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1. YHTEENVETO 
 
Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tarkoitettu kaikkien rodun harrastajien ja rodusta 

kiinnostuneiden käyttöön. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja suosituk-

set jalostuskoirille, sekä antaa tietoa rodun ominaisuuksista ja terveystilanteesta. Perinnöllisten vikojen 

ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA) käytetään yhtenä JTO:n toteutumisen apuna.  

Bretoni on ranskalainen mannermainen seisova lintukoira, joka kuuluu FCI:n roturyhmään 7. Kautta 

aikojen rotua on vaalittu linnunmetsästäjien toimesta, sitä on käytetty ensisijaisesti seisovana koirana, 

mutta myös noutajana. Nykyisin bretoni on lukumäärältään yleisin seisojarotu kotimaassaan noin 5000 

rekisteröinnillä ja erittäin suosittu metsästyskoira myös muualla maailmassa. Suomessa rodun kasva-

tustoiminta alkoi 1970-luvulla, josta lähtien rekisteröinnit ovat vähitellen nousseet noin 120 pentuun 

vuodessa. Bretonin rotujärjestö Suomessa on Saksanseisojakerho (SSK). 

Johtoajatuksena kaikelle toiminnalle bretonien jalostuksessa tulee pitää rodun alkuperäistä käyttötar-

koitusta. Jalostuksen tulee painottua käyttöominaisuuksien ylläpitoon ja kehittämiseen, geneettisestä 

monimuotoisuudesta huolehtimiseen ja koirien hyvinvointia ja metsästyskäyttöä haittaavien terveys- ja 

luonneongelmien karsimiseen, rotutyypillistä ulkomuotoa unohtamatta. 

Luontaiset käyttöominaisuudet bretoneilla ovat pääosin erittäin hyvät ja ne ovat erittäin riistaintoisia. 

Tavoitteena on peräänantamattoman riistainnon omaava, yhteistyöhaluinen, varhaiskypsä koira, joka 

on hyvä linnunkäsittelijä, menee innokkaasti veteen ja on halukas tarttumaan ja kantamaan kaikenlais-

ta riistaa. Haun tulee riittää niin laajuudeltaan kuin vauhdiltaan tulokselliseen metsästykseen. Jalostus-

koirien metsästysominaisuudet on aina testattava, vaikka kasvatustyön prioriteetit olisivat muissa omi-

naisuuksissa. Jalostuskoirilla ei saa olla puutteita riistainnossa ja niiden on oltava luontaisilta ominai-

suuksistaan sellaisia, että ne ovat koulutettavissa sekä seisoviksi että maalta ja vedestä noutaviksi lin-

tukoiriksi.  

KAER-kokeilla testataan rodun metsästysominaisuuksia. Koekäynnit ovat kasvussa, mutta edelleen eri 

yksilöitä tulisi saada enemmän kokeisiin, jotta niiden ominaisuuksista saataisiin tietoa jalostusta varten. 

Näin yhä useampi koira valikoituisi jalostuskäyttöön. Ominaisuuksiltaan erinomainen koira saattaa jää-

dä jalostuksen ulkopuolelle, mikäli omistaja ei tuo koiraansa missään esille.  

Maailmanlaajuinen bretonipopulaatio on erittäin suuri. Globaalisti katsottuna jalostuspohjan arvioi-

daan olevan hyvällä tasolla. Maiden sisällä yksittäisten koirien liikakäyttö kuitenkin heikentää perinnöl-

listä monimuotoisuutta merkittävästi. Rodun tulevaisuuden ja säilymisen kannalta on positiivista, että 

Amerikan mantereella on eriytynyt koirapopulaatio, joka todennäköisesti on Euroopan kannasta ge-

neettisesti poikkeava.  

