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1. YHTEENVETO 
Barbet on ranskalainen vesikoira. Ensimmäinen barbet rekisteröitiin Suomeen vuonna 2002. Vuoden 2014 

loppuun mennessä Suomessa oli rekisteröity 350 barbettia. Rotu on harvalukuinen koko maailmassa. 

Barbet on koiratyyppinä hyvin vanha. Vaikka barbet ei olisikaan kaikkien vesikoirien kantamuoto, se on 

melko varmasti lähinnä alkuperäistä tyyppiä. Barbet on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan vesilintujen 

metsästyksessä käytettävä vesikoira, joka tekee muutakin kuin noutaa. Se ei pelkää kylmää, vaan menee 

veteen kaikenlaisessa säässä. Se etsii ja ajaa ylös vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan ja noutaa 

isäntänsä ampuman saaliin.  

Rodun tasapainoisen ja positiivisen luonteen vuoksi barbet on erinomainen seura- ja harrastuskoira. 

Useimmilla yksilöillä on edelleen hyvä riistavietti. FCI:n ja rodun kotimaan Ranskan esimerkkiä noudattaen 

Suomessa käyttökoevaatimus FI MVA-arvoon tuli voimaan 1.1.2012. Näyttelymenestyksen perusteella 

rodun ulkomuodollinen tilanne vastaa erittäin hyvin rotumääritelmää. 

Barbet-rodun tilanne on maailmanlaajuisesti erittäin kriittinen ja haavoittuvainen. Pienestä populaatiosta ja 

harvalukuisesta kantapopulaatiosta johtuen barbetin sukusiitosaste on korkea. Käytännössä rodun 

populaatio ja jalostuspohja on Suomessa niin pieni, että kasvatustyö pelkästään suomalaisilla koirilla ei ole 

mahdollista. On välttämätöntä, että kasvattajat etsivät mahdollisimman erisukuisia koiria koko maailman 

populaatiosta jalostusvalintoja tehdessään. Maailmanlaajuisesti rodussa ei ole löydettävissä uusia sukuja 

siten, että yhdistelmissä päästäisiin sukusiitosprosenteissa nollaan, paitsi roturisteytyksissä tai rotuun oton 

yhteydessä.  

Vakavat esiin tulleet perinnölliset sairaudet rodussa ovat aikuis- ja pentuiän epilepsia, dilatoiva 

kardiomyopatia, atopia ja allergia. Lisäksi lonkkaniveldysplasia on lisääntynyt rodussa huolestuttavasti. Rotu 

liitettiin PEVISA-ohjelmaan 1.1.2010. 

Määrällisesti pienen rodun jalostustyö on haasteellista. Tavoitteena on, että barbet säilyy terveenä, 

luonteeltaan rotumääritelmän mukaisena ja tyypiltään metsästyskoirarotuna. Rodun maailmanlaajuisen 

populaation pienuuden vuoksi geneettiseen monimuotoisuuteen kiinnitetään kasvatustyössä erityistä 

huomiota, jotta geneettisen vaihtelun häviämistä rodussa voitaisiin hillitä. Keskeisiä tavoitteita rodun 

jalostuksessa ovat: Rodun kasvattajat ymmärtävät pienen populaation tuomat ongelmat ja tavoittelevat 

rodun säilyttämistä terveenä ja elinvoimaisena. Jalostuspohjaa saadaan laajennettua nykyisestään ja 

mahdollisimman monia yksilöitä tullaan käyttämään jalostuksessa. Yksittäisen koiran jälkeläismäärä pysyy 

pienenä suhteessa koko populaatioon. Ulkomaista yhteistyötä koirien viennin ja tuonnin suhteen jatketaan 

ja kannustetaan, jotta jalostuspopulaatio pysyisi maailmanlaajuisesti avoimena. Jälkeläismäärärajoituksen, 

uusintayhdistelmä kiellon sekä mahdollisten uusien roturisteytysten myötä populaation kokonaistila ja 

rakenne paranee.  

2. RODUN TAUSTA   
Barbet on ranskalainen vesikoira. Barbet nimi tulee ranskankielisestä sanasta barbe (parta). Jo 1500-luvulla 

elänyt kynologi Fouilloux kutsui kiharaturkkisia koiria barbetiksi. Rotua on joskus kutsuttu myös nimellä 

Griffon d’Arret à Poil Laineux (laineaux=villava). 
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Kuva 1. Barbetteja Chasseur Francais:n maalauksessa. 

2.1 Alkuperä  
Barbet on koiratyyppinä hyvin vanha. Tarkkaa alkuperää ei tunneta, mutta todennäköisesti barbet 

polveutuu aasialaisista lammaskoirista ja mahdollisesti varhaisista griffoneista. J. Colyn (1994) tekemän 

pitkäkarvaisten paimenkoirien periytymiskaavion mukaan barbet olisi esiintynyt jo 800-luvulla. Se on 

kehittynyt atlashuippujen paimenkoirasta (Berger du haut Atlas), joka taas polveutuu etelävenäjän 

paimenkoirasta (Ovcharca), joka tunnetaan jo rauta-ajalta 1000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.  

Euroopassa oli 1300-luvulla useita vesikoiria, joista käytettiin erilaisia nimityksiä. Vaikka barbet ei olisikaan 

kaikkien vesikoirien kantamuoto, se on melko varmasti lähinnä alkuperäistä tyyppiä. Rodusta on 1500-

luvulta lähtien usein mainintoja kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa ja taiteessa on viitteitä sekä pieni- että 

suurikokoisista barbeteista. Suuremmat sopivat paremmin kodin ja karjan vahdiksi, kun taas pienemmät ja 

keskikokoiset koirat olivat lähinnä lintukoiria. Barbet- ja villakoiranimitystä käytettiin samantyyppisistä 

koirista. Tämän vuoksi vanhoihin kirjallisuuslähteisiin on suhtauduttava varauksella vaikka niissä 

puhuttaisiin koirista nykyisillä rotunimityksillä. 

Barbet on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan vesilintujen metsästyksessä käytettävä vesikoira, joka 

tekee muutakin kuin noutaa. Se ei pelkää kylmää, vaan menee veteen kaikenlaisessa säässä. Se etsii ja ajaa 

ylös vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan ja noutaa isäntänsä ampuman saaliin. Barbettia on 

käytetty myös metsästäjän ampumien nuolien noutamiseen, samaan tapaan kuin portugalinvesikoiraa. 

Jopa laivasto on käyttänyt barbetteja noutavina koirina. Ranskan kuninkaallisten kerrotaan aikanaan 

metsästäneen barbettien kanssa.  

2.2 Kehitys  

Koirarotuja alettiin määritellä ja erotella toisistaan 1800-luvun lopussa. Barbetin lisäksi nykyisistä roduista 

vesikoiriksi tai vesikoirista polveutuviksi roduiksi voidaan katsoa seuraavat rodut: villakoirat (Ranska), 

irlanninvesispanieli (Irlanti), kiharakarvainen noutaja (Iso-Britannia), wetterhoun (Hollanti), 

espanjanvesikoira (Espanja), amerikanvesispanieli (USA), portugalinvesikoira (Portugali), maltankoira 

(Malta), bichon frisé (Ranska/Belgia), löwchen (Ranska), bolognese (Italia), lagotto romagnolo (Italia), 

bichon havanais (Kuuba) ja coton de tulear (Madagaskar). Barbettia on käytetty myös mm. briardin, 
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ranskalaisten griffonien, karkeakarvaisen saksanseisojan, italian spinonen, pont-audemerinspanielin ja 

newfoundlandinkoiran jalostuksessa. 

Vuonna 1894 Ranskassa laadittiin ensimmäinen rotumääritelmä barbetille. Tuon aikaisen barbetin ulkonäkö 

poikkesi nykyisestä. Barbetin rotumääritelmään kirjattiin koiran kyky kulkea metsästäessään vaikeassa 

maastossa, kuten suolla ja vedessä. Näin muodostui keskikokoinen, voimakas, roteva, älykäs, itsenäiseen 

työskentelyyn kykenevä, etsivä ja noutava koira.  

FCI:n rotumääritelmää on muutettu viisi kertaa (4.12.1954, 12.2.1965, 1986, 8.7.1999, 29.3.2006). Barbet 

oli alun perin FCI:n 7. ryhmässä (kanakoirat), mutta se siirrettiin vuonna 1986 8. ryhmään (noutajat, 

ylösajavat koirat ja vesikoirat). Prof. Trique kertoi Barbet Symposiumissa 4.8.2012, että siirto tehtiin, koska 

barbettien metsästystyyli muistutti enemmän ylösajavien koirien tyyliä. Myös turkkinsa puolesta barbet 

sopii paremmin ryhmään 8.3 Vesikoirat. Kuitenkin vielä vuoden 1987 rotumääritelmässä mainitaan rodun 

seisontataipumus, ja vasta vuoden 1999 rotumääritelmässä metsästystyyliksi kuvataan ylösajo. FCI:n 

rotumääritelmään on tehty muutoksia viimeksi 29.3.2006. 

Vaikka barbettia onkin käytetty monien rotujen jalostukseen, se on itse ollut vähällä hävitä sukupuuttoon. 

Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta rotu jäi oman onnensa varaan 1800-luvulla ja sen tilalle tulivat siitä 

kehitetyt rodut. Seurakoiriksi otettiin villakoirat, merimiehet valitsivat newfoundlandinkoiran ja metsästäjät 

karkeakarvaisen seisovan griffonin. 

1900-luvun alkupuolella barbet ei ollut enää metsästäjien suosiossa ja toinen maailmansota oli hävittää 

koko rodun. Muotiin tulivat hienostuneemmat rodut, kuten villakoira. Toisen maailmansodan jälkeen 

barbetteja ei ollut rekisterissä lainkaan. Jäljellä oli ainoastaan rekisteröimättömiä barbetteja sekä 

perimätietona valokuvia vanhoista barbeteista. Jos alkuperältään tuntematon koira vastasi barbetin 

rotumääritelmää, se voitiin ottaa rotuun ja rekisteröidä ”Titre Initial” -merkinnällä. Titre Initial -barbetteja 

on rekisteröity Ranskassa aina 2000-luvulle saakka.   

Ensimmäiset barbetit rekisteröitiin 1930-luvun lopulla Ranskassa (L.O.F. = livre des origines français). 1930-

luvulla Ranskassa oli ainoastaan kaksi kasvattajaa, le Houelleur kennelnimellä de Floirac ja Vincenti 

kennelnimellä Mas de la Chapelle. He tuottivat suuren määrän metsästyskäyttöön hyvin soveltuvia koiria. 

Yleensä nämä koirat olivat kaksivärisiä, valko-mustia. Vincenti kirjasi ylös kaikki yksityiskohdat omista 

koiristaan.  Hänen koiransa Joyeuse du Mas de la Chapelle näkee usein vanhoissa valokuvissa. Toisen 

maailmansodan lopulla Vincenti kuoli ja sen myötä barbettien määrätietoinen kasvatus loppui. 

  

Kuvat 2, 3 ja 4. Joyeuse du Mas de la Chapelle (synt. 1935). 
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Myöhemmin, vasta 1960-luvun lopulla alkoi barbettien kasvatus Ranskassa uudelleen, kun Vincentin tytär 

Hélène Pêtre jatkoi isänsä kasvatustyötä samalla kennelnimellä ja myöhemmin nimellä di Barbochos Reiau 

de Prouvenco. Hänen koiriaan olivat mm. Lucky, Dolly, Thais, Diane, Gandar, Quesop ja Bella.  

Christine Bisconte perusti Marécages du Prince -kennelin vuonna 1979. Kuuluisa Lynx eli Prince aloitti 

tämän kennelin historian. Lynx syntyi 1975 ja oli rekisteröity T.I.:nä. Bisconte löysi Serynoire -nimisen 

nartun ja astutti tämän Lynxillä. Vuonna 1983 syntyi Lynxin ja Serynoiren jälkeläisenä 12 pentua. Ainakin 

kahta pentueen narttua käytettiin jatkojalostuksessa. Näiden narttujen nimet olivat Ulyssia ja Umide. 

Umide jäi Biscontelle ja Ulyssian osti Hermans. Bisconte lopetti barbettien kasvattamisen vuonna 1991.  

Jean-Claude Hermans kiinnostui barbet-rodusta vuonna 1977 ja aloitti kasvatustyön kennelnimellä des 

Saute Ruisseaux. Hermans hankki ensimmäisen barbettinsa Ulyssian Marécages du Prince -kennelistä.   

Hermans astutti Ulyssian mustalla isovillakoiralla Baron de l'Ame du Prince des Hortillons. Tästä 

yhdistelmästä syntyi vuonna 1989 paljon jalostuksessa käytetty Esturgeonne des Saute Ruisseaux, jonka 

osti R. Milliant. Milliant teetti pennut Esturgeonnella ja mustalla isovillakoira Blackyllä Hermansin 

ohjauksessa kennelnimellä Canailles de Verbaux. 

 

Kuva 5. Lynx T.I. (synt. 1975). Kuva 6. Serynoire T.I. (emä, synt. 1981) ja Ulyssia des 

Marecages Du Prince (tytär, synt. 1983). 

Hermansin ja Pêtren näkemykset rodun jalostuksesta olivat erilaiset ja tämän vuoksi rodun jalostuksessa 

syntyi 1980-luvulla kaksi erityyppistä linjaa. Hermans perusti barbetille rotuyhdistyksen Ranskaan vuonna 

1980 ja toimi puheenjohtajana vuoteen 2001 asti.  Hermansin vaikutus barbetin kehitykseen oli suuri hänen 

toimiessaan rotuyhdistyksen puheenjohtajana. Esimerkiksi hänen koiransa Ulyssia oli esikuvana, kun 

vuonna 1986 muutettiin barbetin rotumääritelmää. 

Rainer Georgii jatkoi Pêtren jalanjäljillä 1992 kennelnimellä Poppenspäler’s. Georgii hankki Pêtreltä 

Herculen (uros, s. 1992), Douman (narttu, s. 1988) ja Gabianin (uros, s. 1991), joita hän käytti jalostuksessa. 

Myös Fenka, Hourri, Hathor, Hector ja Huron olivat hänen koiriaan. Georgii kiinnitti kasvatustyössään 

erityisesti huomiota rodun käyttöominaisuuksien säilymiseen. Barbetien kasvatukseen liittyvät 

ristiriitaisuudet Ranskassa vaikeuttivat Georgiin kasvattien konfirmointia ja tätä myöten jalostuskäyttöä. 

Olosuhteiden pakosta Georgii alkoi rekisteröidä kasvattejaan Saksassa. Vuonna 2007 Poppenspäler’s 

kennelnimi siirtyi Céline Soulierille Ranskassa. Myös Philippe Séguéla hankki koiransa Pêtreltä ja aloitti 

kasvatustyön kennelnimellä Chenil de Vernelle.   
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Rodun kehityksessä oli vallalla 1980-luvulta lähtien kaksi erityyppistä linjaa. Rodun populaation pienuuden 

johdosta molempien linjojen jalostuksessa käytettiin eri sukulaisrotuja. Toisen linjan edustajat olivat 

korkeampia ja kiharaturkkisia barbetteja, joita oli jalostettu pääasiassa näyttely- ja seurakoiriksi. Tämän 

linjan jalostuksessa käytettiin useita isovillakoiria. Toisen linjan edustajat taas olivat kooltaan pienempiä ja 

turkiltaan laineikkaita. Tämän linjan käyttöominaisuuksia pyrittiin vahvistamaan roturisteytyksillä mm. 

espanjanvesikoiran, portugalinvesikoiran ja irlanninvesispanielin kanssa.  2000-luvulla linjoja alettiin 

risteyttää keskenään. Edelleen barbet kannassa voi nähdä eri linjojen vaikutuksia, ja osa koirista edustaa 

melko puhtaasti jompaakumpaa linjaa.  

 

Kuva 7. Sardane de Neguebous (synt. 1981)   Kuva 8. Monsieur Barbet du Pre Leveque (synt. 1996)  

maailmanvoittaja 1983.     maailmanvoittaja 1998. 

2.3 Kehitys Suomessa  
Ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn barbetin, uros Turnix de la Cale des Rouleaux, toi kennel Borealii 

Ranskasta vuonna 2002. Seuraavana vuonna tuotiin ensimmäiset kolme narttua: Tisane de la Perte aux 

Loups (Borealii), Cybelle Opus Un en O Majeur ja Unique Elle de la Perte aux Loups (Nelum-Himalis). Lisäksi 

vuonna 2004 tuotiin maahan uros Delco Opus Un en O Majeur (Borealii). Viime vuosina Suomeen on tuotu 

1–9 barbettia vuosittain. Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomeen oli rekisteröity kaikkiaan 18 

tuontiurosta ja 26 tuontinarttua. Tuontikoirien osuus Suomen barbetpopulaatiossa on melko suuri, 12,6 % 

kaikista rekisteröinneistä. 

Suomen ensimmäinen pentue (kuusi pentua) syntyi vuonna 2004 Borealii -kenneliin. Suomessa on syntynyt 

vuosina 2011–2014 yhteensä 25 pentuetta 16 eri kasvattajalle.  Pentueissa on ollut yhteensä 165 pentua.  

Pentueiden isinä oli vuosina 2011–2014 eri yksilöitä yhteensä 22, näistä Suomessa syntyneitä ja asuvia 

uroksia 13, tuontiuroksia 5 ja ulkomailla tapahtuneita astutuksia 4, joista yhdessä tapauksessa uros oli 

Suomessa syntynyt. Pentueiden eminä eri yksilöitä oli yhteensä 22, joista seitsemän oli tuonteja ja 15 

Suomessa syntyneitä. Kaksoisastutuksia on tiettävästi yritetty muutaman kerran, mutta kahden uroksen 

pentueita ei kyseisenä aikana syntynyt. Rodun ensimmäinen Suomessa rekisteröity roturisteytyspentue 

syntyi Mistral-nartulle Nuutuksen-kenneliin 2011. Neljän syntyneen pennun isänä oli pont-

audemerinspanieli Westgrove Quatra Rua. Toinen roturisteytys tehtiin vuonna 2014 Nuts Over-kenneliin. 

Kuuden pennun pentueen emänä oli barbet Laulava Lilo Lyydia ja isänä espanjanvesikoira Concurrido Lino. 

Vuosina 2002–2005 populaatio kasvoi vain muutamilla yksilöillä, mutta vuoden 2006 jälkeen rekisteröintejä 

on ollut keskimäärin 37 vuodessa (24–56 rekisteröintiä vuodessa). Vuoden 2014 loppuun mennessä 

Suomeen oli rekisteröity 358 barbettia. 
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Suomessa barbetkasvatus on pienimuotoista. Kaikilla kasvattajilla keskimääräinen vuosittainen 

pentuemäärä on yksi pentue/vuosi tai vähemmän (taulukko 1).    

 

KENNEL PENTUEET PENNUT ENSIMMÄINEN 

PENTUE 

VIIMEISIN 

PENTUE 

EMÄN 

KESKIMÄÄRÄINEN 

JALOSTUSIKÄ 

PENTUEITA 

KESKIMÄÄRIN 

VUODESSA * 

AQUABEES 1 1 2009 2009 3 v 5 kk - 

BABAGANOUSH 1 5 2013 2013 4 v 9 kk - 

BOREALII 7 43 2004 2012 3v 3 kk 0,8 

CARELNOVAN 2 14 2012 2014 3 v 8 kk 0,7 

HAPIBERG'S 2 12 2010 2013 3 v 8 kk 0,5 

JOLANDAN 1 6 2008 2008 2 v 5 kk - 

KARVA'SAN 1 7 2007 2007 2 v 6 kk - 

LAULAVA 3 20 2007 2014 2 v 11 kk 0,4 

NELUM-HIMALIS 6 36 2005 2013 3 v 4 kk 0,7 

NUTS OVER 2 12 2009 2014 3v 4 kk 0,3 

NUUTUKSEN 1 4 2011 2011 4 v 7 kk - 

PESSINTASSUN 4 21 2009 2013 3 v 9 kk 0,8 

ROIKANNEIDON 1 12 2011 2011 2 v 2 kk - 

STELLARIA'S 2 13 2010 2013 3 v 2 kk 0,5 

TOUBODON 1 12 2014 2014 3 v 3 kk - 

TULIMAAN 2 12 2012 2014 2 v 3 kk 0,7 

TYYNELÄN 

JENTE'S 

1 8 2013 2013 3 v 7 kk - 

ULPUKAN 8 44 2007 2014 2 v 9 kk 1,0 

KASVATTAJA 1 1 6 2006 2006 2 v 6 kk - 

KASVATTAJA 2 1 3 2007 2007 4 v 7 kk - 

KASVATTAJA 3 1 8 2010 2010 2 v 1 kk - 

KASVATTAJA 4 1 7 2011 2011 2 v 1 kk - 

 

Taulukko 1. Suomalaiset kasvattajat. * Mikäli kasvattajalla on ollut ainoastaan yksi pentue, arvoa ei ole 
merkitty. Kasvattajat, joilla ei ole kennelnimeä, on lueteltu numeroin.  

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA  

3.1 Rotuyhdistys  
Rotuyhdistys Barbet Finland ry perustettiin 22.10.2006 ja rekisteröitiin 4.3.2007. Rotujärjestönä toimii 

Suomen Spanieliliitto ry. Barbet Finland on Suomen Kennelliiton, Suomen Spanieliliiton ja Helsingin Seudun 

kennelpiirin jäsen. Yhdistyksen hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistys 

harjoittaa rotuun liittyvää koe-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä alan 

järjestöihin kotimaassa. Yhdistys on perustanut terveysrahaston, josta myönnetään avustuksia barbettien 

sairauksien tutkimiseen. Rotuyhdistys vaalii barbetin terveyden, luonteen ja käyttöominaisuuksien 

säilymistä yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa. Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 98 varsinaista, 4 

pentue-, 1 nuoriso- ja 8 perhejäsentä.  
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3.2 Jalostusorganisaatio  

Rotujärjestö Suomen Spanieliliitto ry vastaa alaistensa rotujen jalostuksesta, ja myös barbettien 

jalostustoimikunta toimii sen alaisuudessa. Barbettien jalostustoimikunnan jäsenet valitaan rotukohtaisessa 

neuvottelussa, joka kutsutaan koolle Spanieli-lehden ilmoituksella. Valitut ehdokkaat esitetään 

hyväksytettäväksi rotujärjestön hallituksessa ja yleiskokouksessa. Rotujärjestö määrittelee 

jalostustoimikunnan jäsenille asetetut vaatimukset ja hyväksyy jalostustoimikunnan kokoonpanon. Suomen 

Spanieliliiton jalostustoimikunnille on määritelty toimintaohjeet ja tehtävät (Liite 1). 

Barbettien jalostustoimikunta on toiminut vuodesta 2007. Kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. 

Jalostustoimikunnassa on vuoden 2014 alusta alkaen ollut kolme jäsentä. Mahdollisten eroavien tilalle 

valitaan tilanteen mukaan uudet jäsenet. Jalostustoimikunta voi tarvittaessa käyttää työssään 

asiantuntija‐apua. Jalostusneuvojien työ on pitkäjänteistä, joten jäsenten toivotaan sitoutuvan pitkään 

toimikauteen. 

Jalostustoimikunta kerää, tilastoi ja arkistoi rotuun liittyviä terveys-, luonne ja koetuloksia. Toimikunta 

järjestää terveys- ja luonnekyselyitä tiedon saamiseksi. Myös ulkomaisista koirista kerätään 

mahdollisuuksien mukaan vastaavia tietoja. Toimikunta myötävaikuttaa rodussa esiintyvien perinnöllisten 

sairauksien vastustamisessa ja tarkastelee jalostusyhdistelmien sukusiitosasteita yleisten 

populaatiogeneettisten suositusten mukaisesti pyrkimyksenään rodun perinnöllisen monimuotoisuuden 

säilyttäminen. 

Koiranetin lisäksi jalostustoimikunta käyttää sukusiitosasteiden laskemiseen kansainvälistä Pawpeds-

sukutaulutietokantaa The Barbet Database (http://www.pawpeds.com/db/?p=bar&date=iso), jota ylläpitää 

sveitsiläinen Renate Zuber-Morgenhalter ja hollantilainen Rosita Compagner. Tietokantaan oli vuoden 2014 

loppuun mennessä tallennettu yli 3500 barbetin tiedot. Tietokanta on myös kasvattajille tärkeä työkalu 

suunniteltaessa tulevia jalostusyhdistelmiä. Sieltä löytyvät mm. sukusiitosprosentit aina kymmeneen 

sukupolveen saakka ja tietokannassa on myös test mate -toiminto, millä voi tarkastella suunnitellun 

pentueen sukutaulua ja sukusiitosprosenttia. 

