimien terveys- ja jalostustilastoissa. Laaditut tilastot antavat kuvan rodun tilanteessa
vuoden 2005 lopussa.

Terveystilastoja tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon, että uuden tavoiteohjelman ja PEVISA – määräysten
merkitys ei vielä näy: tarkastusikäiset koirat ovat syntyneet ennen niiden voimaantuloa. Lonkkaniveldyspla-
sian osalta C-lonkkaisten merkitys näkyy kenties jo vuoden 2006 tilastoissa, koska poikkeuslupia myönnettiin
jo vuonna 2004. Kyynärnivelkuvaus ja silmätarkastuslausunto ovat ensimmäistä kertaa rekisteröinnin ehto-
na. Raja-arvojen puuttuminen on ajoittain herättänyt keskustelua, mutta molemmat perinnöllisiksi katsotta-
vat sairaudet ovat nyt  vasta tulleet mukaan PEVISAan. Esimerkiksi HC-lausuntojen voimassaoloaika on no-
peasti muutettavissa myös rekisteröintiehtoihin, mikäli sairausprosentti alkaa kasvaa.

Jalostustilastoihinkaan ei uusi tavoiteohjelma ja PEVISA ole vielä ennättänyt konkreettisesti vaikuttaa. Tehol-
lisessa populaatiossa ja yksittäisten urosten jälkeläismäärissä näkyvä myönteinen suunta on alkanut jo en-
nen jälkeläisrajoituksen voimaantuloa. Tosin populaation tilasta käydyn vilkkaan keskustelun merkitystä ei
voi vähätellä. Vuonna 2005 jalostukseen käytettyjen urosten jälkeläismäärät jäävät alle 5 % kannasta. Kas-
vattajat ovat panostaneet ulkomaisten urosten käyttämiseen jalostusyhdistelmissä. Vaikka nyt käytettyjen
urosten jälkeläismäärät ovat pysyneet kohtuullisina, toteutuneiden jalostusyhdistelmien isovanhemmissa
erottuvat edelleen käytetyimpien sukujen koirat. Ensimmäistä kertaa mukana on tilasto jalostuksessa käyte-
tyistä ja käyttämättömistä koirista. Vuonna 2002 toteutetuissa jalostusyhdistelmissä on kahdeksan sellaista
pentuetta, joissa on nyt n. 3-4 -vuotiaana jalostuskelpoisia yksilöitä, joita ei ole käytetty jalostukseen.
Nämä ovat jäämässä pois jalostuksesta. Harva sukulinjoista on kuitenkaan sammumassa kokonaan; jalos-
tusuroslistalta on usein vaikea löytää riittävän etäistä sukulaista nartulle. Haastetta riittää edelleen: miten
lisätä jalostuksessa käytettävien sukujen määrää jatkossa; miten luoda ja jatkaa uusia sukulinjoja ja säilyt-
tää myös tällä hetkellä erilliset suvut; miten säilyttää suomalaisen kasvatustyön tulokset yhtä korkealaatuisi-
na kuin nyt.

Jalostustoimikunta kerää tilastojen lisäksi tietoja koirista kyselyillä ja myös julkaisee tiedot. Vuoden 2006
tammikuussa on toteutettu eläinlääkäreille suunnattu kysely leonberginkoirien terveydentilasta. Sen tuloksia
saadaan lehteen tämän vuoden aikana. Kasvattajat saavat vastattavakseen kevään aikana kyselyn vuonna
2003 ja 2004 syntyneiden urosten kivesten laskeutumisesta. Kivesvian kantajiahan on arvioitu olevan noin
puolet kannastamme. Avoin tieto voi auttaa kasvattajia edes jonkin verran karttamaan riskiä.

Rotujärjestön toimintasuunnitelmaan Jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamiseksi kuuluu myös kasvattaja-
päivien
järjestäminen, suomalaisen jalostustarkastuksen luominen, potentiaalisten jalostusurosten esille saaminen ja
kerättävän tiedon kokoaminen ja välittäminen. Toimikuntien työ on käynnistetty, suunnitelmia on tehty. Pian
tarvitaan toteuttajia.
.
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