Suomessa jalostuksen haasteena on pitää pieni koirakanta geneettisesti mahdollisimman heterogeeni-

senä. Tämä vaatii tasapainoilua kotimaisen koirakannan ja ulkomaisten koirien käytön suhteen. Suoma-

laiset koirat tunnetaan ominaisuuksiltaan, taustoiltaan ja terveydeltään hyvin, mutta kaikilta ominai-

suuksiltaan laadukkaita yksilöitä on vähän ja geneettisesti koirakanta on suppea. Jatkossa tulee pyrkiä 

kotimaisten koirien tasaisempaan jalostuskäyttöön metsästysominaisuksista tinkimättä. Tätä ohjataan 

myös PEVISA-ohjelmalla, joka sallii yksilölle enintään 36 pentua. Ulkomailla on laadukkaita yksilöitä, 

mutta ne ovat aina suurempi riski, sillä koirien taustat, varsinkin terveys, tunnetaan heikommin. Huolta 
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ulkomaiden terveystilanteesta herättää mm. tuontikoirissa ilmenneet kaihitapaukset ja lonkkanivel-

dysplasia. Ulkomaisten urosten käyttö astutuksiin ja koirien tuonti ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta 

saadaan kotimaisen koirakannan ominaisuuksia parannettua ja ennen kaikkea vältetään liiallista su-

kusiitosta ja sen tuomia ongelmia.  

Terveys on keskimäärin hyvällä tasolla ja koirat lisääntyvät pääosin normaalisti. Arkea ja metsästyskäyt-

töä haittaavia terveysongelmia ilmenee vähän ja tapaukset ovat satunnaisia. Lonkkavikaprosentti ro-

dulla on edelleen suuri, 2000-luvun alusta tilanne on kuitenkin hieman parantunut. Geenipohjan laa-

juuden ja käyttöominaisuuksien ylläpitämiseksi C-lonkkaisten jalostuskäyttö on sallittua tervelonkkai-

seen partneriin yhdistettynä. C-lonkkaisella tulisi kuitenkin olla muuta erityistä jalostusarvoa, jotta sen 

käyttö on perusteltua. Rodulla on myös silmätutkimuspakkoa, jota voidaan edelleen pitää perusteltuna 

mm. tuontikoirissa ilmenneistä kaihitapauksista johtuen.  

Töpö-töpö-paritukset on kielletty Kennelliiton toimesta. Töpöhäntäisenä syntyneiden koirien osuus 

koirakannassa on yli 20%. Jalostusvalinnoissa ja tuontikoirissa tulisi suosia pitkähäntäisenä syntyneitä 

yksilöitä, sillä töpöhäntäisten koirien runsastuminen hankaloittaa jalostusvalintoja. 

Bretonien luonne vastaa melko hyvin rotumääritelmää. Tavoitteena on säilyttää bretonin luonne hy-

väntuulisena, eloisana, hyvin toiminnanhaluisena sekä sopeutuvaisena. Liiallista pehmeyttä tai suora-

naista arkuutta esiintyy jonkin verran, samoin levottomia yksilöitä. Jalostuskoirien tulee olla tyypillisiä 

bretoneita, niillä tulee olla hyvä hermorakenne, toiminta- ja keskittymiskyky, eivätkä ne saa olla liian 

pehmeitä. Jalostukseen ei tule käyttää luonteeltaan puutteellisia, arkoja tai aggressiivisia koiria. Kaiken-

lainen äänekkyys on rodussa epätoivottavaa.  

Ulkomuodon kehittäminen ei ole rodun jalostuksessa ensisijainen tavoite, mutta myös siihen on kiinni-

tettävä huomiota ja rodun kotimaan ohjeistusta on seurattava. Kyseessä on käyttökoira ja tasapainoi-

nen, terve rakenne on pitkän käyttöiän kannalta tärkeää. Rodun tulisi olla kauttaaltaan lyhytlinjainen, 

tasapainoinen, vankka ja liioittelematon ja olemukseltaan hyvin eloisa ja tarmokas. Rodun ulkomuoto 

on kirjavaa. Oikea rotutyyppi, koko ja pään muoto puuttuvat monilta koirilta, jopa siinä määrin että ne 

ovat vaikeasti tunnistettavissa bretoneiksi. Tavoitteena on ulkomuodoltaan yhteneväisempi koirakanta, 

jossa rotupiirteet ovat tunnistettavissa. 