Jalostustoimikunta antaa mahdollisuuksien mukaan tietoa rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden 

neuvottelutilaisuuksiin. Jalostustoimikunta järjestää yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa 

jalostuskatselmuksia ja kasvattajille koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Jalostustoimikunta kannustaa 

koiranomistajia osallistumaan luonnetesteihin, näyttelyihin ja rodunomaisiin kokeisiin yhteistoimin 

rotuyhdistyksen kanssa.  

Jalostustoimikunta vastaa barbettien jalostuksen tavoiteohjelman päivityksestä, tekee vuosisuunnitelman 

ja -kertomuksen Suomen Spanieliliitolle ja ylläpitää jalostus- ja pentuvälityssivuja Barbet Finlandin sivuilla.  

Jalostustoimikunta antaa yleisiä jalostusneuvoja ja neuvoo jalostuskoirien tuontiin ja vientiin liittyvissä 

asioissa. Jalostustoimikunta ei anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan tarkastaa, että kasvattajan 

lähettämän jalostustiedustelun yhdistelmät täyttävät jalostuksen toimintaohjeen, JTO:n ja PEVISA:n 

vaatimukset. Perustellusta syystä lausunto jalostustiedusteluun voi olla ehdollinen tai jalostustoimikunta 

voi antaa lausuntonsa jalostusyhdistelmälle myös jalostuksen toimintaohjeesta poiketen. 

Jalostustoimikunta antaa lausunnon jalostuskyselyssä annettujen tietojen perusteella. 
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Mikäli vaatimukset eivät täyty, ilmoitetaan siitä kirjallisesti kasvattajalle. Pentuvälitykseen tulee myös 

maininta, miltä osin yhdistelmä ei täytä suosituksia, tai miltä osin niistä on toimikunnan suostumuksesta 

poikettu. 

Jalostustoimikunta tarkkailee rodun tilannetta ja päivittää tarvittaessa jalostuksen toimintaohjetta ja 

PEVISA-määräyksiä yhteistyössä rotuyhdistyksen, kasvattajien ja barbettien omistajien kanssa. 

Jalostustoimikunta toivoo hyvän ja avoimen yhteistyön jatkuvan kasvattajien ja barbettien omistajien 

kanssa. Jalostusneuvonta perustuu suosituksiin, ei rajoituksiin, kasvattaja kantaa vastuun kasvatustyöstään 

itse.  

3.3 Ulkomaisia järjestöjä  

Ranskan rotuyhdistys perustettiin vuonna 1980. Myöhemmin barbetin kanssa samaan yhdistykseen ovat 

liittyneet myös muut vesikoirarodut. Yhdistyksen nimi on muuttunut useaan otteeseen vuosien saatossa. 

Nykyinen nimi on Club du Barbet, Lagotto et autres Chiens d'Eau.  

Barbettia edustavia yhdistyksiä on Suomen ja Ranskan lisäksi Saksassa Verein für Französische 

Vorstehhunde, Iso-Britanniassa The Barbet Club of Great Britain, Sveitsissä Barbet Club Schweiz-Suisse, 

Ruotsissa Svenska Barbetklubben, Hollannissa Barbetclub, Belgiassa Barbet Club Belgium, Pohjois-

Amerikassa (Yhdysvallat ja Kanada) The United Barbet Club, Yhdysvalloissa The Barbet Club of America ja 

Kanadassa Club Barbet Canada. 

 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja  

Barbet-rodun tilanne on maailmanlaajuisesti erittäin kriittinen ja haavoittuvainen. Viimeisimmän 

koirasukupolven (4 vuotta) aikana, vuosina 2011–2014, syntyi maailmanlaajuisesti 1550 barbettia, 

Suomessa 165. Vuosina 2007–2010 syntyi maailmassa 767 rekisteröityä barbettia, Suomessa 112, joten 

syntyvien pentujen määrä on ollut reilussa kasvussa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Jalostukseen 

käytettävien koirien määrä on luonnollisesti huomattavasti pienempi kuin koko populaatio. Kyse ei ole 

pelkästään harvinaisesta, vaan kriittisesti uhanalaisesta rodusta, sillä lisääntyviä narttuja on koko maailman 

populaatiossa alle 100 ja lisäksi koirat ovat läheistä sukua keskenään.  

Rodun kasvatus sen kotimaassa ei ole ollut kovinkaan aktiivista. Ranskassa vuosina 2011–2014 toimi 

yhdeksän aktiivista kasvattajaa. Näinä vuosina Ranskassa syntyi 118 pentua. 

1990- ja 2000-luvuilla rotu alkoi levitä Ranskan ulkopuolelle ja näissä maissa rodun harrastus on yleistynyt 

nopeasti ja kasvattajien määrä kasvanut.  

Suomen barbetkanta on viiden suurimman joukossa maailmassa. Vuosina 2011–2014 noin 11 % koko 

maailman barbetpennuista syntyi Suomessa.  
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Taulukko 2. Arvioita aktiivisten kasvattajien määrästä ja populaation koosta eri maissa.  
 

 

Kuva 9. Syntyneiden pentujen määrä vuosina 2011–2014.  

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014

Maailmanlaajuisesti

Suomessa

MAA 1. BARBET TUOTU 
MAAHAN 

AKTIIVISTEN KASVATTAJIEN  
MÄÄRÄ V. 2014 

ARVIO POPULAATIOKOOSTA  
V. 2014 

RANSKA - 4 300 

ITALIA 1990 - 20 

SAKSA 1995 5 130 

SVEITSI 1995 5 290 

USA 1995 2 90 

TANSKA 1996 - 5 

BELGIA 1997 1 25 

KANADA 1997 9 520 

LUXENBOURG 1997 1 15 

RUOTSI 2001 4 200 

SUOMI 2002 6 300 

HOLLANTI 2003 7 350 

PUOLA 2004 4 120 

NORJA 2006 - 5 

ISO-BRITANNIA 2007 1 70 
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Taulukko 3. Vuositilasto: Suomen barbet-rekisteröinnit 2005–2014.  

 

4.1.1 Populaation monimuotoisuus ja sukusiitos 

Käytännössä barbet-rotu herätettiin uudelleen henkiin 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin jalostukseen käytettyjä 

koiria oli hyvin vähän. Toisaalta alkuvuosikymmeninä jalostuksessa käytettiin useita roturisteytyksiä. 

Pienestä populaatiosta ja harvalukuisesta kantapopulaatiosta johtuen barbetin keskimääräinen 

sukusiitosaste on korkea. On huomioitava, että sukutauluista laskettu sukusiitosprosentti on vain suuntaa-

antava, ja riippuu mm. siitä kuinka montaa sukupolvea laskennassa on käytetty. Viime vuosia lukuun 

ottamatta barbettien sukutaulut ovat melko puutteellisia, paikoin jopa virheellisiä ja koostuvat rajallisesta 

määrästä sukupolvia. Pienestä populaatiokoosta johtuen myös vuosittaiset sukusiitosprosentin vaihtelut 

ovat helposti suuria, koska yksittäisen pentueen merkitys on huomattava.  

 

Laatikko 1. Perinnöllinen monimuotoisuus ja sukusiitos 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (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 edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä 

on perinnöllistä vaihtelua. (Mäki, Katariina. SKL) 

VUOSITILASTO – REKISTERÖINNIT 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PENNUT (KOTIMAISET) 54 41 19 51 27 29 19 37 25 6 

TUONNIT 2 5 4 2 6 5 4 4 5 1 

REKISTERÖINNIT YHT. 56 46 23 53 33 34 23 41 30 7 

PENTUEET 8 6 4 7 5 5 3 7 4 1 

PENTUEKOKO 6,8 6,8 4,8 7,3 5,4 5,8 6,3 5,3 6,2 6,0 

KASVATTAJAT 6 6 4 6 5 5 3 6 3 1 

JALOSTUKSEEN KÄYTETYT ERI UROKSET           

KAIKKI 7 6 4 4 5 5 3 6 2 1 

KOTIMAISET 6 3  3  2 2 1   

TUONNIT  2 2 1 3 1 1 2 1 1 

ULKOMAISET 1 1 2 0 2 2 0 3 1 0 

KESKIM. JALOSTUSKÄYTÖN IKÄ 4 v 9 

kk 

5 v 2 

kk 

4 v 2 

kk 

3 v 1 

kk 

4 v 11 

kk 

3 v 3 v 1 

kk 

3 v 5 

kk 

1 v 10 

kk  

2 v 11 

kk JALOSTUKSEEN KÄYTETYT ERI NARTUT           

KAIKKI 8 6 4 7 5 5 3 6 4 1 

KOTIMAISET 5 3 3 5 4 4 1 2 2  

TUONNIT 3 3 1 2 1 1 2 4 2 1 

KESKIM. JALOSTUSKÄYTÖN IKÄ 3 v 7 

kk 

3 v 10 

kk 

3 v 4 

kk 

2 v 9 

kk 

2 v 8 

kk 

3 v 2 v 3 

kk 

3 v 2 v 9 

kk 

2 v 

ISOISÄT 10 12 7 9 9 7 6 8 4 2 

ISOÄIDIT 11 12 8 10 8 8 6 9 5 2 

SUKUSIITOSPROSENTTI 6,85% 6,40% 1,97% 4,58% 6,43% 5,62% 3,32% 1,29% 4,84% 

 

0,00

% 
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Sukusiitos tarkoittaa, että paritettavat koirat ovat keskenään läheisempää sukua, kuin populaation yksilöt 

keskimäärin. Yksilön sukusiitosaste (=sukusiitosprosentti) riippuu siitä, paljonko vanhemmat ovat sukua keskenään. 

Sukusiitosaste kuvaa jälkeläisen todennäköisyyttä periä (esi)vanhemmiltaan sama geeniversio. Mitä useampia samoja 

esivanhempia sukutauluista löytyy ja mitä lähempää sukua nämä ovat yksilölle, sitä korkeampi sukusiitosaste on. 

Sisäsiitokseksi lasketaan se, että paritettavat yksilöt ovat serkukset tai sitä läheisempää sukua toisilleen (sukusiitosaste 

6,25 % tai suurempi). Populaation sukusiitos saisi nousta korkeintaan yhden prosentin sukupolvessa, jotta 

jalostuspohja ei kapenisi liikaa. Sukusiitoksen kasvun hillitsemiseksi olisi tärkeää saada mahdollisimman erisukuisia 

koiria jalostuskäyttöön.  

Maailmanlaajuisesta datasta (Barbet Database) laskettuna rodun keskimääräinen sukusiitosprosentti on 

viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut viidellä sukupolvella laskettuna 7,38 % (Taulukko 4). Koska 

vuosittaiset vaihtelut ovat melko suuria, trendiä sukusiitosprosentin muutoksesta vuosittain on vaikea 

arvioida. Liukuva keskiarvo sukupolvittain (4 vuotta) osoittaa, että vuosittain syntyvien keskimääräinen 

sukusiitosprosentti vaikuttaa olevan hitaassa laskussa (Kuva 10).   

VUOSI PENTUJA PENTUEITA SUKUSIITOSPROSENTTI 

2005 86 12 5,37 

2006 142 19 11,75 

2007 175 24 7,33 

2008 132 18 7,76 

2009 212 30 7,36 

2010 248 37 10,39 

2011 287 39 7,37 

2012 400 58 6,72 

2013 379 53 7,05 

2014 484 64 6,64 

 
Taulukko 4. Pentujen ja pentueiden lukumäärä sekä syntyneiden keskimääräinen sukusiitosprosentti viidellä 
sukupolvella laskettuna maailmanlaajuisesti (laskettu kansainvälisen tietokannan mukaan).  

 

Kuva 10. Sukusiitosprosentin liukuva keskiarvo sukupolvittain (4 vuotta) maailmanlaajuisesti.  
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Ranskassa tehtyjen tutkimusten mukaan Ranskan barbet-populaation sukusiitosaste on korkea, mutta 

harvalukuisen populaation, puutteellisten sukupolvitietojen vuoksi ja myös erilaisten laskutapojen vuoksi 

tarkkaa arviota siitä on vaikea antaa (Leroy ym. 2006, 2009: vuosina 1997–2001 12,4 %; vuosina 2001–2005 

6,4 %).  

Vaikka barbettien sukusiitosaste on sukutauluista laskettuna korkea, molekyylitason tutkimuksessa (Leroy 

ym. 2009) havaittiin barbettien heterotsygotia-asteen eli geeniversioiden runsauden olevan keskimääräistä 

(tutkimuksessa 61 rotua) korkeampi: 0,70. Tämän todettiin olevan todennäköisesti seurausta aiemmista 

roturisteytyksistä. Koska barbet on Ranskan ulkopuolella nuori rotu, ja kaikilla koirilla on ranskalaiset 

sukujuuret lähimenneisyydessä, voidaan tutkimusten tuloksien olettaa kuvaavan melko hyvin rodun 

tilannetta maailmanlaajuisesti. 

Edellisen koirasukupolven vuosittaisten sukusiitosprosenttien keskiarvo Suomessa syntyneillä barbeteilla oli 

5,22 % SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän mukaan (Taulukko 3). Se perustuu kuitenkin puutteellisiin 

sukupolvitietoihin ja sisältää jonkin verran sukutaulujen kirjaukseen liittyviä virheitä, jolloin järjestelmän 

laskema sukusiitos on pienempi kuin se todellisuudessa on. KoiraNetin lukujen avulla on vaikea arvioida 

sukusiitoksen kehityssuuntaa pentueiden vähäisen määrän vuoksi.  

4.1.2 Tehollinen populaatiokoko, jalostuspohja ja siitosmateriaali 

Pienen populaatiokoon ja puutteellisten sukutaulujen vuoksi barbetin tehollista populaatiokokoa on vaikea 

arvioida. Jalostuskoirien lukumäärään perustuvalla laskentatavalla jalostustietojärjestelmän mukaan 

Suomessa barbettien edellisen koirasukupolven tehollinen populaatio on 29. Rodun keskimääräisen 

sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuvalla laskentatavalla Ranskassa tehdyn tutkimuksen (Leroy ym. 

2006) mukaan teholliseksi populaatiokooksi Ranskassa saatiiin 21. Ranskassa 2012 pidetyssä symposiumissa 

Leroy esitti teholliseksi populaatiokooksi 32 (perustuen kansainväliseen tietokantaan, joka käsittää 2241 

koiraa). Molemmat laskentatavat antavat kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion. Ensin mainittu, 

koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät, ja 

jälkimmäinen pienen populaatiokoon ja epätäydellisten sukupuiden vuoksi. Toisaalta kuitenkin rodun 

populaatio on maailmalaajuisesti melko avoin ja koirien vienti maasta toiseen on yleistä. Täten tehollisen 

populaatiokoon arvioiminen maittain ei anna todellista kuvaa tilanteesta.  

Laatikko 2. Tehollinen populaatio 

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 geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa 

syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota 

ole. (Mäki, Katariina. SKL) 

Tehollinen populaatiokoko määrittää, kuinka laaja jalostuspohja on. Se ei pelkästään määritä jalostuskoirien 

kokonaislukumäärää, vaan kuvaa myös jalostuksessa käytettyjen eri urosten ja eri narttujen lukumäärän keskinäistä 

suhdetta. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä nopeammin geenejä menetetään populaatiossa ja 

jalostuspohja kapenee peruuttamattomasti.  

Kennelliiton jalostusstrategian mukaan ”jos rodun keskimääräinen tehollinen koko viimeisen 3–4 

sukupolven aikana ulkomailla olevat populaatiot huomioiden on sukusiitosasteen kasvunopeuden 

perusteella laskettuna 50 tai tämän alle tai jalostuskoirien lukumäärään perustuvalla kaavalla laskettuna 

200 tai tämän alle, rotuun tulisi hankkia lisää perinnöllistä vaihtelua roturisteytyksillä ja/tai maatiaiskoirien 
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rotuunotolla.” Tämän mukaan roturisteytykset olisivat suositeltava tapa lisätä perinnöllistä 

monimuotoisuutta barbetilla, jonka tehollinen populaatiokoko jää selkeästi annetun ohjearvon alapuolelle.  

Laatikko 3. Jalostuspohja 

Monimuotoisuuden kannalta tulisi jalostukseen käyttää mahdollisimman monia terveitä jalostusominaisuudet 

täyttäviä yksilöitä tasaisesti, sekä uroksia, että narttuja. Yksittäisten yksilöiden liikakäyttöä on vältettävä. 

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun osuus, joka 

saadaan jakamalla luku kaksi rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on keskimäärin viisi, 

jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista. (Mäki, Katariina. SKL) 

Barbetilla, jolla keskimääräinen pentuekoko on 6,28 jalostukseen tulisi Mäen ohjeen (laatikko 3) mukaan 

käyttää 32 % rodun koirista. Suomessa on vuoden 2014 loppuun mennessä käytetty 74 eri koiraa (35 urosta 

ja 39 naarasta), eli 29 % vuoden 2012 loppuun mennessä rekisteröidyistä koirista (huom. osa 251 

rekisteröidystä on viety ulkomaille tai kuollut ennen lisääntymisikää, joten todellinen prosenttiosuus on 

vähän suurempi jos otetaan huomioon vain lisääntymiskelpoiset koirat. Jalostussuositusten mukaan sekä 

jalostusurosten että -naaraiden tulee olla vähintään 2 vuotiaita, joten tarkastelun ulkopuolelle on jätetty 

tätä nuoremmat koirat).  

 

 

 ENSIMMÄISESSÄ POLVESSA YHTEENSÄ TOISESSA POLVESSA 

UROS (SYNT. VUOSI) PENTUEITA PENTUJA %OSUUS  KUMUL.% PENTUEITA PENTUJA 

TURNIX DE LA CALE DES ROULEAUX (2002) 4 21 6,82 % 7 % 14 65 

DELCO OPUS UN EN O MAJEUR (2004) 4 21 6,82 % 14 % 10 37 

BOREALII BEAU (2006) 3 20 6,49 % 20 % 7 41 

CHICHI DE LA SERVE DE LA CHAPELLE D'ALEX. (2007) 3 16 5,19 % 25 %   

URSUS DI BARBOCHOS REIAU DE PROUVENCO(2003) 2 16 5,19 % 31 %   

BARABASZ Z GORKI PODDUCHOWNEJ (2007) 2 14 4,55 % 35 % 6 35 

VAILLANT DES GREVES D’ARMOR (2007) 2 13 4,22 % 39 % 2 15 

ULPUKAN ANSULI (2007) 2 13 4,22 % 44 % 3 14 

NELUM-HIMALIS DIMANCHE (2009) 1 12 3,90 % 47 %   

NELUM-HIMALIS DIAMANT (2009) 1 12 3,90 % 51 %   

KARVA'SAN TOMENTOSUS (2007) 2 11 3,57 % 55 % 1 6 

NELUM-HIMALIS CANAILLE (2007) 1 10 3,25 % 58 %   

LEONARDO DA VINCI DELLA CORTE DEI BERBERI (2012) 1 9 2,92 % 61 %   

LAULAVA LAIKA (2010) 1 8 2,60 % 64 %   

KARVA’SAN PANICULATUS (2007) 1 8 2,60 % 66 %   

 
Taulukko 5. Jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta. Tilasto jälkeläisistä, jotka ovat syntyneet vuosina 
2005 – 2014.   
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 ENSIMMÄISESSÄ POLVESSA YHTEENSÄ TOISESSA POLVESSA 

NARTTU (SYNT. VUOSI) PENTUEITA PENTUJA %OSUUS  KUMULAT.% PENTUEITA PENTUJA 

NELUM-HIMALIS APRICOT (2005) 3* 22 7,14 % 7 % 7 41 

POPPENSPÄLER'S CASSIS (2006) 3 19 6,17 % 13 % 1 58 

UNIQUE ELLE DE LA PERTE AUX LOUPS (2003) 3 19 6,17 % 19 % 16 64 

ZON (2009) 2 15 4,87 % 24 % 2 11 

TISANE DE LA PERTE AUX LOUPS (2002) 2 13 4,22 % 29 % 7 41 

GLORIA G DE LA SERVE DE LA CHAPELLE D'ALEX. (2011) 1 12 3,90 % 32 %   

BLISS VON DER LEIBRÜCKE (2009) 1 12 3,90 % 36 %   

BOREALII ECHSE EMMI (2008) 1 10 3,25 % 40 % 1 7 

ULPUKAN CELINE DION (2009) 2 10 3,25 % 43 %   

NELUM-HIMALIS BRAISE (2006) 2 9 2,92 % 46 % 5 34 

HAPIBERG'S CAFFE DOPPIO (2010) 1 9 2,92 % 49 %   

NELUM-HIMALIS AURORE (2005) 1 8 2,60 % 51 % 1 7 

D'ILLONA DE LA SERVE DE LA CHAPELLE D'ALEX. (2008) 1 8 2,60 % 54 %   

KAJS VITA BJÖRNENS KIARA (2009) 1 8 2,60 % 57 %   

NELUM-HIMALIS ENIGMA (2010) 1 8 2,60 % 59 %   

 
Taulukko 6. Jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua.*Narttu on kaksoisastutettu kerran, joten 

pentueita on kolme, ei neljää, kuten KoiraNetissä annettu. Tilasto jälkeläisistä, jotka ovat syntyneet vuosina 

2005 – 2014.  

Rodun monimuotoisuutta turvaava ohje yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 

roduissa 2–3 pentuetta tai viisi prosenttia suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Tarkasteltuna 

ajanjaksona 2011–2014 barbetteja rekisteröitiin 183. Tästä luvusta viisi prosenttia on yhdeksän pentua. 

Rodun keskimääräinen pentuekoko (6,28 pentua) huomioon ottaen ohjeen mukainen rajoitus olisi 

keskimäärin yksi pentue/koira, tosin suurten pentueiden vuoksi viiden prosentin raja voi ylittyä jo 

ensimmäisen pentueen kohdalla. Kuten taulukoista 4 ja 5 voidaan todeta, suuri osa sekä uroksista että 

nartuista on lisääntynyt vain kerran, ja kahden pentueen rajan on ylittänyt vain neljä urosta ja kolme 

narttua. KoiraNetin laskelman mukaan viiden prosentin rajan on ylittänyt 12 urosta (kolme näistä yhdellä 

pentueella) ja yhdeksän narttua (kolme yhdellä pentueella).  

Koiran jälkeläisten käyttö jalostuksessa kertoo sen vaikutuksesta populaatioon enemmän kuin sen omien 

jälkeläisten määrä. Vaikka yksilöllä olisikin runsaasti jälkeläisiä, jää sen vaikutus kantaan pieneksi, jos 

jälkeläiset eivät lisäänny. Arvioitaessa toisen polven jälkeläismääriä, pienilukuisissa roduissa yksilöllä saisi 

olla niitä korkeitaan 10 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. Tarkasteltuna ajanjaksona tämä 

tarkoittaa 18 toisen polven jälkeläistä.  

Suositellut ylärajat reilusti ylittävät koirat ovat (suluissa jälkeläismäärä ensimmäisessä / toisessa polvessa). 

Urokset Turnix de la Cale des Rouleaux (21/65), Borealii Beau (20/41), Delco Opus un en o Majeur (21/37), 

Barabasz z Gorki Podduchownej 14/35) ja nartut Unique Elle de la Perte aux Loups (19/58), Poppenspäler's 

Cassis (19/58), Nelum-Himalis Apricot (22/41), Tisane de la Perte aux Loups (13/41) ja Nelum-Himalis Braise 

(9/34). Edellä mainituissa jalostuskoirissa löytyy myös keskenään lähisukulaisia seuraavasti: Borealii Beau 
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(Delco Opus un en o Majeur x Tisane de la Perte aux Loups), Nelum-Himalis Braise (Delco Opus un en o 

Majeur x Unique Elle de la Perte aux Loups) ja Nelum-Himalis Apricot (Turnix de la Cale des Rouleaux x 

Unique Elle de la Perte aux Loups). Koirien jälkeläismäärät etenkin toisessa polvessa voivat vielä kasvaa, 

koska suuri osa suomalaisista barbeteista polveutuu näistä ensimmäisistä runsaimmin jalostuksessa 

käytetyistä koirista. 

 

 

Kuva 11. Urosten jälkeläismäärät ensimmäisessä ja toisessa polvessa (2005–2014 syntyneet pennut). 

Koirien kokonimet taulukossa 5. 
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Kuva 12. Narttujen jälkeläismäärät ensimmäisessä ja toisessa polvessa (2005–2014 syntyneet pennut). 