Tavoitteena on mm. jalostusneuvojien toimesta jatkuvasti kerätä tietoa kannassa esiintyvistä perinnöl-

lisistä sairauksista ja ongelmista, luonteista ja käyttöominaisuuksista. Yhteistyötä ja kasvattajien välistä 

kommunikointia ja avointa tiedonvaihtoa kaivataan rotuun enemmän. Kaikki tieto on avuksi. Rodussa 

yleistyvät sairaudet ja ongelmat eivät jää huomaamatta, jos harrastajat raportoivat niitä aktiivisesti 

jalostustoimikunnalle. Näin ongelmat pystytään havaitsemaan ajoissa ja voidaan paremmin estää nii-

den leviäminen koko populaatioon. Myös ulkomaiden osalta pyritään kokoamaan enemmän tietoa 

terveystilanteesta.  

Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 

- A tai B-lonkat, C-lonkkaisten käyttö harkiten mikäli koiralla on muuta erityistä jalostusarvoa 

- tulos KAER-kokeesta tai vastaavasta ulkomaisesta metsästysominaisuuksia testaavasta kokeesta 

- ei koiran hyvinvointia, arkea tai metsästyskäyttöä haittaavia terveys- tai luonneongelmia 

- rotutyypiltään vähintään laatuarvostelu ”erittäin hyvä”:n tasoinen koira 

- suositaan pitkähäntäisiä yksilöitä mieluummin kuin töpöhäntäisenä syntyneitä 

- yksilöllä enintään 36 pentua 
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Kuva 1. Piirros uroksesta ”Arvor du Cos-Ker”, 
joka oli ensimmäisiä rekisteröityjä bretoneita ja 
palkittiin 1. palkinnolla Pariisin näyttelyssä 1908. 

2. RODUN TAUSTA 

2.1. Historia ja käyttötarkoitus 

Yhdeksi seisojien ja spanielien varhaiseksi esi-isäksi mainitaan usein ranskalaisen Gaston Phoebuksen 

vuonna 1387 kuvaamat lintukoirat (”Chien d'Oysel”), joita käytetiin viiriäisten ja peltopyiden ylös aja-

miseen haukoilla metsästettäessä. Lisäksi verkkometsästyksessä ne osoittivat linnut käymällä makuulle, 

jotta metsästäjät pystyivät vetämään suuren verkon lintujen yli. 

Epagneul-tyyppisten rotujen katsotaan muodostuneen 1600-luvulla. Bretonin lisäksi niihin luokitellaan 

viisi muuta ranskalaista, keskipitkän turkin omaavan seisojarotua.  Tuon ajan maalauksissa on nykyisiä 

epagneul-rotuja selvästi muistuttavia yksilöitä, mutta silti vielä 1800-luvun loppupuolella niiden on 

mainittu olevan kirjava joukko, joiden piirteet eivät olleet riittävän yhtenäiset tarkempaan rotujakoon. 

Bretagnelainen epagneul-tyypin koira oli pitkään varsin tuntematon ja erillään ulkopuolisista vaikutteis-

ta, sillä alue oli varsin eristäytynyttä muusta maasta huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. 1800-luvun puo-

livälissä pastori E.W.Davies vietti aikaansa Keski-Bretagnessa ja kirjoitti ylistävin sanoin alueella tyypilli-

sistä, melko pienistä, lyhythäntäisistä maaseudun köyhien asukkaiden ja salametsästäjien koirista. Hän 

kuvaa niitä tehokkaiksi ja rohkeiksi työskentelijöiksi, jotka osoittivat linnut ja olivat erinomaisia nouta-

jia. Metsästäjät kulkivat koiriensa kanssa kaikenlaisissa maastoissa elantonsa hankkiakseen, ja urhoolli-

set koirat etsivät linnut myös syvältä tiheistä puskista. Koirien häntä oli usein typistetty, jotta vältyttiin 

piikkipensaiden aiheuttamilta vammoilta.  

1800-luvun lopulla Bretagnen alueelle saapui englantilaisia metsästäjiä mukanaan pääosin settereitä, 

mutta myös pointtereita ja springerspanieleita. Samoihin aikoihin paikallista koirakantaa ryhdyttiin 

määrätietoisesti kehittämään. Tahattomia risteytyksiä englantilaisten koirien kanssa epäilemättä ta-

pahtui, mutta niitä tehtiin myös suunnitellusti tarkoituksena vahvistaa seisontataipumuksia ja hajuais-

tia. Pian todettiin, ettei risteytyksiä voida jatkaa vaarantamatta bretonien erityisiä fyysisiä ja henkisiä 

ominaisuuksia, joissa yhdistyvät parhaat piirteet sekä spanieleista että settereistä.  

Vuonna 1906 Bretagnessa oleskellut majuri ja eläinlääkäri P. Grand-Chavin havaitsi, että hän tapasi 

usein pieniä, lyhythäntäisiä, spanielityyppisiä koiria, joilla oli varsin pienet korvat spanieliksi. Kuvaus 

vastaa hyvin sitä millaiseksi myös nykypäivän bretonin 

voisimme kuvata: 10-15cm pituinen häntä, erittäin 

leveä ja syvä rintakehä, lyhyt lanne, voimakas takaosa, 

kauttaaltaan tanakka ulkomuoto, vahva selkä, älykäs 

ilme, ilmeikkäät silmät, erittäin riistaintoinen, innokas, 

peloton, hyvä seisoja… ja jäniksen ajaja! Turkin väristä 

hän mainitsee kaikki nykypäivänä sallitut värit. Met-

sästettäessä niillä oli huomattavan hyvä hajuaisti ja ne 

hakivat kurppia tiheiköistä, pelottomasti ylittivät jokia 

ja kykenivät kulkemaan vaikeissa maastoissa. 

Rodulle perustettiin kaksi rotuyhdistystä vuonna 1907. 

Bretagnen alueella rodusta kiinnostuneet perustivat 

Ranskan rotujärjestön tavoitteenaan kehittää ja paran-
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Kuva 2. 1926 syntynyt uros Aotrou De Cornouail-
le on monien nykypäivän bretonien esi-isä 

Kuva 3.1940-luvulla syntynyt uros Poilu de Droulet 

taa rotua systemaattisesti. Tuolloin yhdistys sai ni-

men ”Club de l’Epagneul Breton à Courte Queue Na-

turelle*”. Samoihin aikoihin perustettiin ”Le Club 

Français de l’Epagneul”, jonka alaisuuteen kuului 

neljä epagneul-rotua: epagneul francais, epagneul 

breton, epagneul picard ja epagneul pont-audemer.  

*courte queue naturelle = luonnostaan lyhyt häntä 

Samana vuonna luonnosteltiin ensimmäinen rotu-

määritelmä, joka seuraavana vuonna hyväksyttiin 

muutamin muutoksin. Ensimmäinen rotumääritelmä 

hyväksyi ainoastaan luonnostaan lyhyen hännän, mut-

ta vaatimus poistettiin 1933 ja typistetty häntä sallit-

tiin.  

Näyttelyssä bretoni esitettiin tiettävästi ensimmäisen 

kerran 1896 Pariisissa epagneul-tyyppisten koirien 

ryhmässä. Pian tämän jälkeen, vuonna 1898, bretoni 

”Myrrha d’Amorique” voitti ensimmäisen sijan käyt-

tökokeessa Ranskassa. Näyttelyssä rodulla oli oma 

luokkansa ensimmäisen kerran Toulousessa 1906.  

Vuonna 1933 Ranskan bretonijärjestön vuosikirjassa 

julkaistu M. Mège kirjoitus kuvaa hyvin rodun käyt-

töominaisuuksia: “Kautta aikojen tämä rotu on tun-

nettu hyvänä kaiken riistan koirana. Se metsästää 

laukalla ja merkkaa seisontansa pää korkealla ja on 

hyvin halukas nostoon. Sen on huomattu olevan eri-

koisen hyvä soilla ja metsissä sekä luontaisena noutajana.” 