Koirien kokonimet taulukossa 6. 

Käytännössä koiran jalostustoiminnassa näin jyrkkiä teoreettisia viitearvoja ei voi pitää suosituksina, sillä 

koko populaatiota ei kuitenkaan hyödynnetä jalostukseen. 

Vuoden 2010 alusta PEVISA:n myötä rajoitettiin yksittäisen koiran jälkeläismäärä 15 pentuun (rajan ylittävä 

pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan). Tämän toivotaan estävän yksittäisen yksilön liikakäyttöä 

jalostuksessa.  

Koko rodun osalta tilanne on melko kriittinen, sillä rodussa on useita ns. matadoriyksilöitä. Tämä johtuu 

osittain siitä, että rodun uudelleen henkiinherättäminen tapahtui vasta muutama vuosikymmen sitten ja 

kantakoiria oli rajoitettu määrä. Ensimmäiset vuosikymmenet populaatio pysyi harvalukuisena ja vain 

muutamat koirat päätyivät jalostuskäyttöön. Harvalukuisessa rodussa tämä tarkoittaa sitä, että lähes 

kaikilla nykyisillä koirilla on jokin tai useampi muutamasta kantakoirasta sukutaulussaan. 

Matadorijalostusta esiintyy laajasti myös nykypäivänä. 

Uusintayhdistelmä tarkoittaa saman nartun ja uroksen parittamista toistensa kanssa useammassa kuin 

yhdessä pentueessa. Yhdistelmien uusimisella ei ole rodulle perinnöllisesti uutta annettavaa ja ne 

kaventavat geenipoolia entisestään. Suomessa tehtiin sama yhdistelmä kolme kertaa vuosina 2007, 2008 ja 

2009 (Borealii Beau x Nelum-Himalis Apricot) ja toinen yhdistelmä kaksi kertaa vuosina 2004 ja 2007 (Turnix 

de la Cale de la Rouleaux x Tisane de la Perte aux Loups). Ulkomailla on tehty useita uusintayhdistelmiä 

myös viime vuosina. Rodun PEVISA-määräyksissä on ollut vuodesta 2010 alkaen uusintayhdistelmät kieltävä 

määräys.  
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Käytännössä rodun populaatio ja jalostuspohja on Suomessa niin pieni, että kasvatustyö pelkästään 

suomalaisilla koirilla ei ole mahdollista. On välttämätöntä, että kasvattajat etsivät mahdollisimman 

erisukuisia koiria koko maailman populaatiosta jalostusvalintoja tehdessään.  

Maailmanlaajuisesti rodussa ei ole löydettävissä uusia sukuja siten, että yhdistelmissä päästäisiin 

sukusiitosprosenteissa nollaan, paitsi roturisteytyksissä tai rotuunoton yhteydessä (T.I. -menettely). Eri 

sukulinjoja ei juuri enää ole. Viime vuosina maailmalla on esiintynyt joitain pyrkimyksiä erillisen linjan 

kasvattamiseksi. Tällaiset toimenpiteet harvalukuisessa rodussa kaventavat entisestään jalostuspohjaa.   

Ranskassa ei ole tehty viimeisten vuosien aikana mitään toimenpiteitä populaation geneettisen 

monimuotoisuuden laajentamiseksi. Viimeisin rotuunotto on tapahtunut vuonna 2006 (S'Rasta) Ranskassa, 

ja viimeisimmät jalostukseen käytetyt rotuun otetut koirat ovat L'Ratzeputz (Ranskassa vuonna 2001) ja 

Prunelle (Belgiassa vuonna 2002).  

Rekistetöityjä roturisteytyksiä ei ole tehty barbetilla 2000-luvulla maailmassa muita kuin Suomessa tehdyt 

roturisteytyspentueet vuosina 2011 ja 2014 (katso sivu 7). 

 

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet  

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun tarkoituksesta 

Barbetin luonne on rotumääritelmän (2006) mukaan: ”Tasapainoinen, omistajaansa erityisen kiintyvä ja 

hyvin sosiaalinen. Rakastaa vettä jopa kylmässä säässä.” Rodun käyttötarkoitus on: ”Vesilintujen 

metsästyksessä käytettävä koira, joka vesikoirien tapaan noutamisen lisäksi etsii, paikallistaa ja ajaa ylös 

vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan sekä noutaa ammutun saaliin. Se sietää hyvin kylmää ja 

menee veteen kaikenlaisessa säässä.” Hylkäävänä virheenä mainitaan aggressiivisuus ja pelokkuus.  

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Koska ulkomailla ei ole tehty kattavia yhteenvetoja luonteesta ja käyttäytymisestä rodun keskuudessa, alla 

tarkastellaan lähinnä Suomen tilannetta. Muista yhteyksistä (omistajien/kasvattajien omat arviot 

nettisivuilla ja henkilökohtainen yhteydenpito) päätellen suomalaisesta terveys- ja luonnekyselystä saadut 

tulokset kuvaavat barbettien luonnetta laajemmaltikin.  

Barbet Finlandin nettisivuilla on omistajille tarkoitettu kysely, joka kattaa myös luonneominaisuudet. 

Vuoden 2011–2012 omistajille suunnatussa kyselyssä (katso kohta 4.3.) vastauksia saatiin 47 kpl (noin 21 % 

Suomen barbetpopulaatiosta). Vastausten mukaan barbetit ovat pääosin omistajiinsa kiintyviä, rohkeita, 

tasapainoisia ja avoimia sekä koiria että ihmisiä kohtaan. Kohtuullinen aktiivisuus, työskentelyhalukkuus ja 

miellyttämishalukkuus tekevät barbetista mukavan harrastuskoiran. Alkuperäistä käyttötarkoitusta tukevia 

ominaisuuksia kuten saalisviettiä, nouto- ja uintihalukkuutta sekä riistaviettisyyttä esiintyi noin kahdella 

kolmanneksella koirista.  

Mahdollisesti ongelmia aiheuttavia luonteenpiirteitä, joita esiintyi muutamilla koirilla, olivat mm. 

ujous/arkuus (5 kpl), epävarmuus (11 kpl), yliseksuaalisuus (4 kpl), helposti alistuvuus (20 kpl), pelko ääniä 

kohtaan (7 kpl), ylikorostunut vartioimisvietti (2 kpl) ja eroahdistus (7 kpl).  

Liika arkuus, epävarmuus ja alistuvuus viittaavat rodussa jonkin verran esiintyvään huonoon 

toimintakykyyn.  Toimintakyvyn heikkeneminen rodussa aiheutuu luultavasti rodun painottumisesta 

seurakoiramaisempaan suuntaan. Käyttökoirarotuna barbetilla tulisi olla riittävästi toimintakykyä, jotta se 
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pystyy tekemään itsenäisiä ratkaisuja työskennellessään.  Hyvä toimintakyky on edellytys myös koiran 

kyvyssä toimia muissa koiraharrastuksissa. Em. ei-toivottuihin ominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota 

jalostusvalinnoissa ja yrittää löytää parituskumppanin puolelta kompensaatiota ei-toivottujen 

luonteenpiirteiden osalta.  

Ääniarkuutta esiintyy rodussa jonkin verran. Tämä johtunee myös rodun kehityksestä enemmän 

seurakoiraksi, jolloin ääniarkuuteen ei välttämättä juuri kiinnitetä huomiota. Ääniarkuus on voimakkaasti 

periytyvä ominaisuus, joten tähän tulisi kiinnittää erityistä huomiota jalostusvalinnoissa. 

Seurallisena koirana ja omistajaansa kiintymisen vuoksi barbeteilla saattaa ilmetä eroahdistusta yksin 

jäädessään. Pentujen aikainen erottaminen emostaan ja sisaruksistaan voi vaikeuttaa eroahdistusta ja 

kasvattaja voikin harkita pentujen luovuttamista yleisiä suosituksia myöhemmin. Yksinoloa tulisi harjoitella 

heti pennun kotiuduttua.  Eroahdistus on lemmikkikoirilla yleistä.  

Aggressiivista käytöstä toisia koiria tai ihmisiä kohtaan ilmeni vähän. Puremistapauksia oli muutamia. 

Puremistapaukset on aina otettava vakavasti, mutta ilman tarkempaa tietoa siitä, missä tilanteissa 

pureminen on tapahtunut, on vaikea vetää johtopäätöksiä koiran, saati sitten rodun luonteesta yleisemmin. 

OMINAISUUS KYLLÄ EI TYHJÄ 
ARKA /PELOKAS MUITA KOIRIA KOHTAAN 0 43 4 
OMISTAJAANSA ERITYISEN KIINTYVÄ 40 4 3 
HYVIN AKTIIVINEN 10 31 6 
KOHTUULLISEN AKTIIVINEN 35 10 2 
RAUHALLINEN 32 8 7 
UJO ARKA 5 38 4 
ROHKEA 36 8 3 
EPÄVARMA 11 33 3 
TASAPAINOINEN 41 3 3 
AVOIN KOIRIA KOHTAAN 43 1 3 
AGGRESSIIVINEN KOIRIA KOHTAAN 1 43 3 
PURRUT TOISTA KOIRAA 4 40 3 
YLISEKSUAALISUUS 4 41 2 
AVOIN IHMISIÄ KOHTAAN 36 9 2 
AGGRESSIIVINEN IHMISIÄ KOHTAAN 0 44 3 
PURRUT IHMISTÄ 2 42 3 
LAPSIRAKAS 29 8 10 
VARAUTUNUT 9 35 3 
PELKOON LIITTYVÄ AGGRESSIIVISUUS 1 44 2 
MIELLYTTÄMISENHALUINEN 28 6 2 
HELPOSTI KOULUTETTAVA 31 3 3 
LEIKKIHALUKAS TAISTELUTAHTOINEN 27 9 2 
TYÖSKENTELYHALUINEN 33 0 4 
HELPOSTI ALISTUVA 20 13 4 
RAJOJAAN KOKEILEVA 13 23 2 
SAALISVIETTINEN 22 11 4 
NOUTOHALUKAS 23 12 2 
UINTIHALUKAS 24 9 4 
RIISTAVIETTINEN 24 9 4 
PELKO ÄÄNIÄ KOHTAAN 7 27 3 
HERKKÄHAUKKUINEN 3 32 2 
VAHTIVIETTINEN 18 17 2 
YLIKOROSTUNUT VARTIOIMISVIETTI 2  45 
POTEE EROAHDITUSTA 7 27 3 
 
Taulukko 7. Terveys- ja luonnekyselyn 2011–2012 tulokset luonteiden osalta. 
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4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet  

Käyttöominaisuudet 
Barbet on rotumääritelmässä määritelty vesilintujen metsästyksessä käytettäväksi roduksi, mutta sitä ei 

kuitenkaan ole jalostettu yhtä vahvasti vain yhtä tarkoitusta varten kuin esim. jotkin englantilaiset 

metsästyskoirarodut.  

Barbetin alkuperäinen käyttötarkoitus rotumääritelmän mukaan on lintumetsästys kosteikoilla. Barbet 

kuului aikaisemmin FCI ryhmään 7. Kanakoirat, mutta siirrettiin 1980-luvulla ryhmään 8, alaryhmään 8.3 

Vesikoirat. Seisojan taipumukset ovat pysyneet monissa rodun yksilöissä edelleen. Monet barbetit seisovat 

luonnostaan riistaa tai seisahtuvat ennen ylösajoa. Perustuen tietoihin, joita on saatu suomalaisista ja 

ulkomaisista barbeteista, joita on koulutettu/käytetty metsästykseen, tai jotka ovat osallistuneet 

käyttöominaisuuksia mittaaviin kokeisiin, rodun metsästyskäyttäytymistä voidaan kuvailla seuraavalla 

tavalla. Barbetin haku on yleensä reipasta ravia tai rentoa laukkaa. Haku on usein luonnostaan pistomaista, 

itsenäistä ja helposti ohjailtavaa. Haku pysyy tyypillisesti haulikon kantaman päässä peitteisessä maastossa, 

mutta laajenee peitteisyyden vähentyessä, jos välimatkaa ei ohjailla. Barbet kattaa hakualueen osittain 

käyttäen hajuaistiaan. Nouto-ominaisuudet ovat näillä käyttökoirilla yleensä hyvät ja luontaiset, vaikkakin 

noutohalukkuus vaihtelee selvästi eri yksilöiden välillä. Barbetilla on yleensä pehmeä riistaote ja halu 

noutaa ohjaajalle. Paksu turkki suojaa kylmältä vedeltä.  

Rotua on käytetty metsästyksessä mm. maa- ja vesilintumetsästykseen sekä haavoittuneen hirvieläimen 

jäljestykseen. Ranskassa ja Belgiassa on koulutettu muutamia yksilöitä opaskoiraksi. Koiraharrastuslajeista 

muutamia barbetteja on ollut mukana mm. vesipelastuksessa, metsästysjäljestyksessä, tottelevaisuudessa, 

rally-tokossa, agilityssä, pelastuskoiralajeissa, terapia/kaverikoiratoiminnassa ja koiratanssissa (katso 

taulukko 9 kokeisiin osallistuneista). Tämä laaja lajikirjo näinkin harvalukuisessa rodussa kuvaa hyvin rodun 

soveltuvuutta monenlaiseen tekemiseen ja harrastukseen. 

Sekä Suomessa että muissa maissa barbetit ovat yleisesti seura- ja harrastuskoiria. Rodun tasapainoisen ja 

positiivisen luonteen sekä hyvän hermorakenteen vuoksi barbet on myös erinomainen seurakoira. 

Kokeet 
FCI:n rotumääritelmän mukaan barbetilta vaaditaan käyttökoe kansainvälisen valioarvon saavuttamiseksi. 

FCI:n rotumääritelmiä noudattavat maat voivat kuitenkin itse päättää, vaaditaanko käyttökoetta 

kansalliseen valionarvoon.  Ranskassa käyttökoe on nimellä TAN (Test d'Aptitude Naturelle) ja se vaaditaan 

valionarvon saavuttamiseksi. TAN-testi vastaa Suomessa spanielien taipumuskoetta, mutta on sitä 

suppeampi, ja koostuu ainostaan sosiaalisuus-, laukauksen sieto- ja vedestä nouto-osuuksista. Suomessa 

käyttökoevaatimus FI MVA-arvoon tuli voimaan 1.1.2012 rotuyhdistyksen ja -järjestön hakemuksesta. 

Suomessa vaaditaan hyväksytty tulos spanieleiden taipumuskokeesta SPA1 tai vähintään AVO3-tulos 

spanieleiden metsästyskokeista.  

Barbetilla ei ole omaa käyttökoetta, ja eri maissa on erilaisia käytäntöjä osallistumisoikeuden suhteen eri 

metsästyskoemuodoissa. Ainakin Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Kanadassa rodulla on oikeus osallistua 

virallisiin metsästyskokeisiin. Suomessa barbetilla on osallistumisoikeus spanieleiden taipumus- ja 

metsästyskokeisiin. SPME-kokeen arvosteluohjeet eivät kuitenkaan täysin vastaa barbetin luontaista 

metsästyskäyttäytymistä. Esimerkiksi rodun seisontaominaisuus usein tulkitaan virheeksi arvostelussa. Uusi 

sääntöesitys spanielien metsätyskokeesta vastaa nykyistä koetta vähemmän rodun haluttuja 

metsästysominaisuuksia eikä edistä riittävästi rodun käyttöominaisuuksien säilyttämistä jalostuksessa. 
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Muihin rodun mukaan rajoitettuihin kokeisiin barbetilla ei ole Suomessa suoraan osallistumisoikeutta, 

mutta joihinkin voi osallistua läpäistyään soveltuvuustestin. Barbetilla ei myöskään ole 

palveluskoiraoikeuksia, eli niiden kanssa ei voi osallistua PK-kokeisiin, paitsi käyttäytymiskokeeseen. 

Vastaavia lajeja voi kuitenkin harrastaa pelastuskoirapuolella ja osallistua näihin kokeisiin. 

Seuraavassa on tarkasteltu osallistumisaktiivisuutta ja menestystä erikseen niissä virallisissa koe-, kilpailu- 

ja testilajeissa, joihin barbetit ovat Suomessa osallistuneet vuoden 2014 loppuun mennessä (katso myös 

Taulukko 9). Tarkempia tietoja eri lajeista ja niiden säännöistä löytyy mm. Kennelliiton sivuilta. 

Menestyminen eri lajeissa kuvaa osaltaan luonteen soveltuvuutta erilaisiin vaatimuksiin lajista riippuen. 

Vaikka vain osa lajeista testaa suoraan käyttöominaisuuksia, useat heijastavat mm. koiran koulutettavuutta, 

keskittymiskykyä ja sosiaalisuutta.  

Spanieleiden taipumuskoe (SPA) 
Spanielien taipumuskokeen tarkoitus on todeta spanielirotujen käyttöominaisuuksia ja onko koiran luonne 
ja käyttäytyminen spanielirodulle tyypillinen. Kokeen osa-alueita ovat: sosiaalinen käyttäytyminen, 
tottelevaisuus, haku ja laukauksensieto, jäljestäminen, vesityö ja yhteistyö ja yleisvaikutelma. 
Suomessa taipumuskokeeseen on osallistunut vuosina 2011–2014 33 barbettia, joista 25 (76%) on läpäissyt 

kokeen hyväksyttävästi. Vuosittainen osallistumismäärä on vaihdellut neljästä kuuteentoista. SPA soveltuu 

melko hyvin rodun luonteen ja käyttötaipumusten testaamiseen, josta myös hyvä menestys kokeessa 

kertoo.  

Spanieleiden metsästyskoe (SPME ja SPME-V) 
Spanielien metsästyskoe on aito metsästystapahtuma, jossa testataan koiran hakua ja ylösajokykyä, saaliin 
ja haavoittuneen riistan löytökykyä, saaliin noutoa ja luovutusta, vesityöskentelyä, tottelevaisuutta sekä 
yhteistoimintaa.  
Suomessa spanieleiden metsästyskokeisiin 2011–2014 on osallistunut kolme barbettia (SPME: 10 käyntiä, 

SPME-V: 1 käynti). Koirien parhaat tulokset ovat SPME VOI2, SPME ALO1 ja SPME-V ALO3.  

Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ) 
Kokeen tarkoituksena ja ensisijaisena tehtävänä on arvioida koiran kykyä haavoittuneen riistaeläimen 
jäljestyksessä. Kokeessa pyritään mahdollisimman tarkasti jäljittelemään haavoittuneen riistaeläimen 
käytöstä ja koira-ohjaajaparin toimintaa mahdollisessa tosi tilanteessa.  
Suomessa metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistui 7 barbettia vuosina 2011–2014. Yhteensä 

käyntejä tänä aikana on ollut 19 kpl, joista 8 kpl AVO1, 1 kpl AVO2, 3 kpl AVO0 ja 3 kpl VOI1, 2 kpl VOI2, 1 

kpl VOI3 ja 2 kpl VOI0. Kolme koiraa on osallistunut voittajaluokkaan tai saanut siihen tarvittavat tuloksen. 

Yksi barbet Suomessa on saavuttanut jälkivalion arvon. 

Agility 
Agility on koirien esteratakilpailu, jossa koiraa ohjataan erilaisten esteiden yli. Agilityssä kilpaillaan 
kolmessa kokoluokassa ja kolmessa tasoluokassa. 
Suomessa agilitykilpailuihin on vuosina 2011–2014 osallistunut seitsemän barbettia. Kokonsa puolesta 

barbetit kilpailevat agilityssä maxi-luokassa (säkäkorkeus 43 cm tai yli). Suomalaiset barbetit ovat kilpailleet 

1-luokassa ja 2-luokassa – korkeimmassa eli 3-luokassa ei käyntejä ole ollut vuoden 2014 loppuun 

mennessä.  

Palveluskoirakokeet 
Barbetilla ei ole palveluskoirakoeoikeuksia, joten rodun edustajat voivat osallistua ainoastaan käyttäytymis- 

ja pelastuskoirakokeisiin. Suomessa käyttäytymiskokeeseen (PAKK) on vuosina 2011–2014 osallistunut 2 

barbettia. Molemmat koirat suorittivat kokeen hyväksytysti läpi.  
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Luonnetesti 
Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu 
rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden 
arviointiin. Luonnetestin osasuoritukset ovat: toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, 
hermorakenne, temperamentti, kovuus, luoksepäästävyys ja laukauspelottomuus. 
Suomessa luonnetestiin on vuosina 2011–2014 osallistunut 13 barbettia. Kokonaispistemäärät testissä ovat 

vaihdelleet välillä +39 - +160 (testissä mahdolliset pistemäärät -300 - +300). Eri osa-alueiden tuloksia on 

verrattu rodulle laadittuun profiiliin taulukossa 8. Taulukosta nähdään, että testissä käyneiden barbettien 

tulokset vastaavat hyvin rodulle laadittua profiilia.  

Suurin osa (78 %) osa-aluetuloksista on rotuprofiilin mukaan ”toivottavia” ja vain yhdessä tapauksessa osa-

alue tulos oli 'ei toivottava'. Eniten muita kuin ”toivottavia” tuloksia oli taisteluhalussa, joka useimmilla 

koirilla oli pieni (=”neutraali”). Lähes kaikilla koirilla suurin osa osa-alueiden tuloksista oli ”toivottavia”.  

OSA-ALUE TOIVOTTAVA NEUTRAALI EI TOIVOTTAVA 

TOIMINTAKYKY 9  (1, 2, 3) 4  (-1) 0  (-2, -3) 

TERÄVYYS 12  (1, 3) 1  (2) 0  (-1, -2  -3) 

PUOLUSTUSHALU 10  (1, 3) 3  (2, -1) 0  (-2, -3) 

TAISTELUHALU 4  (2, 3) 8  (1, -1) 1  (-2, -3) 

HERMORAKENNE 13  (1, 2, 3) 0  (-1) 0  (-2, -3) 

TEMPERAMENTTI 9  (2, 3) 4  (1, -1b) 0  (-1a, -1c, -2, -3) 

KOVUUS 9  (1, 3) 4  (2, -2) 0  (-1, -3) 

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 13  (1, 2a, 2b, 3) 0  (-1) 0  (-2, -3) 

LAUKAUSPELOTTOMUUS 12  (+++, ++)   

YHTEENSÄ 91 kpl       78 % 24 kpl          21% 1 kpl            < 1 % 

 
Taulukko 8. Luonnetestissä käyneiden barbettien testitulokset kappalemäärinä osa-alueittain verrattuna 
rodulle laadittuun profiiliin. Suluissa rotuprofiilin mukaiset pisteet.  
 
Koiranäyttelyt 
Koiraharrastuslajeista aktiivisimmin barbetit ovat osallistuneet koiranäyttelyihin, vuosina 2011–2014 

näyttelykäyntejä oli 546 kpl virallisissa luokissa. Koiranäyttelyiden arvostelulomakkeisiin lisättiin lisäosio 

luonteen arvioimiseksi vuoden 2011 alusta lähtien. Lähes poikkeuksetta barbettien luonne on todettu 

olevan 'rodunomainen lähestyttäessä'.  

Tottelevaisuuskoe 
Tottelevaisuuskokeessa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiralle opetetun koulutuksen 
tasoa erilaisissa tehtävissä. Koeluokkia on neljä: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokat. 
Suomessa tottelevaisuuskokeisiin osallistui neljä barbettia vuosina 2011–2014. Kaksi koiraa ylsi ALO-luokan, 

yksi AVO-luokan, ja yksi EVL-luokan tuloksiin. Yksi barbet Suomessa on saavuttanut tottelevaisuusvalion 

arvon.  