Rodun käyttötarkoitus ei ole muuttunut. Se on edelleen monipuolinen lintukoira, jota käytetään kana-

lintujen, lehtokurppien ja jänisten metsästykseen seisonnalta kaikenlaisissa maastoissa ja kaikissa olo-

suhteissa. Kautta aikojen bretonia on käytetty myös noutavana lintukoirana maalta ja vedestä. Rotua 

kysytään jonkin verran myös muuhun harrastuskäyttöön tai pelkäksi kotikoiraksi, rodun suuresta 

riistavietistä huolimatta.  

2.2. Eri linjat 

Yleisesti puhutaan kahdesta eri linjasta, alkuperäisestä ranskalaisesta ”Epagneul Bretonista” (käytetään 

myös nimitystä French Brittany) ja amerikkalaisesta ”American Brittanysta”. Nämä kaksi linjaa poikkea-

vat toisistaan jonkin verran niin käyttöominaisuuksiltaan kuin ulkomuodoltaan. Monet pitävät niitä 

jopa eri rotuina ja aika-ajoin on keskusteltu niiden jakamisesta virallisesti omiksi roduikseen.  

Linjojen eriytymisen takana ovat käytännön syyt. Ensimmäiset bretonit vietiin Ranskasta Amerikkaan 

1930-luvulla pääosin Cornouaille-linjoista. Viestintä valtameren yli oli vaikeaa, toinen maailmasota 

katkaisi välit täysin lähes 15 vuodeksi ja USA:n ja Euroopan koesäännöt erosivat toisistaan, joten rotu 

kehittyi Amerikassa omaan suuntaansa. Sittemmin Amerikkaan on viety myös uusia ranskalaista tyyp-

piä edustavia koiria, mutta niitä kasvatetaan pääosin erillään. 
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Kuva 5. Tyypillinen näyttelyvoittaja ”American 
Brittany”-linjasta, narttu Willowick Talltean 

Kuva 4. 1930-luvun vaihteessa syntynyt uros 
Idoc de Cornouaille vietiin Amerikkaan 1936. 
Se on lähes jokaisen amerikkalaisen ja myös 
monen ranskalaissyntyisen bretonin taustalla. 

Kuva 6. Opri Siik ja uros Fin mva Caesar  

Amerikkalaista tyyppiä esiintyy USA:n lisäksi mm. Kana-

dassa, Australiassa, Japanissa ja Etelä-Amerikassa. Geeni-

virtaa tulee jonkin verran myös Pohjoismaihin erityisesti 

Norjan kautta. Norja on FCI:n jäsenmaana sitoutunut 

kunnioittamaan rotujen alkuperämaiden ohjeistuksia ja 

Ranskan rotujärjestö on tuominnut pyrkimykset muuttaa 

rotua henkilö- tai maakohtaisten intressien perusteella. 

Edelleen Norjassa käytetään jonkin verran puhtaita Ame-

rican Brittany-yksilöitä jalostukseen.  

Myös Suomen bretonipopulaation kantakoirat sekä jotkut 

myöhemmistä, lähinnä Norjasta tuoduista koirista, ovat 

olleet osin ”American Brittany”-linjaisia. Ne ovat sekoit-

tuneet muuhun koirakantaan ja melko suuri osa suoma-

laisista bretoneista on tässä mielessä sekalinjaisia. Maas-

samme on myös puhtaasti ranskalaisia sukuja olevia tuon-

teja ja niiden jälkeläisiä. 

Bretoneissa ei ole nähtävissä selvää jakautumista käyttö-

tarkoituksen perusteella. Suomessa ja muualla Pohjois-

maissa rotua myydään pääsääntöisesti vain metsästyskäyt-

töön ja suuri osa koirista on aktiivisesti metsästykseen 

käytettäviä perhekoiria. Silti rotua on jonkin verran myös 

harrastajilla, jotka eivät itse metsästä. Muualla ulkomailla 

sekä ranskalaisen että amerikkalaisen sukulinjan sisällä on 

suurta vaihtelua käyttötarkoituksessa. Vaikka näkyvä kas-

vatustoiminta painottaa metsästysominaisuuksien vaali-

mista, on rodussa niin metsästys-, koe-, näyttely-, koti- 

kuin kennelkoiriakin, sekä kaikkia näiden yhdistelmiä. 

2.3. Suomen kannan kehittyminen 

Ensimmäiset kaksi bretonia tuotiin maahamme 1960-luvun 

alkupuolella, mutta varsinainen kasvatustyö alkoi 1970-luvulla 

Opri Siikin Norjasta tuomien koirien myötä.  

Ensimmäinen suomalainen bretonipentue syntyi vuonna 1975 

Opri Siikin nartulle ”Tula” ja Norjalaiselle urokselle ”King”. 

Vuoden 1990 loppuun mennessä oli syntynyt kaikkiaan 430 

pentua 55 pentueesta. Ne kaikki pohjautuivat kymmeneen 

koiraan - kahdeksaan urokseen ja kahteen narttuun, joista use-

at olivat keskenään toisille läheistä sukua. 
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Kantakoirat 1975-1990 

Tuontimaa sukupuoli, nimi, vanhemmat  Jälkeläismäärä 

NORJA narttu Tula (Nydams Buster – Aja) 9 

NORJA  narttu Röiodden’s Carry (Ubard du Moulin de Callac – Ch Bitte)  45 

NORJA   uros King (Toftebjergs Rex – Milestens Rita) 9 

NORJA uros Fin mva Caesar (Sofus – Röioddens Nicki) 91  

RANSKA uros Varh de Cornouaille (Orsa de Cornouaille – Narlik de C.) 10 

NORJA uros Krutfjellet’s Viki ( Varfhjellets Taico – Pia, ee. Caesarin sisar)  158  

NORJA uros Storeskar’s E. Jeri (Gypsum de Britt – Storeskars’s Peppi) 58 

NORJA uros Storeskar’s G. Jekku (Gypsum de Britt – Storeskars’s Peppi) 34 

NORJA uros Storeskar’s F. Janne  (Gypsum de Britt – Stilleruds Chille) 52 

RUOTSI uros Cherokee-Chief (Gypsum de Britt – Freckles O’Dee Of Beyaz) 7 

Käytetyimpien koirien jälkeläismäärät olivat erittäin suuria kannan kokoon nähden ja pentueiden su-

kusiitosasteet olivat usein korkeita. Jotta kasvatustyötä pystyttiin jatkamaan, oli välttämätöntä saada 

uutta geenivirtaa. Ranskasta vuonna 1991 tuotu uros Euz de l’Allee des Tilleuls, s. 1989, toi pelastusta 

tilanteeseen ja oli 90-luvun alun käytetyin uros. 

1990-luvulla useiden tuontikoirien myötä saatiin uutta geenivirtaa sekä samalla parannusta niin käyt-

töominaisuuksiin, luonteisiin kuin ulkomuotoonkin. Näiden koirien jälkeläismäärät jäivät hieman koh-

tuullisemmiksi. Jalostuskäytön kannalta merkittävimpiä olivat Tanskasta Midtvejs- ja Odinvejs-

kenneleistä tulleet koirat. Nykypäivän jalostuspohjassa nämä koirat ovat edelleen merkittävässä osas-

sa. Jalostukseen käytettiin myös yksittäisiä Saksan, Bulgarian, Belgian, Ruotsin ja Norjan tuonteja.  

Rekisteröintimäärissä näkyy rajojen aukeaminen Eurooppaan (1989) rekisteröintimäärien nousuna ja 

tuontikoirien määrän lisääntymisenä. 1990-luvun alussa pentuja syntyi muutamana vuotena lähes sata, 

mutta määrä putosi nopeasti alle 50 vuosittaiseen pentuun. Notkahdus pentumäärissä osuu häntien 

typistyskiellon aikaan (1996), mutta todennäköisellä sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta asiaan. 

2000-luvun vaihteessa rodun suosio lähti jälleen kasvuun ja jatkuu edelleen.   