MH-luonnekuvaus 
MH-luonnekuvaus on koiran luonteenkuvaus, jossa tarkastellaan koiran luonteenominaisuuksia kuten 
leikkisyyttä, saalisviettiä, pelkoja ja sosiaalisuutta mahdollisimman standardoidussa ympäristössä. 
Suomessa MH-luonnekuvaukseen osallistui 11 barbettia vuosina 2011–2014. Rotuprofiilia ei ole vielä 

laadittu. Alla yhteenveto barbettien kuvauksessa saamista tuloksista.  
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OSA-ALUE 1 2 3 4 5 

1a. KONTAKTI Tervehtiminen 0 0 0 11 0 

1b. KONTAKTI Yhteistyö 0 0 8 3 0 

1c. KONTAKTI Käsittely 0 3 7 1 0 

2a. LEIKKI 1 Leikkihalu 1 2 6 2 0 

2b. LEIKKI 1 Tarttuminen 1 2 5 3 0 

2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu 6 0 5 0 0 

3a. TAKAA-AJO 3 / 8 5 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0 

3b. TARTTUMINEN 8 / 9 3 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

4. AKTIVITEETTITASO 0 7 1 3 0 

5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus 0 6 5 0 0 

5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio 11 0 0 0 0 

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus 6 3 2 0 0 

5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu 7 3 0 1 0 

5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö 7 0 2 4 0 

6a. YLLÄTYS Pelko 3 2 5 2 0 

6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio 10 0 1 0 0 

6c. YLLÄTYS Uteliaisuus 1 5 2 1 2 

6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko 9 1 1 0 0 

6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus 6 3 2 0 0 

7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko  1 9 0 0 1 

7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus 0 3 0 3 5 

7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko 8 2 1 0 0 

7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus 10 1 0 0 0 

8a. AAVEET Puolustus/aggressio 4 6 1 0 0 

8b. AAVEET Tarkkaavaisuus 1 0 7 3 0 

8c. AAVEET Pelko 2 3 0 0 6 

8d. AAVEET Uteliaisuus 2 2 2 5 0 

8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen 1 0 0 10 0 

9a. LEIKKI 2 Leikkihalu 1 3 5 2 0 

9b. LEIKKI 2 Tarttuminen 2 2 5 2 0 

10. AMPUMINEN 4 2 1 4 0 

 

Taulukko 9. MH-luonnekuvauksessa käyneiden barbettien testitulokset kappalemäärinä osa-alueittain. 

Koiratanssi 

Koiratanssikilpailuissa ohjaaja ja koira suorittavat tuomarin arvosteleman ohjelmakokonaisuuden musiikin 

tahdissa. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja ilmentää koirakon positiivista 

yhteistyötä. Kilpailulajeja koiratanssissa ovat vapaatanssi (freestyle), seuraaminen musiikin tahdissa 
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(heelwork to music) sekä erikoiskilpailut. Kilpailuluokkia on kolme: alokasluokka, avoin luokka ja 

voittajaluokka. 

Suomessa koiratanssin vapaatanssiin osallistui yksi barbet vuosina 2011–2014 saavuttaen alokasluokan 

tuloksen. 

Rally-toko 

Rally-toko on laji, joka yhdistää elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Rally-tokossa suoritetaan 

erilaisia liikkeitä (mm. istumista, seisomista, maahan menoa, seuraamista eri tempoilla ja erilaisin 

käännöksin) tehtäväkylttien määräämässä järjestyksessä, tuomarin suunnittelemalla radalla. Rally-tokosta 

tuli Kennelliiton virallinen laji 1.5.2014. 

Suomessa rally-tokoon osallistui vuonna 2014 kuusi koiraa. Hyväksytyn tuloksen sai alokasluokassa kolme 

koiraa, avoimessa luokassa yksi koira ja voittajaluokassa kaksi koiraa. 

 

LAJI 2011 2012 2013 2014 

SPA 4 13 7 17 

SPME JA SPME-V 5 3 3 0 

MEJÄ 2 2 6 9 

AGI 15 21 35 49 

PAKK 0 2 0 0 

LTE 8 2 1 2 

MH 1 9 0 3 

TOKO 1 5 6 21 

KT-V 0 0 1 2 

RT 0 0 0 24 

YHTEENSÄ 36 57 59 127 

 
Taulukko 10. Kokeissa, kilpailuissa ja testeissä käynnit vuosina 2011–2014.  

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen  

Kotikäyttäytyminen on käsitelty yllä kohdassa ”4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa”  

Sisäsiisteyden opettamisen osalta ei ole tiedossa suuria ongelmia, mutta eroahdistukseen liittyviä 

sisäsiisteysongelmia on tiettävästi ollut joitakin tapauksia. Tiedot perustuvat keskusteluihin koirien 

omistajien kanssa.  

Mahdollisia lisääntymiskäyttäytymisen ongelmia ovat uroksilla mm. astumishaluttomuus ja -vaikeudet sekä 

yliseksuaalisuus, nartuilla aggressiivinen käytös uroksia kohtaan kiima-aikana, valeraskaudet, 

synnytysvaikeudet ja pentujen hoitoon liittyvät ongelmat.  

Terveyskyselyn mukaan barbeteilla ei Suomessa ole juurikaan esiintynyt lisääntymiseen liittyvän käytöksen 

ongelmia. Yhden uroksen osalta astumisarkuus (ei enää astunut nartun vingahdettua) on johtanut 

keinohedelmöitykseen. Muista yhteyksistä on tullut tietoon muutamia tapauksia urosten 
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astumishaluttomuudesta sekä Suomessa että ulkomailla. Astumishaluttomuus ei saa olla 

keinosiemennyksen syy. Yliseksuaalisuutta esiintyi neljässä tapauksessa. Narttujen osalta lisääntymiseen 

liittyviä käytösongelmia ei raportoitu. Muista yhteyksistä on tullut tietoon, että joillakin nartuilla esiintyy 

vaikeita valeraskauksia. Kohdassa 4.3.4. Lisääntyminen on käsitelty enemmän lisääntymiseen liittyvää 

aihetta.  

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 

Todella ongelmallista käyttäytymistä sekä seura- että käyttötarkoituksessa, kuten aggressiivisuutta tai 

voimakasta pelokkuutta, barbeteilla esiintyy terveys- ja luonnekyselyn perusteella melko vähän (taulukko 

7). Vaikka kyse on vain muutamasta yksilöstä, jalostuksessa asiaa tulee pitää silmällä. Kyselyn perusteella 

muuta ongelmakäyttäytymistä, kuten yliseksuaalisuus, eroahdistus ja varautuneisuus, esiintyy muutamilla 

yksilöillä. Rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen kannalta ongelmiksi voidaan katsoa riittävän 

toimintakyvyn puute, haluttomuus uida ja noutaa, riistavietin puute ja paukkuarkuus. Yksi tai useampia 

näistä puutteista esiintyy noin kolmasosalla koirista. Näiden luonteenpiirteiden puute ei välttämättä ole 

ongelma seurakoirille tai joissakin harrastusmuodoissa, mutta ominaisuuksien säilymiseen tulee kiinnittää 

huomiota, jotta rodun ominaispiirteet ja tyyppi metsästyskoirarotuna säilyvät Kennelliiton 

jalostusstrategian mukaisesti. Paukkuarkuus taas on ongelma myös seurakoiralle. Koska rotu on 

menettänyt osan alkuperäisen käyttötarkoituksen kannalta tärkeistä ominaisuuksista, on näiden 

säilyttämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota jalostusvalinnoissa. Rodun pienen populaation vuoksi ei ole 

mahdollista kuitenkaan rajoittaa jalostusyksilöiden määrää liian rankalla kädellä joten 

luonneominaisuuksien osalta tulisi etsiä parituskumppanin puolelta mahdollisimman paljon 

kompensaatiota menetettyjen luonteenpiirteiden vahvistamiseksi.  

Käytös voi olla osittain periytyvää, osittain epigeneettistä (ympäristöolosuhteet aiheuttavat perinnöllisiä 

muutoksia geenien toimintaan tai säätelyyn), ja osittain ympäristötekijöiden muokkaamaa. Eri tekijöiden 

vaikutuksen suuruutta on vaikea arvioida, ja se vaihtelee eri käytöspiirteiden välillä. Opitusta käytöksestä 

huomattava osa muotoutuu pennun varhaisiässä, jolloin emän vaikutus on erityisen suuri. Tästä johtuen 

jalostuksessa tulisi kiinnittää aina huomiota koirien, ja erityisesti narttujen luonteeseen. Yksilöitä, joilla on 

selkeitä luonneongelmia, ei tule käyttää jalostukseen, eikä arkaa tai aggressiivista koiraa saa käyttää 

jalostukseen. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

Terveys- ja luonnekysely 2011 – 2012 
Jalostustoimikunta ylläpitää jatkuvaa terveyskyselyä rotuyhdistyksen nettisivuilla. Vastauksia 

terveyskyselyyn ei ole tullut edellisen jäsenistölle suoraan suunnatun vuoden 2008 terveyskyselyn jälkeen, 

joten vuoden 2011 lopulla kannustettiin barbettien omistajia vastaamaan kyselyyn JTO päivityksen 

merkeissä. Vastauksia saatiin yhteensä 47 kappaletta, eli 21 % Suomeen 2011 mennessä rekisteröidyistä 

barbeteista. Edellisessä, vuoden 2008 terveyskyselyssä analysoitiin 59 barbetin tiedot.  

Koirien sukupuolijakauma  

              kpl           %-osuus 

Uros:  22    47 % 

Narttu:  25    53 % 

Yht.  47  100 % 
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Syntymävuosi / kpl        

2003/1, 2005/2, 2006/6, 2007/12, 2008/2, 2009/8, 2010/9, 2011/7 

Terveyskyselyssä ilmi tulleet sairaudet ja lisääntymisongelmat on sisällytetty sairauksista kertoviin kohtiin.  

Terveystietojen ja kuolinsyiden kerääminen 
Barbettien jalostustoimikunta kerää tietoja barbettien sairauksista ja kuolinsyistä omistajilta ja kasvattajilta. 

Myös ulkomaisilta kasvattajilta saadaan tietoja muiden maiden barbettien terveydestä. Näitä tietoja on 

sisällytetty myös sairauksista kertoviin kohtiin ja kohtaan 4.3.3.  

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  

Lähde: Sairauksien kuvaukset SKL:n sivuilta, ellei toisin maininta. 
 
PEVISA-ohjelma 1.1.2016 - 31.12.2020 
 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa 

oleva silmätarkastuslausunto.  

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira 

voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. 

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.  

Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue 

rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.  

Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa: 

Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia koskien 

kyynärnivel- ja silmätarkastuslausuntoja. 

Ulkomaisia uroksia koskevat lonkkanivelsäännöt, 15 jälkeläisen rajoitus sekä uusintayhdistelmiä koskeva 

kielto. 

 
Poikkeuslupa koskee ulkomaisessa omistuksessa olevan uroksen ulkomailla tapahtuvaa astutusta tai 

ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. 

PEVISA-ohjelma on voimassa Suomessa, se koskee vain Suomessa rekisteröitäviä pentueita eikä rajoita 

koirien tuontia Suomeen. Ulkomaisten urosten jälkeläisrajoitus koskee vain SKL:n rekisterissä olevia 

jälkeläisiä. Rotujärjestö, käytännössä barbetin jalostustoimikunta, seuraa PEVISA-ohjelman vaikutusta ja 

rodun kehitystä päivittämällä JTO:aa asianmukaisesti ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista. 

Silmäsairaudet 
Rodun PEVISA-ohjelma edellyttää vanhemmilta silmätarkastuslausuntoa. Vanhempien tulos ei vaikuta 
pentujen rekisteröintiin. Tutkimustulos on voimassa 24 kk, ja sen on oltava voimassa astutushetkellä. 
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Kuva 13. Silmätutkitut barbetit syntymävuoden mukaan, tilanne vuoden 2014 lopussa. 

Silmätutkimuksissa löydettyjä sairauksia 
(tiedot perustuvat vuoden 2014 loppuun mennessä tehtyihin tutkimuksiin) 
DISTICHIASIS tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen 

reunasta. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne 

pysyvästi jäädyttämällä tai polttamalla. Vaiva on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole 

tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin. Barbeteilla 

esiintyy jonkin verran distichiasista. Selkeä rotualttius on olemassa, joten distichiasis lausunnon saanut 

koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa. 

MAKROBLEPHARON eli liian suuret silmäaukot. Yhdellä suomalaisella barbetilla on todettu 

makroblepharon. Makroblepharon lausunnon saanut koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen 

täysin terveen koiran kanssa, vakavia muotoja ei saa käyttää jalostukseen. 

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. 

Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien 

muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on 

yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos 

kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Yhdellä suomalaisella 

barbetilla on silmälausunnossa maininta: ”Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritetty, epäilyttävä.” 

Toivottavaa olisi, että tilan varmentamiseksi silmätutkimus suoritettaisiin uudelleen kahden vuoden 

kuluttua ensimmäisestä tutkimuksesta. Ulkomailla on muutamilla barbetilla todettu pistemäinen katarakta. 

Koiraa, jolla todetaan katarakta, ei saa käyttää jalostukseen.  

PPM (persistent pupillary membranes) ovat synnynnäisiä sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä 

iiriksessä eli värikalvossa. Vakavimmat asteet, joissa jäänteet kiinnittyvät linssin etupinnalle ja/tai 

sarveiskalvon sisäpinnalle, voivat vaikuttaa näkökykyyn. Epäillään perinnölliseksi, synnynnäiseksi 

muutokseksi joillakin roduilla. Yhdellä suomalaisella barbetilla on todettu PPM. PPM lausunnon saanut 

koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa.  
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RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, 

multifokaaliin (MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä 

poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. MRD ei vaikuta näkökykyyn. 

MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat pikemminkin osittain hävitä näkyvistä 

vanhemmiten. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä 

yhteyttä ei tunneta. Kahdella suomalaisella barbetilla on todettu MRD. MRD lausunnon saanut koira tulee 

parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa. Muita mahdollisia RD muotoja ei saa 

käyttää jalostukseen. 

ENTROPIUM eli luomikouru on silmäluomen rakennevirhe, jossa luomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten. 

Entropiumissa osa alaluomesta ja joskus yläluomestakin on kiertynyt sisäänpäin, jolloin karvainen iho 

joutuu silmän sidekalvoa ja/tai sarveiskalvoa vasten. Silmät ärtyvät ja rähmivät ja koira raapii silmiään sekä 

kärsii toistuvista silmätulehduksista. Vaiva on parannettavissa kirurgisesti. Entropium on perinnöllinen 

sairaus. Entropiumia sairastava tai sairastanut koiraa ei tule käyttää jalostukseen (Euroopan Neuvoston 

päätöslauselman mukaan). Yhdellä suomalaisella barbetilla on todettu entropium. Tapauksia on myös 

ulkomailla.  

Barbettien silmätilanne muissa maissa 
Barbettien silmiä on tutkittu ulkomailla vähän. Ranskassa elokuussa 2005 olleen suuren koiranäyttelyn 

yhteydessä tehtiin silmätutkimus 60 barbetille. Ruotsissa vuoden 2014 loppuun mennessä barbeteille on 

tehty silmätutkimuksia yhteensä 85 kpl ja näistä on ollut terveitä 83 kpl (98 %). Kanadassa ja USA:ssa on 

silmätutkittu vuoden 2014 loppuun mennessä 44 barbettia ja näistä terveitä 35 kpl (80 %). Muualla ei 

barbeteille ole pääsääntöisesti tehty silmäpeilauksia.  

Lonkkanivelet  
(tiedot perustuvat vuoden 2014 loppuun mennessä tehtyihin tutkimuksiin) 
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten 

kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö 

johtaa yleensä nivelrikkoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy 

tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 

Ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön kehitykseen ja ilmiasuun. Lonkkaniveldysplasian arvostelussa 

käytetään seuraavaa luokittelua: A - ei muutoksia, B - lähes normaali, C - lievä dysplasia, D - kohtalainen 

dysplasia ja E - vaikea dysplasia.  Nivelrikkomuutoksia saatetaan havaita C-, D- ja E-lonkkaisilla koirilla. 

Lonkkakuvattuja barbetteja oli vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa yhteensä 134 kpl eli 37 % 

kannasta. A- ja B-lonkkaisia näistä oli yhteensä 74 kpl (55 %) ja C-, D- ja E-lonkkaisia yhteensä 60 kpl (45 %). 

Muutamalla barbetilla on todettu nivelrikko.  

Vuosina 2002–2007 syntyneistä 90 koirasta oli vuoden 2014 loppuun mennessä kuvattu 56 eli 62 %. Näistä 

61 % oli A- tai B-lonkkaisia ja 39 % C- tai D-lonkkaisia (ei E-lonkkaisia). Vuosina 2008–2013 syntyneitä koiria 

on 212, joista 78 (37 %) oli kuvattu vuoden 2014 loppuun mennessä. Selvästi alhaisempaan 

kuvausprosenttiin vaikuttaa osin se, että vuonna 2013 syntyneet olivat vielä melko nuoria kuvattavaksi, ja 

niistä olikin kuvattu tarkastelujakson aikana vain kaksi yksilöä. Vuosina 2008–2013 syntyneistä A- tai B-

lonkkaisia oli 51 % ja C-, D- tai E-lonkkaisia 49 %. A- ja B-lonkkaisten osuus on siis ajanjaksojen välillä 

vähentynyt 61 %:sta 51 %:iin.  
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VUOSI SYNTYNEITÄ TUTKITTU A B C D E 

2002 2 2 1 1 0 0 0 

2003 3 3 3 0 0 0 0 

2004 7 5 0 4 1 0 0 

2005 7 5 1 3 0 1 0 

2006 30 15 5 3 4 3 0 

2007 41 26 9 4 9 4 0 

2008 23 14 1 3 3 7 0 

2009 34 14 6 4 3 1 0 

2010 33 21 4 4 7 5 1 

2011 53 13 5 2 3 3 0 

2012 23 14 7 3 2 2 0 

2013 46 2 1 0 0 1 0 

2014 56 0 0 0 0 0 0 

YHTEENSÄ 358 134 43 31 32 27 1 

  37 % 32 % 23 % 24 % 20 % <1 % 

 

Taulukko 11. Lonkkaniveldysplasia barbeteilla syntymävuoden mukaan, tilanne vuoden 2014 lopussa. 
 

  

 
 
Kuva 14. Lonkkaniveldysplasia barbeteilla syntymävuoden mukaan, tilanne vuoden 2014 lopussa. 
 

Rodun PEVISA-ohjelmana on jalostukseen käytettävien koirien kuvauspakko. Rekisteröinnin raja-arvo on 

lonkkaniveldysplasian aste D ja vuoden 2016 alusta alkaen lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira 

voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Tiukennuksen perusteluina oli C- ja etenkin D-
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lonkkaisten jatkuvasti huomattava osuus kuvatuista koirista. Huomioon otettiin myös muissa maissa 

noudatettavat rajoitukset - yleinen käytäntö maissa, joissa rajoituksia on, on sallia vain A- ja B-lonkkaiset 

(mahdollisesti C mutta vain A:n tai B:n kanssa) koirat jalostukseen. Kapeasta jalostuspohjasta johtuen 

yksilöitä ei haluttu rajata kokonaan jalostuksen ulkopuolelle lonkkaniveldysplasian vuoksi. Populaation 

kasvun myötä jalostuskoirien valinnassa on kuitenkin nykyään enemmän vaihtoehtoja, joten yhdistelmää 

koskeva tiukennus katsottiin aiheelliseksi. 

Jalostuksen toimintaohjeen ehdot vuosina 2012–2015 ovat: Lonkkaniveldysplasian asteet A, B ja C 

hyväksytään. C-lonkkaisella koiralla on käytettävä vähintään B-lonkkaista puolisoa.  Nivelrikkoista koiraa ei 

saa käyttää jalostukseen. D-lonkkaiselle koiralle voi hakea poikkeuslupaa, mikäli koiran vanhemmat ovat A 

tai B-lonkkaisia. Nämä ohjeet päivitetään uuden PEVISA-säännön mukaan vuoden 2016 alussa. 

Barbettien lonkkatilanne muissa maissa 
Useissa maissa, joissa barbetteja esiintyy, ainakin jalostukseen käytettyjen koirien lonkat kuvataan. 
Julkisesti saatavilla olevia tilastotietoja on kuitenkin saatavilla vain muutamasta maasta. Maissa, joissa 
jalostuskoirille asetetaan ehtoja/suosituksia, lonkkatuloksen A ja B saaneet koirat hyväksytään, ja 
lonkkatuloksen C saaneet yleensä vain A- tai B-lonkkaisen kanssa. Huonompi lonkkaisten jalostuskäyttöä ei 
sallita/suositella. 
 
MAA REKISTERÖITYJÄ TUTKITTU A B C D E 

RUOTSI 246 139 (57 %) 48 (34 %) 44 (31 %) 32 (23%) 14 (10 %) 1 (<1 %) 

SVEITSI  214 83 (39 %) 76 (36 %) 35 (16 %) 17 (8 %) 3 (1 %) 

KANADA 

JA USA 

  EXC/GOOD FAIR/ 

BORDERLINE 

MILD MODERATE SEVERE 

  99 73 (74 %) 19 (19 %) 2 (2 %) 1 (1 %) 0 

 
Taulukko 12. Barbettien lonkkatulokset vuoden 2014 lopussa maissa joista tilastoja on saatavilla (lähteet: 
Ruotsi - SKK Hunddata, Sveitsi – Barbet Club Schweiz, Kanada ja USA – OFA-database) 
 
Kyynärnivelet  
(tiedot perustuvat vuoden 2014 loppuun mennessä tehtyihin tutkimuksiin) 
Kyynärnivelen kasvuhäiriön (engl. elbow dysplasia, ED) periytymisen mekanismit ovat epäselvät. 
Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä, minkä lisäksi ympäristötekijöillä on 
osuutensa sen ilmenemisessä. Suomessa käytetään FCI:n suosittelemaa asteikkoa, joka jakaa kyynärät 
neljään luokkaan: 0, 1, 2 ja 3. Luokituksessa kiinnitetään huomiota kyynärnivelten muodostukseen ja 
artroosimuutoksiin. Aste 0 normaalit kyynärnivelet, 1 lievät muutokset, 2 kohtalaiset muutokset ja/tai 
lievää epämuodostusta, 3 voimakas nivelten epämuodostus. Yhdellä suomalaisella koiralla on todettu 
kyynärnivelrikko. 
 
Rodun PEVISA-ohjelmana on jalostukseen käytettävien koirien kuvauspakko. Vanhempien tulos ei vaikuta 

pentujen rekisteröintiin. Jalostuksen toimintaohjeen suositukset PEVISAn lisäksi: Kyynärniveldysplasian 

asteet 0 - 1 hyväksytään. 
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VUOSI SYNTYNEITÄ TUTKITTU 0 1 2 3 

2002 2 2 2 0 0 0 

2003 3 3 3 0 0 0 

2004 7 5 5 0 0 0 

2005 7 5 5 0 0 0 

2006 30 12 12 0 0 0 

2007 41 26 25 1 0 0 

2008 23 13 13 0 0 0 

2009 34 14 13 1 0 0 

2010 33 21 19 2 0 0 

2011 53 14 12 2 0 0 

2012 23 14 13 0 0 1 

2013 46 2 2 0 0 0 

2014 56 0 0 0 0 0 

YHTEENSÄ 358 131 124 6 0 0 

  37 % 95 % 5 % 0 % <1 % 

 
Taulukko 13. Kyynärniveldysplasia barbeteilla Suomessa syntymävuoden mukaan, tilanne vuoden 2014 
lopussa. 
 
Barbettien kyynärniveltilanne muissa maissa 
Kyynärniveliä ei barbeteilla kuvata rutiininomaisesti (tai lainkaan) kuin muutamassa maassa. Kuten 

Suomessa, myös Ruotsissa, Sveitsissä ja Pohjois-Amerikassa, missä kuvattuja koiria on, valta osalla on 0-

kyynärät.  

MAA REKISTERÖITYJÄ TUTKITTU 0 1 2 3 

RUOTSI 246 126 (51 %) 117 (93 %) 6 (5 %) 3 (2 %) 0  

SVEITSI  187 174 (93 %) 8 (4 %) 5 (3 %)  0 

KANADA 

JA USA 

 91 91 

(”NORMAL”) 

   

 

Taulukko 14. Barbettien kyynärtulokset vuoden 2014 lopussa maissa joista tilastoja on saatavilla (lähteet: 

Ruotsi - SKK Hunddata, Sveitsi – Barbet Club Schweiz, Kanada ja USA – OFA-database) 
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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  

(tiedot perustuvat vuoden 2014 loppuun mennessä saatuihin tietoihin) 

Epilepsia 

Laatikko 4. Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin 

neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, 

autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos 

koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi 

lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi 

kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa 

koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään 

tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus 

voidaan todeta.  

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1–5 -vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa 

missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. 

Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja 

tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida 

parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa 

kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, 

kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan. 

(Menna, Nina. SKL)  

Barbeteilla saattaa olla kahdentyyppistä epilepsiaa, sekä aikuisiän että pentuiän epilepsiaa. Pentuiän 

epilepsiassa kohtaukset ovat useimmiten alkaneet jo pikkupentuna (3–5 kk) ja kohtaukset ovat olleet rajuja. 

Aikuisiällä alkanut epilepsia on useissa tapauksissa ollut lievempi. Osalla sairastuneista koirista sairaus on 

niin lievä, että ne eivät tarvitse lääkitystä, osa pärjää lääkityksellä. Muutamissa tapauksissa sekä pentu- että 

aikuisiällä sairastuneita on jouduttu lopettamaan rajujen kohtausten vuoksi. Epileptisiä oireita barbeteilla 

on sekä Suomessa että ulkomailla. Epileptistyyppisiä kohtauksia on Suomessa saanut n. 7 % kannasta. 

Barbeteilla riskilinjojen rajaus pois jalostuksesta ei ole mahdollista, koska populaation yksilöt ovat läheistä 

sukua keskenään. 

Barbettien epilepsiaa tutkii ELL, Dipl. ECVN, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri neurologi Tarja 

Pääkkönen Yliopistollisesta eläinsairaalasta yhteistyössä professori Hannes Lohen ryhmän kanssa. Hän on 

analysoinut barbettien epilepsiakyselylomakkeet, joihin vastauksia on saatu sekä sairaiden että terveiden 

koirien omistajilta. Lisäksi hän on haastatellut useita sairaiden koirien omistajia. Hän on tehnyt kliinisiä 

epilepsiatutkimuksia barbeteille ja varmentanut näiden idiopaattisen epilepsia diagnoosin. Epilepsia 

diagnooseja on myös varmentunut sairaiden koirien ruumiinavauspöytäkirjoista. Lisäksi barbetteja on 

tutkittu kliinisesti myös Eläinsairaala Aistissa.  

Barbetit osallistuvat Hannes Lohen koirien geenitutkimukseen Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin 

tutkimuskeskuksessa. Barbettien näytteitä tutkimukseen on kerätty jo loppuvuodesta 2006 lähtien ja 

näytteitä on kertynyt Lohen ryhmälle vuoden 2014 loppuun mennessä jo 397 barbetista maailman 

laajuisesti. 

Sairauden periytymismalli ja epilepsialle altistava(t) geeni(t) ei(vät) vielä ole selvillä. Lohen ryhmä on 

analysoinut kohtauksia saaneita koiria ja todennut, että kyseessä ei ole sama mutaatio, joka aiheuttaa 

pentuiän epilepsiaa lagotto romagnolo rodulla. Lisäksi he ovat tehneet barbeteille koko koiran perimän 

kattavat analyysit. Analyysiin valittu näytemäärä ei synnyttänyt tilastollisesti merkittäviä tuloksia ja 
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näytteitä sairaista yksilöistä tarvitaan lisää, jotta tutkimus johtaisi geenitestin kehittämiseen. Pentuiän 

epilepsia ja aikuisiän epilepsia saattavat olla kaksi geneettisesti eroavaa sairautta tai niillä voi olla yksi 

yhteinen epilepsialle altistava geeni, jonka toimintaa muut geenit ja ympäristötekijät säätelevät. 

Lohen ryhmä tekee yhteistyötä sveitsiläisen Bernin yliopiston, ranskalaisen Rennesin yliopiston ja 

kanadalaisen Toronton yliopiston kanssa. Myös nämä yliopistot ovat keränneet barbeteista DNA-näytteitä. 

Tutkimus on vielä kesken ja erityisesti nyt tutkimukseen kaivataan lisää tietoa ja DNA-näytteitä epileptisiä 

oireita saaneista barbeteista. Lisäksi olisi toivottavaa, että jo näytteen ja epilepsialomakkeen täyttäneet 

päivittäisivät koiransa tiedot, mikäli näissä on tapahtunut muutoksia. Toiveena on, että barbettien 

epilepsian periytymismalli saataisiin selvitettyä ja kehitettyä geenitesti. Tällöin populaatiosta voitaisiin 

verinäytteestä määritellä sairaat, kantajat ja terveet koirat. 

Sydänsairaudet, dilatoiva kardiomyopatia 

Laatikko 5. Dilatoiva kardiomyopatia (DCM) on sydänlihaksen rappeutumissairaus, joka johtaa sydämen laajenemiseen 

ja supistumiskyvyn laskuun. Rappeutumisen seurauksena sydämen seinämät ohenevat ja veltostuvat, eikä sydän enää 

pysty pumppaamaan riittävästi hapekasta verta elimistön käyttöön. Dilatoivaa kardiomyopatiaa esiintyy keski- ja 

suurikokoisilla roduilla. Koska sairaustapaukset esiintyvät pääsääntöisesti suvuittain ja taudinkuva on kullekin rodulle 

tyypillinen, on dilatoivalla kardiomyopatialla geneettinen tausta. Jalostukseen käytettävien koirien säännöllisillä 

tutkimuksilla DCM -tapaukset voitaisiin löytää aikaisemmassa vaiheessa ja jättää pois jalostuksesta. DCM potevaa 

koiraa ei saa käyttää jalostukseen.  

Dilatoivan kardiomyopatian oireet näyttävät ilmaantuvan yhtäkkiä, mutta todellisuudessa sairaus kehittyy pitkään, 

jopa vuosia piilevänä ilman, että koirasta näkyy mitään ulospäin. Vasta, kun elimistön korjaavat mekanismit eivät 

enää pysty peittämään sydämen heikkenemisestä johtuvia ongelmia, alkavat oireet näkyä. Koira laihtuu ja sen 

ruokahalu laskee. Se alkaa yskiä ja rasituksen sietokyky sekä liikkumishalu vähenevät. Tyypillisimmin yskää esiintyy 

yöllä ja aamulla levon jälkeen. Koira saattaa myös hengittää normaalia pinnallisemmin ja tiheämmin. Joskus 

ensimmäinen oire on elimistön hetkellisestä hapenpuutteesta johtuva yhtäkkinen pyörtyminen tai äkillisen sydämen 

rytmihäiriön aiheuttama kuolema, joka usein liittyy voimakkaaseen rasitukseen.  

Dilatoivasta kardiomyopatiasta kärsivää koiraa ei voida parantaa eikä sairauden kehittymistä pysäyttää, mutta 

laadukasta elinaikaa voidaan pidentää lääkityksen avulla. Hoitona käytetään nesteenpoistolääkitystä, verisuonia 

laajentavaa lääkitystä sekä sydänlihaksen supistumisvoimaa lisäävää lääkitystä. Joissakin tapauksissa tarvitaan myös 

sydämen lyöntirytmiin vaikuttavaa lääkitystä. Rajua liikuntaa on syytä rajoittaa ja koiran ruokintaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. (Menna, Nina. SKL)  

Tiettävästi neljä suomalaista barbettia on menehtynyt sydänsairauksien johdosta. Kuolinsyyksi on kirjattu 

kardiomyopatia tai sydämen vajaatoiminta. Myös ulkomailla on joitakin tapauksia. Ennen mahdollista 

jalostuskäyttöä sairastuneiden lähisukulaisille suositellaan sydämen laajaa tutkimusta esim. 

ultraäänikuvauksella. Tutkimus olisi hyvä suorittaa uudelleen vuosittain. Kardiomyopatiaa ei välttämättä 

voida todeta tavallisessa sydänkuuntelussa. Dilatoivassa kardiomyopatiassa voidaan hyvällä onnella kuulla 

rytmihäiriöitä ja/tai nopea lyöntitiheys, joita ei aina alkavassa sairaudessa kuulla. (Menna Nina, Vetcare) 

Atopia / Allergia 

Laatikko 6. Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka 

synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on 

elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa 

huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä 

myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 
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Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3 vuoden 

iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan ja atopia 

onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä on 

päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Atopialle tyypillistä on, että 

oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti alkuun jatkuvia, 

voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi. (Menna, Nina. SKL) 

Suomessa on joitakin atooppisia ja allergisia barbetteja. Ulkomailla on myös muutamia tapauksia.  

Ulkokorvantulehdus  
Ulkokorvantulehdus on ihosairaus. Barbetin korvalehden suuri koko, riippuva rakenne ja runsas korvan 

sisäinen karvoitus saattavat altistaa toistuville korvatulehduksille, jollei koiran korvien säännöllisestä 

hoidosta huolehdita. Korvakäytävän ilmanvaihdosta on huolehdittava pitämällä korvan yläosan karva 

lyhyenä. Korvakäytävät puhdistetaan, kun vaikkua on näkyvissä korvakäytävän yläosassa. Toistuvien 

tulehdusten syynä on yleisimmin jokin ihon perussairaus, esim. atopia. 

Terveyskyselyn perusteella rodun yleisin ongelmakohta on korvat. Vastausten perusteella 43 koirasta 11:sta 

(25 %) oli ollut lääkityksen vaatinut korvatulehdus jossain elämänsä vaiheessa. Viidellä (11,6 %) näistä 

koirista tulehdus oli uusiutunut ainakin kerran. Tiedossa ei ole, että barbeteilla olisi ollut usein toistuvia tai 

kroonisia korvatulehduksia. Koiraa, jolla on ollut toistuvia korvatulehduksia tai krooninen korvatulehdus, ei 

tulisi käyttää jalostukseen.  

Hampaat  
Hammaspuutoksia on havaittu jonkin verran barbeteilla. Yleensä puutokset ovat olleet lieviä. 

Purentavirheitä on myös ollut muutamalla barbetilla. Hammaspuutos ja purentavirheet voivat olla 

perinnöllisiä.  

Muita rodulla esiintyneitä sairauksia 
VÄLIMUOTOISET SELKÄNIKAMAT: Suomessa on todettu lannerangan puutoksia muutamalla barbetilla. 

Myös ulkomailla on esiintynyt joitakin tapauksia. Välimuotoiset ja ylimääräiset lannenikamat ovat 

synnynnäisiä ja voivat olla perinnöllisiä selkämuutoksia. Ainakin agilitykoirat suositellaan 

röntgenkuvauttamaan mahdollisten selkärangan nikamapuutosten tarkastamiseksi. 

PANOSTEIITTI: kasvuikäisen koiran kivulias sairaus, joka paranee itsestään eikä aiheuta luuston 

kasvuhäiriöitä. Suomessa on todettu panosteiitti muutamalla pennulla. 

ATAKSIA: tahdonalaisten liikkeiden keskushermostoperäinen toimintahäiriö, joka esiintyy 

tasapainohäiriöinä ja epävarmana liikkumisena. Oireet alkavat usein jo pennulla tai nuorella koiralla ja tila 

etenee nopeasti johtaen väistämättä koiran lopettamiseen.  Suomessa ja maailmanlaajuisesti on todettu 

ataksisia oireita muutamalla koiralla.  

KYNSISAIRAUS SLO: (Systemic Lupoid Onychodystrophy) autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa vakavia 

kynsiongelmia koiralle. Koiraa, jolla on todettu tai epäilty SLO, ei tulisi käyttää jalostukseen. Suomessa 

yhdellä barbetilla on SLO epäily. 
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  

 
Suomalaiset barbetit ovat vielä nuoria, ensimmäinen maahan tuotu koira on syntynyt vuonna 2002 (vuoden 

2014 lopussa 12 v 8 kk). Osittain tämän vuoksi KoiraNetin kuolinsyytilasto ei anna oikeaa kuvaa 

keskimääräisestä eliniästä: vanhuuteen kuolleita koiria ei vielä paljon ole. Jalostustoimikunnan keräämien 

tietojen mukaan tällä hetkellä yleisin kuolinsyy on epilepsia.   

 
KUOLINSYY KESKIMÄÄRÄINEN ELINIKÄ YHTEENSÄ 

HERMOSTOLLINEN SAIRAUS 5 V 2 KK 6 

LUUSTO- JA NIVELSAIRAUS 2 KK 1 

SYDÄNSAIRAUS 2 V 11 KK 2 

TAPATURMA TAI LIIKENNEVAHINKO 2 V 1 KK 1 

MUU SAIRAUS 4 KK 2 

KUOLINSYYTÄ EI ILMOITETTU 1 V 4 KK 3 

YHTEENSÄ 2 V 11 KK 15 

 
Taulukko 15. Kuolinsyytilasto KoiraNet-tietokannan mukaan. 
 

4.3.4 Lisääntyminen 

Urokset:   
Piilokiveksisyys eli kryptorchismi tarkoittaa sitä, että toinen tai molemmat kivekset jäävät vatsaonteloon tai 

nivuskanavaan. Yhdellä suomalaisella uroksella esiintyy piilokiveksisyyttä, tapauksia on myös ulkomailla.   

Muutamalla uroksella eturauhasen liikakasvu on aiheuttanut kivuliaisuutta ja virtsaamisvaikeuksia ja koirat 

on jouduttu kastroimaan. 

Tiedossa on muutamia tapauksia, joissa uros ei ole suostunut astumaan narttua, ja on päädytty 

keinosiemennykseen. Astumishaluttomuus ei saa olla keinosiemennyksen syy. 

Nartut:  
Barbetit synnyttävät ja hoitavat pentunsa yleensä hyvin. Keskimäärin barbetit synnyttävät kuusi pentua, 

mutta myös suuria pentueita syntyy silloin tällöin. Suuri pentuekoko voi aiheuttaa polttoheikkoutta ja 

synnytysvaikeuksia. Muutamalla suomalaisella nartulla synnytys ei käynnistynyt normaalisti. 

Pentukuolleisuutta on ollut yksittäistapauksia sekä Suomessa, että muualla maailmassa. Hoitovietin 

puutetta esiintyi myös keisarinleikkauksen jälkeen yhdellä nartulla. 

Emätintulehduksia on esiintynyt muutamalla suomalaisella narttu-barbetilla. Kohtutulehduksia ei ole 

tavattu suomalaisilla barbeteilla. Tulehdukset ovat kuitenkin varsin yleisiä koirilla ja vanhenevilla nartuilla 

voi esiintyä nopeaa hoitoa vaativia kohtutulehduksia. 

Juoksuaikaan liittyviä ongelmia on ollut muutamalla barbeteilla mm. erittäin runsaat ja kivuliaat juoksut. 

Valeraskauksia on ollut myös muutamilla barbeteilla. 

Hoivavietin puute sekä synnytys- ja astumisvaikeudet voivat olla perinnöllisiä ja niihin täytyy suhtautua 

vakavasti, sillä rodun säilymisen kannalta normaali lisääntyminen on elinehto.  
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4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet   

Rotumääritelmän mukaan barbet on keskikokoinen ja normaalirakenteinen.  

Rodun erityispiirre on paksu ja villava karvapeite, joka hoitamattomana saattaa altistaa ihotulehduksille. 

Karvat kasvavat runsaina myös anturoiden välissä, joten varsinkin talviaikaan ne olisi hyvä pitää lyhyinä 

tulehdusten välttämiseksi. Rotumääritelmän mukaan kallon karvapeite ulottuu kuononselkään. Tämä 

saattaa aiheuttaa joillain yksilöillä silmä-ärsytystä, joten koiran silmät on hyvä tarkistaa päivittäin 

silmätulehdusten välttämiseksi. 

Barbettien rotumääritelmässä on myös määritelty mitta korvien pituudelle korvakarvojen kanssa. Raskaat 

painavat korvat saattavat altistaa korvatulehduksille eikä korvien pituutta tulisi lisätä jalostuksellisin 

keinoin.  

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista  

Vakavat esiin tulleet perinnölliset sairaudet rodussa ovat aikuis- ja pentuiän epilepsia, dilatoiva 

kardiomyopatia, atopia ja allergia. Lonkkaniveldysplasia on rodussa lisääntynyt, ja vain noin puolet 

kuvatuista koirista on A- tai B-lonkkaisia.   

Esiin tulleet silmäsairaudet ovat olleet lieviä, yleisin on distichiasis. Terveyskyselyn perusteella yleisin 

ongelma on korvatulehdus. Korvatulehdukset ovat onneksi yksittäisiä, ei kroonisia.  

Barbettien paksu tuuhea turkki, silmät peittävä otsatukka ja runsas korvien karvoitus saattaa altistaa 

hoitamattomana koiran erilaisille tulehduksille. Koiran hyvinvoinnin kannalta on tärkeää huolehtia turkin, 

silmien ja korvien siisteydestä ja puhtaudesta.  

Nykyisen käsityksen mukaan lähes kaikkien sairauksien takana on jonkinlainen geneettinen alttius. Sen takia 

kaikista sairauksista ja ongelmista kannattaa pitää kirjaa ja huomioida ne myös jalostusvalinnoissa vaikka 

sairauden perinnöllisyydestä ei olisikaan täyttä varmuutta. Jalostuskoiran tulisi olla terve eli sillä ei ole 

toistuvia sairauksia tai alttiutta sairauksiin. Mikäli jalostukseen käytetään koiraa, jolla on vähäisiä 

terveydellisiä puutteita, tulisi tällainen koira parittaa koiran kanssa, josta ei vastaavia puutteita löydy. 

Barbetilla populaation pienuuden, sisäsiitoksen ja varsinkin ulkomailta saatavan tiedon vaikeuden vuoksi 

useiden sairauksien yleisyyden ja mahdollisen periytyvyyden arvioiminen on erittäin hankalaa. Yksi 

suurimpia haasteita onkin tiedon saanti ohjaamaan jalostussuunnitelmia ja jalostuksen ohjausta. 

Jalostustoimikunta toivoo rodun harrastajia kertomaan avoimesti, mikäli omalla barbetilla on jokin sairaus 

tai vika, vain siten voidaan jalostusta viedä eteenpäin. Ilmoituksen voi tehdä joko terveyskyselyn kautta tai 

ilmoittamalla siitä suoraan jalostustoimikunnalle. 

 

4.4. Ulkomuoto 

 
ROTUMÄÄRITELMÄ 

BARBET (BARBET)  
Alkuperämaa: Ranska  
FCI:n numero: 105 Hyväksytty: FCI 9.5.2006 SKL-FKK 11.9.2007  
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KÄYTTÖTARKOITUS: Vesilintujen metsästyksessä käytettävä koira, joka vesikoirien tapaan noutamisen 
lisäksi etsii, paikallistaa ja ajaa ylös vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan sekä noutaa ammutun 
saaliin. Se sietää hyvin kylmää ja menee veteen kaikenlaisessa säässä.  
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat. Alaryhmä 3 vesikoirat. Käyttökoetulos 
vaaditaan.  
LYHYT HISTORIAOSUUS: Ranskanvesikoira on ikivanha, kaikkialla Ranskassa tunnettu rotu, jota käytetään 
vesilintujen metsästyksessä. Rodusta on useita kuvauksia ja mainintoja kirjallisuudessa 1500-luvulta lähtien.  
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja normaalirakenteinen. Rodun erityispiirre on paksu ja villava 
karvapeite, joka suojaa tehokkaasti kylmältä ja kosteudelta. Karva muodostaa leukaparran (ransk. barbe), 
jonka mukaan rotu on saanut nimensä.  
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  
• Kuono on hieman kalloa lyhyempi.  
• Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi.  
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, omistajaansa erityisen kiintyvä ja hyvin sosiaalinen. Rakastaa 
vettä, jopa kylmässä säässä.  
PÄÄ: Kallon karvapeite ulottuu kuononselkään. Parta on pitkä ja tuuhea, viikset peittävät koko kuonon. Pää 
on kauttaaltaan tuuheakarvainen.  
KALLO-OSA: Pyöristynyt ja leveä.  
OTSAPENGER: Selvä.  
KIRSU: Suuri ja musta tai ruskea karvapeitteen väristä riippuen. Sieraimet ovat hyvin avoimet.  
KUONO-OSA: Melko neliömäinen. Kuononselkä on leveä.  
HUULET: Paksut, hyvin pigmentoituneet ja kauttaaltaan pitkän karvan peittämät. Huulten reunat ovat 
mustat tai ruskeat.  
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat keskenään yhtä pitkät. Leikkaava purenta, vahvat hampaat. 
Etuhampaat ovat hyvin kehittyneet ja suorassa rivissä.  
SILMÄT: Pyöreät ja mieluiten tummanruskeat. Silmäluomien reunat ovat mustat tai ruskeat.  
KORVAT: Alas, joko silmän korkeudelle tai hieman alemmaksi kiinnittyneet, pitkät, litteät, leveät ja pitkän, 
nyörimäisen karvan peittämät. Kun korvat vedetään yhteen kirsun edessä, korvakarvat ulottuvat ainakin 5 
cm sen yli; korvalehti ulottuu suupielen yli.  
KAULA: Lyhyt ja vahva.  
RUNKO 
SELKÄ: Kiinteä; selkälinja on vakaa.  
LANNE: Kaareutuva, lyhyt ja vahva.  
LANTIO: Sivusta katsottuna pyöristynyt, tasapainoisesti lannelinjaa jatkava.  
RINTAKEHÄ: Leveä, hyvin kehittynyt ja syvä, kyynärpäihin ulottuva. Kyljet ovat kaarevat, eivät 
tynnyrimäiset.  
HÄNTÄ: Alas kiinnittynyt; asennoltaan hieman koholla, mutta koiran työskennellessä vaakatasoa ylempänä. 
Hännän pää kaartuu loivasti.  
RAAJAT  
ETURAAJAT  
LAVAT: Viistot, lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 110 - 115°.  
OLKAVARRET: Vahvat ja lihaksikkaat.  
KYYNÄRVARRET: Suorat, vahvaluustoiset, pystyt ja kauttaaltaan pitkäkarvaiset.  
KÄPÄLÄT: Pyöreät, leveät ja karvaiset.  
TAKARAAJAT  
REIDET: Hieman viistot, lihaksikkaat.  
KINTEREET: Matalat ja hyvin kulmautuneet.  
VÄLIJALAT: Pystysuorat.  
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.  
LIIKKEET: Vaivattomat; raajat liikkuvat rungon suuntaisesti. Eturaajan askel on keskipitkä ja takaraajalla 
hyvä työntö.  
NAHKA: Melko paksu.  
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KARVAPEITE  
KARVA: Pitkää, villavaa ja kiharaa, voi muodostaa nyörejä. Karva on tuuheaa ja peittää luonnontilaisena 
koiran kauttaaltaan. Karvapeite on rodun tärkeä erityispiirre. Ranskanvesikoiran karvapeitettä voidaan 
muotoilla rodunomaisella tavalla leikkaamalla, jotta koiran työskentely ja karvapeitteen hoito 
helpottuisivat.  
VÄRI: Yksivärinen musta, harmaa, ruskea, kellanruskea, hiekanruskea, valkoinen tai kirjava. Kaikki 
kellanruskean ja hiekanruskean sävyt ovat sallittuja. Värisävyn tulisi mieluiten olla sama koko rungossa.  
KOKO  
SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 – 65 cm  
nartut 53 – 61 cm  
sallittu poikkeama ± 1 cm.  
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen.  
• kevyt ja pitkä pää, kevyt ja liian pitkä kuono, ohuet huulet  
• ylä- tai alapurenta, vinot leuat  
• vaaleat silmät  
• ylös, silmien tasoa korkeammalle kiinnittyneet, ohuet, lyhyet tai kapeat korvat  
• ohut kaula  
• painunut selkälinja  
• pitkä ja heikko lanne  
• kapea lantio  
• kapea rintakehä  
• ylöskiinnittynyt, selän päälle kaartunut tai kiertynyt, lantiota tai lannetta vasten painunut häntä; 
hännättömyys tai liian lyhyt häntä  
• lähekkäin olevat lapojen kärjet  
• lihaksettomat olkavarret  
• kevytluustoiset kyynärvarret; eturaajojen hapsutus  
• takaraajat: litteät reidet, niukasti kulmautuneet kintereet, hapsutus, takaraajojen kannukset; kapeat, 
hennot ja karvattomat käpälät  
• ohut nahka  
• lyhyt, karhea, muu kuin villava tai kihara karvapeite  
• muut rotumääritelmässä mainitsemattomat värit.  
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  
• aggressiivisuus ja pelokkuus.  
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.  
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.  
 

Barbetin rotumääritelmä on muuttunut useita kertoja viime vuosikymmenten aikana. Aikaisemmissa 

rotumääritelmissä barbetin säkäkorkeus on vaihdellut uroksilla 50–58 cm ja nartuilla 45–53 cm. Barbetin 

rotumääritelmään on jossakin vaiheessa lisätty mitta korvien pituudelle. Koiran hyvinvoinnin kannalta 

korvien pituutta ei tulisi jalostuksellisin keinoin lisätä. 

Suomen barbet-kanta on ulkomuodoltaan vaihteleva, mutta näyttelytulosten perusteella erittäin 

korkeatasoinen ja rotumääritelmän mukainen. Kokoerot kannassa ovat merkittäviä, mutta pääosin koirien 

koko pysyttelee kuitenkin rotumääritelmän puitteissa. Populaation kasvun myötä näyttelykäyntien määrä 

on ollut reippaassa kasvussa. Vuosina 2011–14 käyntejä oli 546 kpl, 2008–2011 447 kpl ja 2004–2007 176 

kpl. 