 
Kaavio 1. Pentumäärien kehitys vuosina 1973-2014 syntymävuoden mukaan.  
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3. ROTUJÄRJESTÖ SAKSANSEISOJAKERHO RY 
 
Bretoni kuuluu mannermaisten seisojarotujen yhteisen rotujärjestön, Saksanseisojakerho ry:n alaisuu-

teen. Saksanseisojakerho on perustettu vuonna 1943, jolloin yhdistyksen jäseniksi ilmoittautui 27 sak-

sanseisojien harrastajaa. Vuoteen 1978 saakka bretonia kutsuttiin nimellä bretagnenspanieli ja se kuu-

lui Spanieliliiton alaisuuteen sekä osallistui kyseisen järjestön kokeisiin. Seisontaominaisuutensa vuoksi 

bretoni kuitenkin vaihdettiin sopivampaan rotujärjestöön, Saksanseisojakerho ry:n alaisuuteen. 

Tällä hetkellä Suomen Kennelliittoon kuuluvassa rotujärjestössä on noin 2800 jäsentä, mihin tasoon se 

on viimeisten seitsemän vuoden aikana keskimäärin vakiintunut. Aluksi rotujärjestön edustamat koirat 

olivat vain lyhyt- ja karkeakarvaisia saksanseisojia, mutta nyt valikoimaan kuuluu jo 28 erilaista man-

nermaista seisojarotua tai rotumuunnosta, joihin rekisteröidään vuosittain 750 - 950 uutta pentua. 

Saksanseisojakerhon tarkoitus on ylläpitää ja kehittää mannermaisia seisovia lintukoiria metsästyksen 

monitoimikoirina sekä edistää kanakoiraharrastusta Suomessa. Tähän kerho pyrkii järjestämällä roduil-

leen näyttelyitä, katselmuksia sekä kanakoirien erikoiskokeita (KAER) ja kilpailuja, julkaisemalla opaskir-

joja ja neljästi vuodessa ilmestyvää Saksanseisoja-lehteä sekä näyttely- ja koetulokset sisältävää vuosi-

kirjaa. Kerho myös vaalii ja ohjaa edustamiensa rotujen rodunjalostusta sekä pyrkii kaikin keinoin tor-

jumaan koirien terveydentilaa mahdollisesti horjuttavia perinnöllisiä vikoja ja muita eläinsairauksia 

sekä tiedottamaan niistä jäsenilleen. 

Saksanseisojakerhon hallituksessa on 7 jäsentä ja sihteeri. Lisäksi kerhon toimintaa ohjaavat toimikun-

nat: jalostustoimikunta, ulkomuototoimikunta, koetoimikunta ja tietojenkäsittelytoimikunta. Kerhon 

toimihenkilöihin kuuluvat myös päätoimittaja, jäsensihteeri, myyntisihteeri, vuosikirjan päätoimittaja ja 

kotisivujen vastuuhenkilö.  

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunnassa on 10 jäsentä. Jalostusneuvojat valitsee Saksanseisojaker-

hon vuosikokous. Lyhytkarvaisen saksanseisojan jalostusneuvonnasta vastaa 3 henkilöä ja karkeakar-

vaisen saksanseisojan jalostusneuvonnasta 3 henkilöä. Bretonien jalostusneuvonnasta vastaa 2 henki-

löä, pieni- ja isomünsterinseisojien sekä pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostusneuvonnasta vastaa 1 

henkilö ja muiden rotujen jalostusneuvonnasta vastaa 1 henkilö. Muiden rotujärjestön alaisuuteen 

kuuluvien rotujen (22 eri rotua) pentuvälityksestä ja rotutietouden jakamisesta vastaa yhdistyksen vuo-

sikokouksen valitsemat 8 rotuyhteyshenkilöä.  

Saksanseisojakerhon jalostustoimikunta määrittelee jalostuksen tavoitteet ja seuraa rotujemme tilaa. 