1.1.2012 alkaen Spanieleidentaipumuskoe- tai metsästyskoetulos on ollut edellytyksenä Suomen 

muotovalion arvon (FI MVA) saavuttamisessa. Tällä pyritään edistämään rodun käyttöominaisuuksien 
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säilymistä ja noudattamaan rodun kotimaan Ranskan muotovalioitumisen ja FCI:n kansainvälisen 

muotovalioitumisen (C.I.B.) käyttökoevaatimuksen esimerkkiä.  

Barbetille on laadittu jalostuskatselmus, joka sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion. Ensimmäinen 

jalostuskatselmus pidettiin 2013, ja tarkoituksena on järjestää katselmuksia vähintään kahden vuoden 

välein. Nimestään huolimatta katselmus on avoin ja tarkoitettu kaikille barbeteille, ei vain jalostuskoirille. 

Tarkoituksena on kerätä tietoa mahdollisimman kattavasti koko populaatiosta, jotta mahdolliset 

rakenteelliset ja käyttäytymisen muutokset tulisivat esille.  Jalostuskatselmuslomake on tämän JTO:n Liite 2.  

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 
Seuraavassa on esitetty aiemmassa JTO:ssa esitetyt tavoitteet ja niiden toteutuminen  

Tavoite: Populaation kokonaistila ja rakenne 
Barbet anotaan liitettäväksi PEVISA:an (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) 1.1.2010 

alkaen. Vastustamisohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä koiran elinkykyä tai elämänlaatua alentavien 

perinnöllisten vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan.  

Toteutuminen: Barbet liitettiin PEVISA:an 1.1.2010 alkaen aiemmassa JTO:ssa lueteltujen periaatteiden 

mukaisesti (PEVISA esitelty kohdassa 4.3.1). Ensimmäisen PEVISA-kauden päättyessä vuoden 2014 lopussa 

uusi ohjelma hyväksyttiin vuosille 2015–2018 samoin ehdoin. Jäsenistöltä ja kasvattajilta tulleen aloitteen 

pohjalta PEVISA-ehtoja päätettiin kuitenkin tiukentaa lonkkaniveldysplasian, silmätarkastuksen 

voimassaolon ja ulkomaisia uroksia koskevien kohtien osalta. Uusi ohjelma on voimassa 2016–2020.   

Edellisen JTO:n voimaantulon jälkeen rodulle on laadittu myös Jalostuksen toimintaohje, jonka mukaiset 

jalostussuositukset vuoden 2014 lopussa ovat: 

 Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton1.1.2011 voimaan astuneen 
kasvattajasitoumuksen. 

 Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla ensikertaa astutettaessa vähintään 24 kuukauden 
ikäinen ja enintään viiden vuoden ikäinen. Jalostusuroksen tulee olla vähintään 24 kuukauden 
ikäinen astutushetkellä.  

 Lonkkaniveldysplasian asteet A, B, C ja D hyväksytään. C-lonkkaisella koiralla on käytettävä 
vähintään B-lonkkaista puolisoa. Mikäli D-lonkkaista koiraa käytetään, on sen vanhempien oltava A- 
tai B-lonkkaiset ja puoliso A-lonkkainen. 

 Kyynärniveldysplasian asteet 0-1 hyväksytään. 

 Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 Jos koiralla on todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus (esim. allergia, epilepsia, kardiomyopatia, 
harmaakaihi, GRD, TRD, entropium), koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 Jos jalostuksessa käytettävällä koiralla on todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus (esim. 
lievät silmäsairaudet, napatyrä, vähäiset hammaspuutokset, lievä purentavika), on puolison oltava 
tältä osin terve. 

 Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka on 18 kk iän jälkeen kolme kertaa saanut näyttely- tai 
koearvostelussa hylätyn aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi. 

 Terveysvaatimukset koskevat ulkomaisia uroksia siltä osin kuin niiden terveystulokset ovat 
tiedossa.  

 

Jalostuksen toimintaohje hyväksyttiin rotukohtaisessa neuvottelussa 26.1.2014. Jalostuksen toimintaohje 

päivitetään vuoden 2016 alussa uuden PEVISA-ohjelman tullessa voimaan. 
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Populaatiorakenteen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi varsinkin pienessä populaatiossa on tärkeää tehdä 

kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaiset kasvattajat ja rodun harrastajat kuten myös yhdistys ja 

jalostustoimikunta ovat pitäneet yhteyksiä laajalti eri maiden kasvattajiin, harrastajiin ja yhdistyksiin. 

Ulkomailta on tuotu huomattava määrä koiria, ja joitakin narttuja on käyty astuttamassa ulkomaisilla 

uroksilla. Tietoja suomalaisista pentueista ja jalostusuroksista on myös välitetty kansainvälisille listoille.  

Tavoite: Luonne 
Barbettien luonne pyritään säilyttämään nykyisellään. Tärkeitä luonteenpiirteitä ovat toimintakyky, 

keskittymiskyky, avoimuus, rohkeus, kiintymys omistajaan ja yhteydenpitohalukkuus. Luonteen kehitystä 

seurataan erilaisten menetelmien kuten luonnekyselyiden, virallisten luonnetestien, näyttelyarvosteluiden ja 

koearvosteluiden tulosten pohjalta. Arkoja ja vihaisia koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. 

Toteutuminen: Luonteen kehitystä on voitu arvioida ja seurata kokeisiin, kilpailuihin ja luonnetesteihin 

osallistumisaktiivisuuden lisääntyessä. Lisäksi on järjestetty terveys- ja luonnekysely koirien omistajille v. 

2011.  Yhdistys on itse tai muiden yhdistysten kanssa järjestänyt useita kokeita ja testejä, joihin barbettien 

omistajia on kannustettu osallistumaan, ja myös helpotettu osallistumista tarjoamalla rodun edustajille 

ja/tai yhdistyksen jäsenille etusija koe-/testipaikkaan. Yhdistys on järjestänyt myös koulutusta kokeisiin ja 

testeihin osallistumista varten. Vuonna 2013 aloitettiin jalostuskatselmukset, jossa testataan myös koiran 

käyttäytymistä. Katselmuksia on tarkoitus järjestää vähintään joka toinen vuosi. 

Luonteen arvioimisen avuksi viralliseen luonnetestiin laadittiin rodulle oma profiili, jossa määriteltiin 

rodulle toivottavien, neutraalien ja ei-toivottavien osatestien tulokset (katso taulukko 8). Arkojen tai 

vihaisten koirien käyttöä jalostukseen on pyritty rajoittamaan jalostuksen toimintaohjeen suosituksilla. 

Saatavilla olevien tulosten ja tietojen mukaan rodun luonne on pysynyt pääosin hyvänä, ja tärkeiksi 

luonnehditut luonteenpiirteet vaikuttavat olevan ominaisia barbeteille. Rodusta on myös laadittu 

rotuprofiili mm. Kennelliiton uutta koiranomistajan peruskurssia varten, jonka tarkoituksena on tarjota 

kattavaa tietoa eri rotujen ominaisuuksista koiran hankintaa harkitseville. 

Tavoite: Käyttöominaisuudet 
Pyritään kartoittamaan barbettien metsästyskäyttöominaisuuksia sekä ylläpitämään ja lisäämään niitä 

kasvatustyössä. Rodulle tyypillisten metsästyskäyttöominaisuuksien pohjalta rotu soveltuu hyvin myös 

moniin muihin harrastus- ja käyttömuotoihin.  

Toteutuminen: Metsästyskäyttöominaisuuksien kartoittamista, ylläpitämistä ja lisäämistä on vienyt 

eteenpäin useiden barbetin omistajien kiinnostus alkuperäisiä käyttöominaisuuksia kohtaan. Vuoden 2012 

alusta lähtien Suomen muotovalionarvoon vaadittava taipumus- tai metsästyskoetulos lisää osaltaan sekä 

mahdollisuuksia käyttöominaisuuksien kartoittamiseen että käyttöominaisuuksien esille tuomiseen 

jalostuksessa. Aktiivisuus osallistua niin spanieleiden taipumuskokeisiin kuin metsästyskokeisiinkin (katso 

taulukko 9) on lisääntynyt, ja harrastuneisuutta virallisten kokeiden ulkopuolella esiintyy niin käytännön 

metsästämisenä kuin metsästyskoulutuksena. Hyvä menestys kokeissa ja testeissä sekä positiiviset 

kokemukset niiden ulkopuolella ovat antaneet hyviä viitteitä siitä, että käyttöominaisuudet ovat rodussa 

vielä yleisesti tallella. Lisäksi ne ovat lisänneet rodun kiinnostavuutta harrastusmetsästyskoirana myös 

muiden kuin rodun harrastajien keskuudessa.  

Rodulle tyypillisten metsästyskäyttöominaisuuksien antamaa pohjaa muille harrastus- ja käyttömuodoille 

kuvaa se, että suurin osa taipumuskokeeseen osallistuneista koirista on osallistunut myös muiden lajien 

kokeisiin, testeihin tai kilpailuihin, ja/tai harrastavat lajeja niiden ulkopuolella. Jotkin kasvattajat ovat 

jalostuspäätöksiä tehdessään erityisesti painottaneet käyttöominaisuuksien säilyttämistä. Useat kasvattajat 



Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma                                                                                               42 

ja barbet-harrastajat ovat kouluttautuneet/kouluttautumassa koetoimitsijoiksi tai ylituomareiksi eri 

koemuotoihin. 

Tavoite: Terveys 
Barbeteilla pyritään pitämään yllä hyvää rakenteellista terveyttä ja vähentämään perinnöllisten sairauksien 

todennäköisyyttä. Jalostuskoirat tutkitaan silmien sekä lonkka- ja kyynärnivelien osalta ennen 

jalostuskäyttöä. Tämä on sisällytetty myös PEVISA:an. Vakavia perinnöllisiä sairauksia potevia ja tunnettuja 

periyttäjiä ei käytetä jalostukseen. Koiria pyritään käyttämään tasaisesti ja varotaan yhdistämästä koiria, 

joiden perimässä on riski samaan sairauteen. Jos koira on terve, mutta sillä on sairaita lähisukulaisia, tulee 

jalostuksessa suosia saman sairauden osalta tervesukuista koiraa. Liiallinen rajaaminen ei ole mahdollista, 

koska populaatio on niin pieni. Barbetin tulee pystyä käyttötarkoituksensa mukaiseen toimintaan myös 

terveytensä puolesta. 

Toteutuminen: Sekä PEVISA että jalostuksen toimintaohje pyrkivät ohjaamaan jalostusta niin, että 

terveydellisiä ongelmia voitaisiin tehokkaasti ehkäistä muiden jalostuspäätöksiin vaikuttavien seikkojen 

puitteissa. Rodun terveyttä on pyritty seuraamaan yhdistyksen nettisivuilla olevan terveyskyselyn sekä 

vuosina 2011–2012 järjestetyn aktiivisen kampanjan avulla. Rodussa esiintyvien vakavien sairauksien osalta 

edellä mainittujen seikkojen lisäksi etenkin epilepsiatilannetta on pyritty kartoittamaan ja löytämään siihen 

parannusta aktiivisella osallistumisella geenitutkimukseen, ja perustamalla barbettien terveysrahasto, jolla 

tuetaan rodun perinnöllisten sairauksien tutkimuksia. Aktiivisuudesta huolimatta populaation pienen koon 

johdosta ei geenitutkimuksessa ole toistaiseksi saatu tuloksia.  

Koska barbettien lonkkakuvaustuloksien perusteella lonkkatilanteen on katsottu viime vuosina 

huonontuneen, jalostuksen toimintaohjeen kriteereitä tiukennettiin vuonna 2012, ja PEVISA-määräyksiä 

kaudelle 2016–2020.  

Jalostuspohjan laajentamiseksi on yhdistyksen sivuilla ylläpidetty uroslistaa, jotta mahdollisimman monia 

soveltuvia yksilöitä tultaisiin käyttämään jalostuksessa. Tätä päämäärää on tukenut myös melko aktiivinen 

koirien ulkomailta tuonti sekä ulkomaisilla uroksilla astuttaminen. Rodun terveyttä koskevien asioiden 

tiimoilta myös yhteyksiä ulkomaille on pyritty pitämään mahdollisimman laajana. 

Tavoite: Ulkomuoto 
Pyritään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tyyppiin. 

Toteutuminen: Barbettien näyttelymenestyksen perusteella rodun ulkomuodollinen tilanne vastaa erittäin 

hyvin rotumääritelmää. Vuonna 2010 yhdistys julkaisi teoksen, johon oli koottu virallisten terveystulosten 

lisäksi rodun kaikki suomalaiset näyttelytulokset sanallisine arvosteluineen vuosilta 2001–2009. Pelkkien 

näyttelyarvostelujen perusteella on vaikea seurata mahdollisia ulkomuodollisia muutoksia, ja näin ollen 

myös sitä, missä määrin ulkomuoto pysyy käyttötarkoitukseen soveltuvana. Ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, 

että ulkomuodossa olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tosin turkin värissä ja sen 

laadussa on tullut aikaisempaa paremmin esiin rodun alkuperäinen vaihtelu. Rodulle on laadittu 

jalostuskatselmus, jonka yhtenä päämääränä on pystyä paremmin seuraamaan mahdollisia muutoksia 

ulkomuodossa. Ensimmäinen jalostuskatselmus järjestettiin vuonna 2013. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS  

6.1 Jalostuksen tavoitteet  

Populaation kokonaistila ja rakenne  
Barbet säilyy terveenä, luonteeltaan rotumääritelmän mukaisena ja tyypiltään metsästyskoirarotuna. 

Rodun maailmanlaajuisen populaation pienuuden vuoksi geneettiseen monimuotoisuuteen kiinnitetään 

kasvatustyössä erityistä huomiota, jotta geneettisen vaihtelun häviämistä rodussa voitaisiin hillitä. Rodun 

kasvattajat ymmärtävät pienen populaation tuomat ongelmat ja tavoittelevat rodun säilyttämistä terveenä 

ja elinvoimaisena. Jalostuspohjaa saadaan laajennettua nykyisestään ja mahdollisimman monia yksilöitä 

tullaan käyttämään jalostuksessa. Yksittäisen koiran jälkeläismäärä pysyy pienenä suhteessa koko 

populaatioon.  Kuten aikaisemmin kohdassa 4.1.2 on todettu, monimuotoisuuden turvaamiseksi 

yksittäiselle koiralle suositellaan enintään yhdeksää pentua eli viisi prosenttia suhteessa rodun neljän 

vuoden rekisteröinteihin. Ulkomaista yhteistyötä koirien viennin ja tuonnin suhteen jatketaan ja 

kannustetaan, jotta jalostuspopulaatio pysyisi maailmanlaajuisesti avoimena. Jälkeläismäärärajoituksen ja 

uusintayhdistelmä kiellon myötä populaation kokonaistila ja rakenne paranee.  

Barbetin rekisteröinnit tulevat pysymään maltillisena seuraavina kymmenenä vuotena. Kysyntää koirille 

olisi, mutta kasvattajat haluavat tarkkailla rodun kehittymistä esille tulevien sairauksien, 

käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon huomioon ottamiseksi pitkäjänteisessä kasvatustyössä. Kasvattajat 

haluavat sijoittaa koirat harkiten rodulle sopiviin, harrastaviin ja rodun haavoittuvan tilanteen ymmärtäviin 

koteihin.   

Luonne ja käyttöominaisuudet  
Barbettien luonne pyritään säilyttämään nykyisellään. Tärkeitä luonteenpiirteitä ovat toimintakyky, 

keskittymiskyky, avoimuus, rohkeus, kiintymys omistajaan ja yhteydenpitohalukkuus. Luonteen kehitystä 

seurataan erilaisten menetelmien kuten luonnekyselyiden, virallisten luonnetestien, jalostuskatselmusten, 

näyttelyarvosteluiden ja koearvosteluiden tulosten pohjalta. Arkoja ja vihaisia koiria ei käytetä 

jalostukseen. 

Barbet on nykyään pääasiassa harrastus- ja seurakoira. Jonkin verran barbetteja käytetään myös 

erityyppisessä metsästyksessä. Rodun piirissä viime vuosina lisääntynyt kiinnostus metsästykseen jatkuu ja 

lisääntyy sekä omistajien että kasvattajien parissa. Näin käyttötarkoitukseen soveltuvat ominaisuudet 

tulevat säilymään. Rodun maine toimivana metsästyskoirana, joka soveltuu myös moniin muihin 

harrastuslajeihin ja on samalla mukava seurakoira kantautuu tämänkaltaista koiraa etsivien ihmisten 

tietoon. 

Terveys 
Barbetin tulee pystyä käyttötarkoituksensa mukaiseen toimintaan myös terveytensä puolesta. Barbeteilla 

pyritään pitämään yllä hyvää rakenteellista terveyttä ja vähentämään perinnöllisten sairauksien 

todennäköisyyttä. Terveyttä ja rodussa esiintyviä sairauksia seurataan jatkuvasti, ja pyritään avoimuuteen 

niiden suhteen. Rodussa esiintyvistä sairauksista, niiden mahdollisesta periytyvyydestä ja niitä koskevista 

suosituksista jalostuksen suhteen kerätään tietoa ja niistä tiedotetaan omistajia ja kasvattajia.  

Terveyden edistämiseen pyritään jalostuspäätöksiä ohjaamalla (PEVISA ja jalostuksen toimintaohje). 

Aktiivisella toiminnalla perinnöllisten sairauksien, etenkin epilepsian, tutkimusta pyritään edistämään. 

Jalostusta koskevissa ohjeistuksissa ja jalostuspäätöksissä otetaan sairaudet huomioon välttäen kuitenkin 

liiallisia rajoituksia huomioon ottaen pienen populaatiokoon asettamat ongelmat. 
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PEVISA:n avulla pyritään ennaltaehkäisemään koiran elinkykyä tai elämänlaatua alentavien perinnöllisten 

vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan. Jalostuskoirat tutkitaan silmien sekä lonkka- ja 

kyynärnivelien osalta ennen jalostuskäyttöä. 

Vakavia perinnöllisiä sairauksia potevia ja tunnettuja periyttäjiä ei käytetä jalostukseen. Koiria pyritään 

käyttämään tasaisesti ja varotaan yhdistämästä koiria, joiden perimässä on riski samaan sairauteen. Jos 

koira on terve, mutta sillä on sairaita lähisukulaisia, tulee jalostuksessa suosia saman sairauden osalta 

tervesukuista koiraa. Liiallinen rajaaminen ei ole mahdollista, koska populaatio on niin pieni.   

Ulkomuoto 
Pyritään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tyyppiin ja säilyttämään rotu rakenteellisesti ja 

muutenkin ulkomuodollisesti metsästykseen soveltuvana. Ulkomuoto pysyy rotumääritelmän mukaisena, ja 

kaikenlaista liioittelua pyritään ehkäisemään. Ulkomuodon ja rakenteen mahdollisia muutoksia 

populaatiossa seurataan, jotta ylilyönnit voidaan ennaltaehkäistä.  

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  
Barbetin jalostusta ohjaavat Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) ja 

Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) perustuvat Jalostuksen toimintaohjeet. Lisäksi kasvattajan tulee 

kasvatustyössään ottaa huomioon pienen rodun jalostukseen liittyvät ongelmat sekä Suomen Kennelliiton 

yleisen jalostusstrategian 2013–2016 suositukset.  

6.2.1 Kasvattajan vastuu ja Kennelliiton jalostusstrategian suositukset (pohjautuvat Kennelliiton 

ohjeisiin ja neuvoihin) 

Kasvattajilla on suuri vastuu rodun monimuotoisuuden ja terveyden säilyttäjinä. Kasvateissa tai näiden 

vanhemmissa esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä 

jalostustoimikunnalle että pennun ostajille. Myös jalostusurosten omistajien tulee rehellisesti kertoa 

vastaavat tiedot kasvattajalle, jolle tiedot ovat tärkeitä jalostuksen suunnittelussa ja jotta hän voi kertoa 

tiedon eteenpäin pennun ostajille. 

Jalostustoimikunta voi antaa kasvattajille tietoja ainoastaan virallisista tutkimustuloksista ja niistä 

sairauksista, joihin sairaan koiran omistaja tai kasvattaja on antanut kirjallisen luvan. 

Kasvattaja on yksin vastuussa kasvattamistaan pennuista. 

Kasvattajan tulisi antaa alla olevat tiedot kirjallisena pennun ostajalle ennen kaupantekoa: 

 rodun tyypilliset viat ja sairaudet sekä terveydellisten ongelmien yleisyys rodussa  

 koiran sukulinjan terveydelliset ongelmat  

 terveydellisten ongelmien merkitys koiralle ja omistajalle  

 lisäksi on annettava asianmukaiset hoito- ja ruokintaohjeet  

Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kaikissa sopimuksissa tulisi käyttää Suomen 

Kennelliiton lomakkeita. 

Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen suosituksien (PEVISA ja jalostuksen toimintaohje) mukaisia koiria. 

Koira, jonka todetaan periyttävän jotain vakavaa sairautta, tulee poistaa jalostuksesta. Jalostustoimikunta 

pyytää ottamaan myös huomioon yhdistelmiä suunnitellessa, että ilmiasultaan terveet koirat saattavat olla 

perinnöllisten tautien terveitä kantajakoiria. Ei ole suositeltavaa parittaa keskenään kahta sellaista koiraa, 

joiden vanhemman tai vanhempien tiedetään periyttäneen samaa sairautta sairastavia pentuja. 
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Jalostuksessa käytettävissä yhdistelmissä tulee välttää korkeaa sukusiitosastetta. Sukusiitosasteen suuruus 

riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata 

keskenään, jotka on laskettu saman taustainfon perusteella. Yleisesti koirien jalostuksessa suositellaan 

neljän–viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. Sukusiitokset 

suositellaan laskettavaksi The Barbet Databasen avulla. 

Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti lisäksi suositellaan, että: 

Jalostuskoiraksi valitaan yksilö, joka: 

 on käyttäytymiseltään ja luonteeltaan tasapainoinen  

 soveltuu henkisesti ja fyysisesti siihen käyttöön, mihin rotu on jalostettu  

 on terve  

 on normaalisti lisääntyvä  

 on peräisin mahdollisimman pitkäikäisestä suvusta  

 on rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen  

Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyväksytty tulos joko jalostuskatselmuksesta tai näyttelystä. 

Jalostukseen ei käytetä koiraa, jolla on huono hermorakenne tai joka on arka tai vihainen. 

Jos jalostukseen valitaan yksilö, jonka lähisuvussa (sukulaisuussuhde =ss 25 % tai yli: vanhemmat, 

sisarukset, jälkeläiset) esiintyy vakavia periytyviä sairauksia, tulee parituskumppaniksi valita terve yksilö, 

jonka lähisuvussa ei esiinny samaa sairautta tai vikaa. 

Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas luonnolliseen astutukseen. Narttuja, jotka ensimmäisen 

pentueensa kohdalla eivät kyenneet synnyttämään luonnollisesti tai huolehtineet normaalisti jälkeläisistään 

ilman syytä, ei tulisi käyttää uudestaan jalostukseen. Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan 

normaalisti tai joilla on puutteellinen sukuvietti, ei tule käyttää jalostukseen. Urosten jälkeläismäärän tulee 

jakautua mahdollisimman tasaisesti eri vuosille. 

Jalostuksessa suositaan terveitä, pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. 

Lähisukulaisyhdistelmiä (isoisä/isoemä x jälkeläinen ss 12,5 %, puolisisarukset ss 12,5 % sekä täti/eno x 

jälkeläinen ss 12,5 %) ei suositella. 

Barbet on rotuna harvalukuinen, eikä jalostuskoirien määrää voi liikaa rajoittaa, jotta geneettinen 

monimuotoisuus säilyy. Täten jalostusstrategian mukaisesti ”perinnöllisen monimuotoisuuden lisääminen 

ja ylläpito sallii kompromisseja jalostuskoirien laadun suhteen, kun kyse on koiran hyvinvoinnille 

pienimerkityksisistä virheistä”. Siten esim. ulkonäköön perustuva jalostuskäytön rajoittaminen ei ole 

tarkoituksen mukaista barbeteilla.  

 

6.2.2 PEVISA-ohjelma 1.1.2016–31.12.2020 

 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa 

oleva silmätarkastuslausunto.  

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira 

voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. 

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.  
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Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue 

rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.  

Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa: 

Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia koskien 

kyynärnivel- ja silmätarkastuslausuntoja. 

Ulkomaisia uroksia koskevat lonkkanivelsäännöt, 15 jälkeläisen rajoitus sekä uusintayhdistelmiä koskeva 

kielto. 

 Poikkeuslupa koskee ulkomaisessa omistuksessa olevan uroksen ulkomailla tapahtuva astutusta tai 

ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. 

PEVISA-ohjelma on voimassa Suomessa, se koskee vain Suomessa rekisteröitäviä pentueita eikä rajoita 

koirien tuontia Suomeen. Ulkomaisten urosten jälkeläisrajoitus koskee vain SKL:n rekisterissä olevia 

jälkeläisiä.  

6.2.3 Jalostuksen toimintaohje PEVISA:n lisäksi 

(Vuoden 2014 lopussa voimassa olevat säännöt) 

Jalostuksen toimintaohje perustuu Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja täydentää PEVISA-määräyksiä. 

Toimintaohjeen tarkoitus on kannustaa vastuullista kasvatustoimintaa, jossa rekisteröintiin vaadittavien 

minimivaatimusten (PEVISA) lisäksi huomioidaan myös koirien muita ominaisuuksia mm terveyden osalta. 

Tavoitteena on saada rotu säilymään geneettisesti mahdollisimman monimuotoisena, terveenä ja 

hyväluonteisena. Kasvattaja voi halutessaan lähettää jalostustiedustelun jalostustoimikunnalle 

suunnittelemastaan yhdistelmästä lausuntoa varten. Jalostuslausunnon tarkoitus on tarkistaa, että 

ehdotettu yhdistelmä täyttää sekä PEVISA:ssa että toimintaohjeessa esitetyt vaatimukset. 

Jalostustoimikunta ei anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa 

urokset ja lähettää yhdistelmän tiedot jalostustoimikunnalle. 

Kasvattajan tulee pyytää jalostuslausuntoa jalostustiedustelulomakkeella. Jalostustiedustelu tulee tehdä 

hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen juoksun odotettua alkamista. 

Jalostustoimikunta antaa lausunnon jalostuskyselyssä annettujen tietojen perusteella. Kasvattajan tulee 

huolehtia siitä, että vaaditut terveystarkastukset on tehty ajoissa, ennen jalostustiedustelun tekemistä sekä 

täyttää lomakkeessa kaikki vaaditut tiedot sekä nartun että uroksen/urosten osalta. Perustellusta syystä 

lausunto jalostustiedusteluun voi olla ehdollinen tai jalostustoimikunta voi antaa lausuntonsa 

jalostusyhdistelmälle myös jalostuksen toimintaohjeesta poiketen. 

Kasvattajan tulee tämän lisäksi huomioida myös Kennelliiton ja Spanieliliiton määräykset ja ohjeet. 

 Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 1.1.2011 voimaan astuneen 

kasvattajasitoumuksen. 

 Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla ensikertaa astutettaessa vähintään 24 kuukauden 

ikäinen ja enintään viiden vuoden ikäinen. Jalostusuroksen tulee olla vähintään 24 kuukauden 

ikäinen astutushetkellä. 
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 Lonkkaniveldysplasian asteet A, B, C ja D hyväksytään. C-lonkkaisella koiralla on käytettävä 

vähintään B-lonkkaista puolisoa. Mikäli D-lonkkaista koiraa käytetään, on sen vanhempien oltava A- 

tai B-lonkkaiset ja puoliso A-lonkkainen. 

 Kyynärniveldysplasian asteet 0-1 hyväksytään. 

 Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 Jos koiralla on todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus (esim. allergia, epilepsia, kardiomyopatia, 

harmaakaihi, GRD, TRD, entropium), koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 Jos jalostuksessa käytettävällä koiralla on todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus (esim. 

lievät silmäsairaudet, napatyrä, vähäiset hammaspuutokset, lievä purentavika), on puolison oltava 

tältä osin terve. 

 Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka on 18 kk iän jälkeen kolme kertaa saanut näyttely- tai 

koearvostelussa hylätyn aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi. 

 Terveysvaatimukset koskevat ulkomaisia uroksia siltä osin kuin niiden terveystulokset ovat 

tiedossa. 

Jalostuksen toimintaohje on hyväksytty rotukohtaisessa neuvottelussa 26.1.2014. 

 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet  

Populaation kokonaistila ja rakenne   

Pidetään yllä keskustelua ja lisätään tietoisuutta rotua koskevista vakavista pienten populaatioiden 

ongelmista ja niihin kohdistetuista toimenpiteistä rodun harrastajien parissa. Pyritään järjestämään 

asiantuntijaluentoja, kirjoittamaan artikkeleita ja tarjoamaan tietoa ja neuvontaa kysynnän ja 

mahdollisuuksien mukaan. 

Populaation kehitystä seurataan PEVISA:n ja JTO:n pohjalta ja jatketaan jalostuspohjan laajentamista 

tukevaa ohjeistusta sekä PEVISA:n että jalostuksen tavoiteohjelman puitteissa. Rotuyhdistys ja 

jalostustoimikunta suosittelevat ja ohjaavat jalostuksessa käytettävän monipuolisesti terveydeltään ja 

luonteeltaan sopivia koiria. 

Suomen Kennelliiton jalostusstrategian ja koirien populaatiogenetiikan asiantuntijoiden suuntaviivojen 

mukaisesti rotuyhdistys ja jalostustoimikunta tulevat jatkossakin suhtautumaan positiivisesti mahdollisiin 

roturisteytyshankkeisiin rodun parissa. Tutkitaan kotimaassa kasvattajien ja harrastajien kesken 

kiinnostusta projektiluonteiseen roturisteytyshankkeeseen. Selvitetään myös kansainvälisesti kiinnostusta 

asiaan. 

Kasvattajia kannustetaan tekemään yhteistyötä ja pitämään tiedonkulku mm. sairauksien ja 

luonneongelmien osalta avoimena. Rodun säilymiseksi pidetään yllä ja lisätään kansainvälistä yhteistyötä. 

Koska kotimainen kanta on vielä niin pieni, kannustetaan ulkomaisten jalostuskoirien hankintaan. 

Kotimaisia narttuja astutetaan tai keinosiemennetään ulkomaisilla uroksilla, ja kotimaisista uroksista 

pidetään listaa, joka on saatavilla myös kansainvälisellä sivustolla. Myös kasvattajien väliseen pentujen 

vaihtoon kannustetaan nykyisen hyvän käytännön mukaisesti.   

Luonne ja käyttöominaisuudet 
Rotuyhdistys, jalostustoimikunta ja kasvattajat kertovat tuleville koiranomistajille barbetin 

luonneominaisuuksista aktiivisena, toimintaa vaativana metsästystyyppisenä koirana ja opastavat koirien 

omistajia koiran oikeaan käsittelyyn ja hallintaan.  
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Yhdistys kannustaa koirien omistajia ja kasvattajia testauttamaan koiransa luonteen erilaisissa kokeissa ja 

testeissä.  Suositellaan, että jalostukseen käytettävillä koirilla olisi tulos luonnetta ja/tai 

käyttöominaisuuksia mittaavasta kokeesta tai testistä (esim. luonnetesti, MH-kuvaus, jalostuskatselmus 

(osa B), spanieleiden taipumuskoe, spanieleiden metsästyskoe).  

Rodun luonteen kartoittamista jatketaan seuraamalla luonnetta mittaavien testien, kokeiden ja kyselyjen 

tuloksia (esim. luonnetesti, MH-kuvaus, jalostuskatselmus, taipumuskoe, metsästyskokeet). Yhteenveto 

luonneominaisuuksista julkaistaan säännöllisesti esim. netissä, jäsenlehdessä, rotuneuvotteluissa ja/tai 

vuosikirjassa. Rodulle on kehitetty jalostuskatselmus, jonka B-osassa testataan koiran sosiaalista käytöstä ja 

käyttöominaisuuksia yksinkertaisissa testitilanteissa. Jalostuskatselmukset aloitettiin vuonna 2013. Yhdistys 

järjestää rodun käyttöominaisuuksiin soveltuvia kokeita, mahdollisesti yhdessä muiden yhdistysten kanssa. 

Rodun harrastajia kannustetaan kouluttautumaan koetoimitsijoiksi. Taipumuskokeisiin osallistumisesta ja 

niiden kulusta pidetään koulutustilaisuuksia koirien omistajille. Omistajille suunnattua terveys- ja 

luonnekyselyä jatketaan.  

Seurataan koirien osallistumista vastaaviin kokeisiin (taipumuskokeisiin) myös muissa maissa, erityisesti 

Ranskassa. Kannustetaan harrastajia yhteistyöhön muissa maissa barbetteja metsästykseen käyttävien 

omistajien kanssa, jotta saataisiin lisää tietoa rodun käyttöominaisuuksista. Barbettien metsästys- ja 

metsästyskoekäyttö on lisääntynyt useissa maissa, mikä mahdollistaa metsästystaipumusten ja -käytöksen 

laajempaan kartoittamiseen. Tuodaan rotua tunnetuksi metsästyspiireissä mm. lehtiartikkeleissa, messuilla, 

rotuyhdistyksen sivuilla jne. Toimitaan yhteistyössä rotuyhdistyksen kanssa barbettien 

metsästystoimikunnan perustamiseksi. Kehitetään tarpeen mukaan barbeteille sopivaa 

metsästyskoemuotoa mahdollisesti muiden samantyyppisesti metsästävien rotujen kanssa.   

Terveys 
Omistajia kannustetaan viemään koiransa myös terveystutkimuksiin jalostuksessa käytettävän tiedon 

lisäämiseksi. 

Rotuyhdistys ja jalostustoimikunta jatkavat hyvin alkanutta yhteistyötä epilepsiatutkimuksessa Helsingin 

yliopiston eläinlääketieteellisen laitoksen tutkimusryhmän ja geenitutkimusryhmän kanssa. Jatketaan 

pyrkimyksiä saada mahdollisimman moni koira niin Suomessa kuin ulkomailla mukaan Helsingin yliopiston 

geenitutkimukseen ja barbettien epilepsiaa koskevaan tutkimukseen. Lisäksi omistajia muistutetaan 

päivittämään tiedot esiin tulleista vakavista terveyden tilan muutoksista sekä terveyskyselyyn että 

geenitutkimukseen. Rodussa esiintyvien vakavien perinnöllisten sairauksien tutkimusta ja ehkäisemistä 

tukevan terveysrahaston toimintaa jatketaan ja kehitetään.  

Rotuyhdistyksen sivuilla olevaa luonne- ja terveyskyselyä pyritään kehittämään niin, että rodun terveydestä 

saataisiin entistä enemmän tietoa, ja avoimuus tässä asiassa lisääntyisi. Kasvattajille suunnatulla kyselyllä 

kartoitetaan esim. lisääntymiseen liittyviä mahdollisia ongelmia. 

Rodussa tällä hetkellä vakavina terveysongelmina pidettyihin epilepsiaan, allergiaan ja kardiomyopatiaan 

kiinnitetään huomiota jalostustoiminnassa. Sairauksien tilasta rodussa, sen oireista, toteamisesta ja 

hoidosta jaetaan tietoa omistajille. Omistajia ja kasvattajia kannustetaan rehellisyyteen ja avoimuuteen 

myös omien koirien sairauksien ja vikojen osalta. Kun kannasta on enemmän tietoa terveyteen ja 

luonteeseen liittyen, voidaan tuloksia arvioida JTO-ohjelmaa päivittäessä ja miettiä konkreettisia keinoja 

mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. 
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Rotujärjestö, käytännössä barbetin jalostustoimikunta, seuraa PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun 

kehitystä päivittämällä JTO:aa asianmukaisesti ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista. 

Ulkomuoto 
Jalostusvalinnoin säilytetään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuva tyyppi. Omistajia kannustetaan 

viemään koiransa näyttelyihin ja/tai jalostuskatselmukseen. Suositellaan, että jalostukseen käytettävillä 

koirilla olisi hyväksytty näyttelytulos tai se olisi käynyt jalostuskatselmuksessa. 

Näyttelyarvostelujen kirjaamista jatketaan, ja niiden pohjalta tehtäviä yhteenvetoja julkaistaan esim. 

yhdistyksen lehdessä ja muutaman vuoden välein julkaistavassa vuosikirjassa. Ensimmäinen julkaisu 

Suomen barbeteista ilmestyi vuonna 2010 (vuodet 2003–2009). 

Jalostuskatselmuksen avulla ulkomuotoa ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia voidaan seurata 

tarkemmin ja sen avulla osaltaan ehkäistä ei toivottavien piirteiden esiintymistä.  

Jalostuksessa huomioidaan populaation pieni koko. Ulkomuodon korostamista vältetään ja painotetaan 

luonnetta ja terveyttä valitessa jalostuskoiria. Rodulle on laadittu rotumääritelmän tulkintaohje 

tuomarikoulutusta varten, ja tuomarikoulutuksiin pyritään saamaan aina paikalle muutama hyvin rotua 

edustava yksilö. 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin   

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 keskikokoinen, hyvähermoinen, sosiaalinen harrastuskoira 

 perhekoiraksi soveltuva metsästyskoira 

 osallistumisoikeus taipumus- ja metsästyskokeisiin 

 monipuoliset mahdollisuudet harrastuskoirana ja työkoirana (esim. opaskoira, viranomaistehtävät) 

 rodun kehittämisestä kiinnostuneet koiranomistajat ja kasvattajat Suomessa ja maailmalla 

 runsaasti kotikasvattajia 

 tiedon lisääminen kasvattajien ja harrastajien parissa 

 kasvattajien ja harrastajien kasvanut kiinnostus koiriensa kouluttamiseen ja niiden ominaisuuksien 
arviointiin 

 rodun suosio on kasvussa (rodun kannan kasvattaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen) 

 PEVISA ja jalostuksen toimintaohje 

 kaksoisastutukset ja keinosiemennykset geenipohjan laajentamiseksi 

 rotuunotto- ja roturisteytysmahdollisuudet 
 

 

 

 

 

 

 



Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma                                                                                               50 

RISKI SYY VARAUTUMINEN MITEN VÄLTETÄÄN TOTEUTUESSAAN 
MERKITSEE 

TERVEYSTILANNE 
HEIKKENEE 

– jalostukseen käytetään 
sairaita tai tutkimattomia 
yksilöitä. 
– liian kapea jalostus-
pohja 
– periytymismalleja ei 
tunneta 
– sairauksien salaaminen 

– tutkitaan koirat 
riskien varalta 
käytettävissä olevin 
menetelmin 
– vältetään sairaiden 
koirien jalostuskäyttöä 
– tiedotuksen,tiedon 
keruun ja tallentamisen 
edelleen kehittäminen 
– kannustetaan avoi-
muuteen 

– tutkimukset eri 
sairauksien varalta 
tilanteen hallitsemiseksi 
– mahdolliset uudet DNA-
testit 
– pyritään selvittämään 
sairauksien periytymis-
mallit 

– kasvatus loppuu 
terveiden koirien 
puutteeseen 

JALOSTUSPOHJA KAPENEE – harvojen koirien käyttö 
jalostukseen 
– suunnittelematon 
jalostustyö 

– tiedotetaan kasvat-
tajille ja urosten omis-
tajille asian tärkeydestä 
– kasvattajia kannus-
tetaan myös ulkomaisten 
urosten käyttöön 
– uroksen maltillinen 
käyttö määrällisesti (myös 
ulkomaiset urokset) ja 
ajallisesti (jakautuen eri 
koirasukupolville)  
– roturisteytykset 
– roturisteytysprojektit 
– PEVISA ja jalostus-
suositukset 

– uroslistojen ylläpito 
– roturisteytykset 
– roturisteytysten 
suunnitelmallinen käyttö 
jalostuksen apuna  
  
 
 
 
 
 

– perinnölliset sairaudet 
lisääntyvät 
– sopivien 
jalostusyhdistelmien 
löytyminen tulee 
mahdottomaksi 

LUONNEOMINAISUUDET 
MUUTTUVAT 

– jalostuskoirien kohdalla 
ei kiinnitetä 
huomiota luonteeseen 
– halutaan tietynlaisia 
harrastuskoiria tai 
keskitytään vain 
rodun ulkomuodon 
parantamiseen 
– tietämättömyys 
– välinpitämättömyys 

– seurataan luonteen 
kehittymistä ja jaetaan 
tietoa oikeanlaisesta 
luonteesta  
– järjestetään luonteen 
arviointimahdollisuuksia 
ja kannustetaan 
osallistumaan niihin 
– jalostuskoirien luonteen 
arviointi 

– luonnetestit 
– MH-luonnekuvaus 
– ei käytetä jalostukseen 
koiria, jotka eivät vastaa 
luonteeltaan 
rotumääritelmää 
– valistetaan kasvattajia ja 
urosten omistajia 

– rotutyyppi muuttuu 
– rodun suosio laskee 
huonoluonteisten 
koirien yleistymisen 
myötä 
– saadaan lisää 
ongelmakoiria 
– koulutettavuus 
kärsii 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 
HÄVIÄVÄT 

– rotu nähdään enemmän 
seurakoirana kuin 
käyttökoirana 
– käyttöominaisuuksia ei 
pidetä jalostuksessa 
tärkeänä jalostus-
kriteerinä 
– rotua jalostetaan 
seurakoiramaisemmaksi 
tai suppealle 
erikoisalueelle 
(esim. näyttelyt, agility) 
– barbeteille ei ole sopivia 
käyttökokeita 

– korostetaan 
ominaisuuksien 
merkitystä 
– opastus, koulutus ja 
kannustus 
– valvotaan barbetin 
metsästystyyppiin 
soveltuvien kokeiden 
olemassa oloa  

– kartoitetaan 
ominaisuuksia 
– kannustetaan omistajia 
käyttöön 
– metsästys- ja 
taipumuskokeiden 
järjestäminen ja 
kannustaminen niihin 
osallistumiseen  
– barbetille sopivien 
käyttökokeiden 
laatiminen ja 
järjestäminen 

– rodun tyyppi muuttuu  
– äärimmäisiä 
ulkomuotopiirteitä aletaan 
suosia 
– metsästys- 
ominaisuuksista ei ole 
tietoa ja jalostus 
vaikeutuu 
 

 

Taulukko 16. Uhat ja niihin varautuminen 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta  

 

TOIMENPITEET / VUOSI 2016 2017 2018 2019 2020 

JALOSTUSKATSELMUS  x  x  

TERVEYS- JA LUONNEKYSELYN 
AKTIVOINTI 

x   x  

TAIPUMUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN x x x x x 

LUONNETESTIEN JA -KUVAUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 

x  x  x 

PEVISA:N PÄIVITYS     x 

JTO:N PÄIVITYS     x 

VUOSIKIRJA  x  x  

JALOSTUSSUOSITUSTEN 
TARKISTAMINEN JA MAHDOLLINEN 
PÄIVITTÄMINEN 

x  x  x 

 

Jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet asetetaan päämääräksi jalostustoimikunnan työssä. Toimenpiteet 

noudattavat edellä olevan kohdan”6.3. Rotujärjestön toimenpiteet” linjauksia.  

PEVISA-ohjelman vaikutus on uusintayhdistelmien ja jälkeläisrajoituksen osalta ollut myönteinen. 

Yksittäisten koirien käyttö jalostukseen on pysynyt maltillisena. Toistaiseksi terveystarkastusten osalta 

PEVISA-säännöissä on vaadittu käytännössä vain tutkimusta, ilman käyttörajoituksia (SKL:n säännöt 

rajoittavat E-lonkkaisen jälkeläisten rekisteröintiä). Tutkimusvaatimukset ovat varmasti lisänneet 

tutkittavien koirien lukumäärää ja näin edesauttaneet terveystilanteen seuraamista.  
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8. LIITTEET 

Liite 1. Suomen Spanieliliitto – Ohjeet jalostustoimikunnille 
SUOMEN SPANIELILIITTO ry:n JALOSTUSTOIMIKUNNAT 
MITEN JA MISSÄ VALITAAN 
Jalostusneuvojien valinta: 
Ehdotus jalostustoimikuntien kokoonpanoista tehdään seuraavan kaavan mukaisesti: 
1. rotukohtainen neuvottelu 
2. rotua harrastavan- tai rotuyhdistyksen hallitus (jos rodulla on oma yhdistys) 
3. rotujärjestön (SSL) hallitus 
4. rotujärjestön (SSL) kokous, joka hyväksyy jalostustoimikuntien henkilövalinnat 
Rotuaharrastavat yhdistykset: Cockerspanielit ry, Irlanninvesispanielit ry, Suomen Kooikerhondje ry, 
Suomen Lagottoklubi ry 
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http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Silm.sairauksista.htm
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http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Dilatoiva+kardiomyopatia.htm
http://www.vetcare.fi/index.php?id=163
http://www.pawpeds.com/db/?a=sf&g=6&p=bar&date=iso&o=ajgrep
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http://www.barbet.ch/
http://bbfrenchtreasure.free.fr/
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Rotuyhdistykset: Clumberinspanielit ry, Fieldspanielit ry, Barbet Finland ry, Suomen Viiriäiskoirakerho ry 
Niillä roduilla, joilla ei ole omaa yhdistystä, ehdotus jalostustoimikunnan kokoonpanosta tehdään myös 
rotukohtaisessa neuvottelussa ja lähetetään hyväksyttäväksi rotujärjestön hallitukselle. 
SSL:n hallitus voi myös tarvittaessa päättää jalostustoimikunnan kokoonpanosta. 
Valintaan voi tehdä muutoksen SSL:n hallitus, mutta kuitenkin viime kädessä Suomen Spanieliliitto ry:n 
sääntömääräinen kokous. 
Rotukohtainen neuvottelu 
Rotukohtaiset neuvottelut kutsuu koolle jalostustoimikunta ja kutsu on julkaistava Spanielilehdessä ja/tai 
SSL:n kotisivuilla sekä rodun kotisivuilla. 
Rotukohtaisista neuvotteluista samoin kuin jalostustoimikuntien kokouksista laaditaan pöytäkirja tai 
muistio, joka on toimitettava Spanieliliiton hallitukselle. 
Rotukohtaiseen neuvotteluun saavat osallistua kaikki rodusta kiinnostuneet. 
Jalostuksen toimintaohje laaditaan rotukohtaisessa neuvottelussa. 
Rotukohtaisissa neuvotteluissa sovitaan ehdotettavaksi mahdolliset JTO:n ja PEVISAn muutokset ja 
päivitykset päätettäväksi Spanieliliiton ja Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. 
Neuvottelu pidetään vuosittain. 

 
MINKÄLAINEN TULEE OLLA JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENEN 
Toimikunnalle asetetaan ehdottomat auktoriteettivaatimukset. Tämä perustuu siihen, että toimikunnan 
jäseninä on: 
- erittäin hyviä roduntuntijoita 
- perinnöllisyysoppiin riittävän perehtyneitä henkilöitä 
- omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä 
- omaavat tarpeellista objektiivisuutta 
- ainakin yhden jalostustoimikunnan jäsenen on oltava suorittanut Suomen Kennelliiton 
jalostusneuvojakurssin ja kasvattajan peruskurssin. 
- Jalostustoimikuntien tulee noudattaa yleisiä Kennelliiton jalostustoimikunnille antamia ohjeita. 
TEHTÄVÄT 
Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on 
perustuttava rotumääritelmän, JTO:n ja PEVISA-ohjelman henkeen. On otettava huomioon Suomessa oleva 
tilanne sekä odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunnan päätökset perustuvat pääasiassa kasvattajien 
ja harrastajien yhdessä, rotukohtaisessa neuvottelussa laatimaan jalostuksen toimintaohjeeseen. 
Jalostustoimikunta voi päätyä toimintaohjeesta poikkeavaan päätökseen, mutta päätös on silloin kirjallisesti 
perusteltava. 
PÄÄTEHTÄVÄT 
Jalostustoimikunnat eivät anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi 
katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän tiedot halutessaan jalostustoimikunnalle jalostuksen 
toimintaohjeen, JTO:n ja PEVISAn vaatimusten täyttymisen tarkistamista varten. 
Jalostustoimikunta käsittelee tulleen yhdistelmän tiedot mahdollisuuksiensa mukaan pikaisesti, kuitenkin 
viimeistään noin kuukauden sisällä. 
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1. varsinainen neuvontatyö, jolloin käsitellään saapuneet tiedustelut 
2. jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.) 
3. jalostustarkastusten järjestäminen 
4. jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö 
5. pentueenhoito- ja astutusneuvonta, kasvattajien mahdollinen koulutus ja informointi 
6. informaatio rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin 
7. tutkimustulosten julkistaminen 
Näiden tehtävien lisäksi jalostustoimikuntien tulee täyttää Suomen Kennelliiton jalostustoimikunnille 
asettamat tehtävät. 
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) 
Tavoiteohjelman ensisijainen tarkoitus on koota rotuun ja sen jalostukseen liittyvä oleellinen tieto yksien 
kansien väliin, jotta se olisi rodun piirissä toimivien kasvattajien ja harrastajien käytettävissä. Ohjelman 
avulla voidaan rodun kehitystä seurata ja ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. 
Jalostustoimikunta mahdollisesti esim. yhdessä rodun yhdistyksen kanssa laatii JTO:n, se hyväksytään rotua 
harrastavan- tai rotuyhdistyksen hallituksessa ja vuosikokouksessa sekä Suomen Spanieliliiton hallituksessa 
ja vuosikokouksessa. 
JTO on luonteeltaan rotujärjestön sisäinen ohje. Kennelliitto valvoo sitä vain rotukohtaiseen PEVISA-
ohjelmaan liittyvin osin. 
Kunkin rodun rotujärjestöllä on päävastuu JTO:n laatimisesta ja ylläpidosta Kennelliiton ohjeiden 
mukaisesti. Rotujärjestö voi delegoida työn nimetyille henkilöille, rotujärjestön toimikunnalle tai 
jäsenyhdistykselle. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa 
ennen kuin ohjelma voidaan esittää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi. Jos 
rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä 
kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä. 
PEVISA 
Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo PEVISAohjelmaa, 
tulee olla voimassaoleva Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet 
PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. 
Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä 
rotujärjestön (SSL) yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISAohjelma 
hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos 
rodulla ei ole rotua harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISAohjelmaa 
valmisteltaessa. 
Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsuun tulee kirjata sanatarkasti 
päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma. 
Rotukohtainen PEVISA-ohjelma päättyy ohjelman voimassaoloajan umpeuduttua, jos uutta 
PEVISAanomusta ei ole käsitelty ja hyväksytty. Rotukohtainen PEVISA-ohjelma voi olla 
kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta. 
SUOMEN SPANIELILIITON JALOSTUSTOIMIKUNNAT NOUDATTAVAT SEURAAVAA KÄYTÄNTÖÄ 
Kasvattajan tulee tehdä jalostustiedustelut noin kuukautta ennen arvioitua juoksun alkua. Jos juoksu on 
alkanut arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä käsittelemästä tiedustelua, kunhan vastaus pystytään 
antamaan ennen astutusta. 
Jalostustoimikunnan tarkoitus on tukea kasvattajia, ei vaikeuttaa heidän toimintaansa, mutta yhdessä 
sovittuja sääntöjä on sekä jalostustoimikunnan että kasvattajan noudatettava. 
Kaikki jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät saavat merkinnän ”täyttää toimintaohjeen 
vaatimukset”. 
Vaikka rodun toimintaohjeessa ei ole mainintaa nartun pennutusvälistä, ei alle 10 kk:n välein pennutusta 
harkitsevan kasvattajan toimia hyväksytä. 
Poikkeuslupien osalta noudatetaan Kennelliiton määräyksiä. 
Jalostustoimikunnan toimintakertomus on toimitettava helmikuun puoleen väliin mennessä Spanieliliitolle. 
Toimintakertomukseen on laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus, 
jalostustiedustelujen määrä, moniko tiedustelu ei ole täyttänyt jalostuksen toimintaohjeen vaatimuksia, 
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montako yhdistelmää on evätty sekä tutkittujen koirien määrä ja tutkimustulokset. Tilastot on toimitettava 
Spanieliliiton sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen. 
Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma on toimitettava viimeistään kuukautta ennen rotujärjestön 
syyskokousta rotujärjestön sihteerille. 
Vuosittain jalostustoimikunnat ilmoittavat toimihenkilöidensä yhteystiedot SSL:n hallitukselle tai 
jalostusyhdyshenkilölle. Jos jalostustoimikunnissa tulee henkilömuutoksia toimintavuoden aikana, myös ne 
ilmoitetaan hallitukselle/jalostusyhdyshenkilölle. Toimintavuoden aikana tapahtuvat henkilömuutokset 
hyväksyy hallitus. 
Jalostustoimikunta itse päättää vuosittain mitä muuta toimintaa (kursseja, tarkastuksia tms.) se näiden 
rutiinitoimien ohella järjestää. 
PENTUVÄLITYS 
Pentuvälitykseen otetaan kaikki Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröitävät pennut.  
Mikäli jalostustiedustelua ei ole tehty, tämä mainitaan pentueilmoituksen yhteydessä (” 
Jalostustiedustelua ei ole tehty ennen astutusta”). Pentueilmoitukseen laitetaan tieto siitä, 
täyttävätkö pentueen vanhemmat Jalostuksen toimintaohjeen vaatimukset. Jos vaatimukset eivät 
täyty, ilmoituksessa kerrotaan miksi ne eivät täyty. Henkilö, joka hoitaa pentuvälitystä, kertoo em. 
syyn pennun kyselijälle. Rotu- ja rotua harrastavat yhdistykset toimivat edellä mainitulla tavalla 
myös yhdistystensä kotisivuilla. 
Kasvattajat toimittavat pentueilmoituksensa jalostustoimikunnalle, joka tarkistamisen jälkeen toimittaa 
tiedot ko. rodun yhdistykselle. 
Pentue on välityksessä 8 viikon ikään asti, jonka jälkeen kasvattajan on kolmen viikon välein 
uusittava ilmoituksensa, muutoin pentue poistetaan välityksestä. 
Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan 
luettelee pentueet syntymäjärjestyksessä ja ilmoittaa sen täyttääkö pentueen vanhemmat Jalostuksen 
toimintaohjeen vaatimukset. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan ja jos ne eivät ole syntyneet 
toimintaohjeen täyttävästä yhdistelmästä välittäjä kertoo siihen syyn. 
HUOM! 
!! Jalostustoimikunnan tulee pidättäytyä asiallisuudessa ja tosiasioissa 
!! Jalostustoimikunta ei pidä listaa hyvistä ja vähemmän hyvistä kasvattajista 
!! Kaikki kasvattajat ovat samanarvoisia 
!! Kaikki tieto otetaan vastaan, mutta kuulopuheita ei levitetä 
!! Ainoastaan koiran omistajalta/haltijalta tai henkilöltä, jonka luona koira asuu, saatu tieto on uskottavaa 
tietoa. Virallista tietoa on eläinlääkäriltä saadut todistukset. 
!! Jalostustoimikunnan jäsenellä on paljon vastuita ja velvoitteita, mutta Suomen Spanieliliitto ry:n 
hallituksella ja sääntömääräisillä kokouksilla on päätäntävalta rotujärjestössä 
!! Yhteydenpito SSL:n hallitukseen tapahtuu jalostusyhdyshenkilön välityksellä. 
!! Jalostustoimikunnan katsotaan omaavan hyvän ja pitkäaikaisen rodun tuntemuksen, sitä 
tulee pitää yllä opiskelemalla ja seuraamalla tilannetta myös ulkomailla 
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Liite 2. Jalostuskatselmuslomakkeet A ja B  

BARBET JALOSTUSKATSELMUS                            A - ULKOMUOTO      
   

Paikka        Aika 

Arvioija  

Koiran nimi       Rekisterinumero   

Sukupuoli  U / N      Tunnistusmerkintä tarkastettu    

Syntymäaika 

Koiran terveystiedot: lonkat  kyynärät   silmät    

muuta 

 

Tässä lomakkeessa arvioija merkitsee jokaisen piirteen kohdalla ne kohdat, jotka katsoo asiaankuuluvaksi 

kyseisen koiran kohdalla. Useampi kohta voi olla valittuna samasta tai eri sarakkeista. Arvioija voi tarpeen 

mukaan kirjoittaa lisähuomioita ”kommentit”-osioon. 

Yleisvaikutelma A B C D 

1. Rakenne  normaali  

    rakenteinen 

  tasapainoinen 

 sopusuhtainen 

 

kevytrakenteinen 

 raskasrakentei-   

    nen 

  

2. Koko 

    uros _____ cm 

 58-65 cm 

 ± 1 cm 

 alimittainen 

 ylimittainen  

  

3. Koko 

    narttu _____ cm 

 53-61 cm 

 ± 1 cm 

 alimittainen  

 ylimittainen  

  

4. Sukupuolileima  selkeä 

 voimakas 

 riittävä  urosmainen  

    narttu 

 narttumainen 

    uros 

 

5. Kivekset 

 

    kastroitu  

 normaalit  erikokoiset 

 pienet 

 toinen puuttuu 

 molemmat 

    puuttuvat 
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6. Yleiskunto  hyvä 

 lihaksikas 

 turkki 

    hyväkuntoinen 

 lihava 

 laiha 

 turkki 

hoitamaton 

 lihakseton 

 turkki eloton 

 

Kommentit: 

 

 

Mittasuhteet A B C D 

7. Rungon  

    mittasuhteet 

 pituus hieman 

    säkäkorkeutta 

    suurempi 

 lyhyt runkoinen 

 pitkä runkoinen 

 neliömäinen 

 pituuttaan 

    korkeampi  

 

8. Pään 

    mittasuhteet 

 kuono hieman 

    kalloa lyhyempi 

 kuono ja kallo 

    yhtä pitkät 

 

 kuono selvästi 

    kalloa lyhyempi 

 kuono kalloa 

    pidempi 

 

Kommentit:  

 

 

 

Pää A B C D 

9. Kallo-osa  pyöristynyt 

 leveä 

 hieman kapea  

 litteä 

 raskas 

 pitkä pää 

 kevyt pää 

 selvästi kapea 

 

10.Otsapenger  selvä  riittävä 

 kupera otsa 

 olematon 

 heikko 

 

11. Kirsu  suuri 

 sieraimet 

avoimet 

 mustalla koiralla 

     ruskea 

 pieni  lihanvärinen 
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 musta 

 ruskea 

 riittämätön 

    pigmentti 

12.Kuono-osa  melko 

    neliömäinen 

 kuononselkä 

    leveä 

 kiilamainen 

 pitkä 

 kevyt 

 kapea 

 kovera 

 kupera  

  

 

13. Huulet  paksut 

 hyvin pigmentoi- 

    tuneet 

 karvan peittämät 

 ohuet 

 heikko pigmentti 

 karvoitus 

puuttuu 

 ei pigmenttiä 

 roikkuvat 

 

14. Leuat  yhtä pitkät  hieman 

eripituiset 

 hieman kapeat 

 selvästi 

eripituiset 

 kapeat 

 vinot 

15. Hampaat ja  

      purenta 

  hammaspuutok-

sia (merkitään 

hammaskarttaan) 

 leikkaava 

purenta 

 vahvat hampaat 

 etuhampaat 

    kehittyneet ja 

    rivissä 

 tasapurenta 

 hieman heikot 

tai 

    epätasaiset 

    hampaat 

 yläpurenta 

 alapurenta 

 pienet hampaat 

 heikot hampaat 

 vino purenta 

 selvästi 

   epätasaiset 

   hampaat 

16. Silmät  pyöreät 

 tumman ruskeat 

 luomien reunat 

    mustat/ruskeat 

 vaalean ruskeat 

 pigmentti 

    riittämätön 

 luomet tiiviit 

 syvällä 

sijaitsevat 

 ulkonevat 

 liian pienet 

  liian isot 

 luomet roikkuvat 

17. Korvat  silmän korkeu- 

    delle kiinnittyneet 

 suupieleen 

    ulottuvat 

 litteät 

 ylös kiinnittyneet 

 kapeahkot 

 lyhyehköt 

 

  kapeat 

  liian pitkät  

 liian lyhyet  

 epäsymmetriset 
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 leveät 

 karvan peittämät 

Kommentit:  

 

 

 

Kaula, runko ja 

häntä 

A B C D 

18. Kaula  lyhyt 

 vahva 

 pitkähkö 

 

 pitkä 

 ohut 

 joutsenkaula 

 kanankaula 

19. Selkä   kiinteä 

 selkälinja vakaa 

 hieman löysä 

 

 painunut 

    selkälinja 

 löysä 

 laskeva 

 nouseva 

 karpinselkä 

20. Ylä- ja alalinja   ylälinja 

     tasapainoinen 

 alalinja 

     tasapainoinen 

 ylälinja 

     tasapainoton 

     (määrittele) 

 alalinja 

     liian tasainen 

 alalinja 

     liian nouseva 

 

21. Lanne  kaareutuva 

 lyhyt 

 vahva 

 suora 

 pitkähkö 

 pitkä 

 heikko 

 

22. Lantio  pyöristynyt 

 lannelinjaa 

    jatkava 

 pysty 

 luisu 

 suora 

 kapea 

 lyhyt 
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23. Rintakehä  leveä 

 hyvin kehittynyt 

 syvä, kyynär- 

    päihin ulottuva 

 kyljet kaarevat 

 

 kapeahko 

 puutteellinen 

    syvyys 

 hieman liian 

syvä 

 lyhyehkö 

 kyljet 

    tynnyrimäiset 

 kapea ja 

    kehittymätön 

 liian syvä 

 litteä 

 

24. Häntä  alas kiinnittynyt 

 hieman koholla 

 päässä loiva 

    kaarre 

 korkealle 

    kiinnittynyt 

 täysin suora 

 

 selän päälle 

    kaareutuva tai 

    kiertyvä 

 kippura 

 häntämutka 

 lantiota vasten 

    painunut 

 liian lyhyt 

 hännätön 

 

25. Seisoma-asento   tasapainoinen  etupainoinen 

 takapainoinen 

 

26. Luusto    sopusuhtainen 

 vahva  

 

 tyydyttävä 

 raskas  

 heikko/hento 

 

27. Raajaluusto   sopusuhtainen 

 vahva  

 tyydyttävä 

 raskas  

 heikko/hento 

 

Kommentit:  

 

Eturaajat A B C D 

28. Lavat  viistot 

 kulmaus 110- 

 lyhyt  

 pitkä 

 pysty 

 lähekkäin olevat  
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    115°       lapojen kärjet 

 etuasentoiset 

29. Olkavarret  vahvat 

 lihaksikkaat 

 heikohkot 

 lyhyet 

 pystyt 

 heikot 

 lihaksettomat 

 

30. Kyynärvarret  suorat 

 vahvaluustoiset 

 pystyt 

 kauttaaltaan 

    pitkäkarvaiset 

 ulkonevat 

  eturaajojen 

    hapsutus 

 löysät 

 

 kevyt luustoiset 

 lyhyet 

 kierteiset 

 

31. Ranne/ 

      välikämmen 

  oikein 

    kulmautunut 

 suorat edestä 

    katsottuna 

 löysät 

 liian pystyt 

 liikaa  

    kulmautuneet 

 

32. Käpälät  pyöreät 

 leveät 

 karvaiset 

 karvattomat 

 

 kapeat  

 hennot 

 kierteiset 

 kannukset 

33. Etukulmaukset  hyvät  riittävät  

 

 liialliset 

 riittämättömät 

 

Kommentit: 

 

 

 

Takaraajat A B C D 

34. Reidet  hieman viistot 

 lihaksikkaat 

 litteät  

 leveät  

  

35. Kintereet  matalat  korkeat  niukasti  
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 hyvin 

    kulmautuneet 

    kulmautuneet 

 heikot 

36. Välijalat  pystysuorat  hieman kaltevat 

 löysä 

   

37. Käpälät  pyöreät 

 leveät 

 karvaiset 

 karvattomat 

 

 kapeat 

 hennot 

 kannukset 

38. Kulmaukset  hyvät  riittävät  

 

 liialliset 

 riittämättömät 

 

Kommentit: 

 

 

Liikkeet A B C D 

39. Edestä  suorat 

 

 hieman leveät 

 hieman kapeat 

 kapeat 

 leveät 

 löysät 

 korkeat 

 

40. Takaa  suorat 

 

 hieman 

    kinnerahtaat 

 hieman leveät 

 hieman 

    pihtikinttuiset 

 hieman 

    länkisääriset 

 kapeat 

 leveät 

 tehottomat 

 

41. Sivusta  vaivattomat 

 eturaajan askel  

     keskipitkä 

 peitsaa  ontuu 

 saman puolen 

     jalat astuu ristiin 
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 takaraajalla hyvä  

    työntö 

 lyhyet 

 tasapainottomat 

42. Selkälinja  

      liikkeessä 

 vakaa  epävakaa   

Kommentit: 

 

Nahka ja 

karvapeite 

A B C D 

43. Nahka  melko paksu  ohut  

 paksu 

  

44. Karva 

 

Karvan pituus ___ 

cm 

 

 pitkä 

 villava 

 kihara 

 nyörit 

 tuuhea ja 

peittävä 

 karhea 

 muu kuin villava 

 laineikas 

 pehmeä 

 

 puutteellisesti 

    kihara 

 harva 

 huopaantunut 

 

 epätyypillinen 

   (selitä alla) 

45. Väri  musta 

 harmaa 

 ruskea 

 hiekka 

 valkoinen 

 

 sama värisävy 

kauttaaltaan 

 musta valkoisin  

    merkein 

 harmaa 

valkoisin  

    merkein 

 ruskea valkoisin 

    merkein 

 hiekka valkoisin 

    merkein 

  valko-musta 

  valko-harmaa 

  valko-ruskea 

  valko-hiekka 

 

  haalistunut 

  värisävy 

     vaihtelee 

 

  muu väri, mikä? 

 

Kommentit: 

 

 

 



Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma                                                                                               64 

 

 

 

 

Arvioija  _______________________________ 

   nimenselvennys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =  Kuonon pituus __________ cm  Kuonon syvyys __________ cm 

B =  Kallon pituus ____________ cm Kallon leveys ____________ cm  

C =  Korvan pituus ____________ cm 

D =  Kaulan pituus ____________ cm 

E =  Kaulan ympärys ____________ cm 

F =  Lapaharjanteen päästä rintalastan päähän ____________ cm 

G = Rintalastan päästä kyynärpäähän ____________ cm 

H =   Eturaaja kyynärpäästä maahan ____________cm    

I =  Säkäkorkeus ____________cm 

J =  Rintakehän ympärys __________ cm    

K =  Rungon pituus __________ cm 

L = Lantion pituus __________ cm 

M =  Lonkkaluun kärjestä polveen __________ cm 
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N = Polvesta kintereeseen __________ cm 

O = Kintereestä maahan __________ cm 

P =  Hännän pituus __________ cm 

Koiran paino ___________kg 

 

Mittaaja(t) ________________________________________________ 

nimenselvennys 
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Puuttuvat hampaat merkitään hammaskarttaan ympyröimällä kyseisen hampaan numero (101-411) tai 

luettelemalla puuttuvien hampaiden numerot ____________________________ 

Hammastarkastuksen tekijä(t) _________________________________________________ 

 

 

Lisätietoja (esim. jos koiralta on kirurgisesti poistettu hampaita):  
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 BARBET JALOSTUSKATSELMUS               B – KÄYTTÄYTYMINEN JA    

               KÄYTTÖOMINAISUUDET 

 

Paikka        Aika   

Arvioija   

Koiran nimi       Rekisterinumero   

Sukupuoli   U           N       Tunnistusmerkintä tarkastettu   

           nro: 

Syntymäaika  

 

Koulutustunnukset ja/tai aiempi kokemus  

 

 

 

 

 

 

 

Spanieleiden taipumuskoe suoritettu hyväksytysti        (jolloin kohdat ”uiminen ja veteenmeno” sekä 

”ääniherkkyys” voidaan jättää testaamatta)  

 

Testi on keskeytetty kohdassa    Syy keskeytykseen 

 

 

 

 

Tässä lomakkeessa arvioija merkitsee jokaisen piirteen kohdalla ne kohdat, jotka katsoo asiaankuuluvaksi 

kyseisen koiran kohdalla. Useampi kohta voi olla valittuna samasta tai eri sarakkeista. Arvioija voi tarpeen 

mukaan kirjoittaa lisähuomioita ”kommentit”-osioon. 
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Suhtautuminen 

vieraisiin ihmisiin 

A B C 

1. Kontakti  tulee luokse omasta 

    halusta 

 tulee luokse 

    kutsuttaessa 

 antaa tulla luokse 

 mielistelevä 

 ujo 

 varautunut  

 välttelee 

 täysin välinpitämätön 

 agressiivinen  

 panikoituu  

 erittäin arka  

2. Käsittely  antaa koskea 

 heiluttaa häntää 

 häntä neutraali 

 häntä koipien välissä 

 ottaa omaehtoisesti 

     kontaktia 

 pakittaa käsiteltäessä  

 alistuu 

 murisee 

 jäykistyy 

 lyyhistyy 

 panikoituu 

3. Leikki  leikkii vieraan kanssa 

 leikkii vain omistajan 

    kanssa 

 välinpitämätön   pyrkii pois  

 vastaa agressiivisesti 

 paniikissa 

Kommentit:  

 

 

 

Suhtautuminen 

toisiin koiriin 

A B C 

4. Ryhmätilanteessa  

 

 

 suhtautuu 

     välinpitämättömästi 

 suhtautuu 

    kiinnostuneesti 

 suhtautuu ystävällisesti 

 välttelee 

 haukkuu, ei 

    aggressiivinen 

 

 murisee 

 pelkää selvästi 

 hyökkää 

Kommentit:  
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Koetilanne: (esim. montako koiraa, eri/samaa rotua ja sukupuolta, ympäristö jne.) 

 

Uiminen ja 

veteenmeno 

EI ARVOSTELTU: 

SPA1   

muu syy   

A B C 

5. Omaehtoinen 

kiinnostus 
 ui  

 

 kahlaa   ei kiinnostunut  

 selvästi pelkää vettä 

6. Houkuteltuna  ui halukkaasti 

 

 kahlaa ja on 

kiinnostunut 
 ei suostu veteen 

    ollenkaan  

 selvästi pelkää vettä 

7. Uintitapa  tehokas/hyvä uija  tottumaton  

Kommentit:  

 

Koetilanne: (esim. veden lämpötila, minkälainen ranta jne, miten koiraa houkutellaan uimaan? tavaran nouto 

vai omistajan kanssa veteen) 

 

 

Riistaviettisyys A B C 

8. Nouto  lähtee innokkaasti 

    noutoon 

 noutaa ja tuo 

    omistajalleen 

 ottaa suuhunsa, vie 

pois 

 käy katsomassa 

    heitettyä esinettä, ei ota 

    suuhunsa 

 ei ole lainkaan 

    kiinnostunut 

9. Riistakapula  ottaa halukkaasti 

suuhun 

 ottaa suuhun 

 ottaa houkuteltuna 

    suuhun 

 haistelee 

mielenkiinnolla 
 ei ole lainkaan 

     kiinnostunut  

 pelkää 
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Kommentit:  

 

 

Ääniherkkyys A B C 

10. Laukaisu  

 

Starttipistooli  

6mm   

9mm   

 

EI ARVOSTELTU: 

SPA1    

muu syy    

 

 ei välitä 

 on kiinnostunut 

 innostuu 

 hätkähtää 

 hermostuu, mutta ei 

pyri 

    pois 

 pyrkii pois 

 pelkää selvästi 

Kommentit ja EI ARVOSTELTU, syy: 

 

 

Yhteistoiminta ja 

yleisvaikutelma 

A B C 

11. Tempperamentti   vilkas 

 tasapainoinen 

 erittäin vilkas 

 hakee tukea ohjaajasta 

 laiska/haluton 

 ei kiinnostu mistään  

 täysin passiivinen 

 häiritsevän vilkas 

12. Häiriöherkkyys   pystyy keskittymään   häiriöaltis 

 

 ei pysty lainkaan 

    keskittymään  

 pyrkii jatkuvasti pois 

13. Kontakti  pitää yhteyttä ohjaajaan 

    omaehtoisesti 

 pitää yhteyttä ohjaajaan 

    houkutellessa  

 ei ole kiinnostunut 

    ohjaajasta 
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 kiinnostuu yhteisestä 

    tekemisestä 

 seuraa ohjaajaa 

 pitää ohjaajaa silmällä  

 seuraa ohjaajaa 

    houkutellessa 

Kommentit:  

 

Arvioija _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Arvioija _______________________________________ 

             

 

 

Omistajan tiedot 

 

Nimi ________________________________________ 

 

Osoite _________________________________________________ 

 

Puhelin _______________________________ 

 

Sähköposti _______________________________ 

 

 

Omistajan tietoja ei julkaista koiran jalostuskatselmusarvion yhteydessä.  
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