Toimikunta ohjaa jalostuksen suunnittelua antamalla lausuntoja ja suosituksia jalostusyhdistelmistä 

sekä hoitaa pentuvälitystä. Toimikunta pitää yllä jalostusrekisteriä jalostukseen sopiviksi katsotuista 

koirista. Jalostustoimikunta on mukana järjestelemässä jokavuotista nuorten koirien ikäluokkakatsel-

musta Junkkaria, vuosikokouksen tai erikoisnäyttelyn yhteydessä järjestettäviä jalostusaiheisia luento-

päiviä sekä vastaa jalostuskatselmuksen järjestelyistä. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 

Bretoni on monipuolinen seisova lintukoira, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on lintujen ja jänisten 

metsästys seisonnalta sekä noutavana koirana toimiminen.  

Suomalaiset kasvattajat ovat pääosin aktiivisia metsästäjiä ja toimivat metsästyksellisestä näkökulmas-

ta. Huomioiden, että koirien tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Rodun edustajat ovat usein erittäin 

riistaviettisiä ja niiden luontaiset käyttöominaisuudet ovat hyvällä tasolla. Miellyttävä ulkomuoto, koko 

ja sosiaalinen luonne ovat saaneet aikaan sen, että bretonia hankitaan jonkin verran muuhun kuin met-

sästyskäyttöön, riistavietistä huolimatta. Rodun parissa toimii myös yksittäisiä kasvattajia, jotka eivät 

itse aktiivisesti metsästä jalostuskoirillaan ja joiden kasvatustyössä metsästysominaisuudet eivät vaiku-

ta olevan keskeisessä roolissa. Kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti käyttökoirarotu ja sellaisena se pysyy 

vain, mikäli se säilyy ensisijaisesti metsästäjien käsissä, metsästysominaisuuksia vaalien. 

Rodun jalostuksessa pyritään metsästysominaisuuksien ja ulkomuodon osalta seuraamaan soveltuvissa 

määrin rodun kotimaan ohjeistuksia. Pääosin suositaan ranskalaista tyyppiä olevia koiria, mutta koira-

kantaamme on sekoittunut myös amerikkalaisia sukulinjoja. Käyttöominaisuuksissa ja luonteissa on 

huomioitava myös yksilöiden sopeutuminen suomalaiseen koiranpitokulttuuriin, jossa bretonit ovat 

yleensä käytännön metsästyskoirina ja perhekoirina.  

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan 

myös jalostuspohjan laajuudesta.  

Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. 

Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa 

ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös im-

muunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, au-

toimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminen ovat mahdollisia vain, jos koi-

rien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 

sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden 

liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko ro-

tuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähi-

tellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole.  

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 

roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröinti-

määristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira 

saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukui-

sissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. 

(MMT Katariina Mäki 5.8.2013, www.kennelliitto.fi) 
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Bretonien vuotuinen rekisteröintimäärä on suhteellisen pieni ja koirien jalostusikä on melko pitkä, jo-

ten tarkasteltu populaation rakennetta ja jalostuspohjaa on tarkasteltu pääsääntöisesti 15 vuoden 

(2000–2014) eli kolmen sukupolven ajalta. Kennelliiton Jalostustietokannasta saatavissa sukupolvittai-

sissa tilastoissa sukupolven pituus on kuitenkin vain neljä vuotta. 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos  

Rekisteröintien ja tuontien määrä Suomessa 
Taulukko 1. Vuositilasto, syntymävuoden mukaan 2000-2014 

 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Pennut (kotimaiset) 123 106 119 103 99 110 97 117 55 56 101 76 50 53 26 

Tuonnit 5 11 4 6 10 6 7 9 10 5 8 5 4 7 10 

Rekisteröinnit yht. 128 117 123 109 109 116 104 126 65 61 109 81 54 60 36 

Pentueet 19 16 16 15 13 16 15 18 10 11 15 13 8 11 5 

Pentuekoko 6,5 6,6 7,4 6,9 7,6 6,9 6,5 6,5 5,5 5,1 6,7 5,8 6,2 4,8 5,2 

Kasvattajat 17 13 15 14 12 14 14 17 9 10 13 12 7 10 4 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 

- kaikki 18 13 12 13 12 14 11 16 8 10 14 12 8 8 5 

- kotimaiset 9 9 8 8 8 7 9 7 5 6 8 7 6 6 3 

- tuonnit 5 2 1 3 3 5 1 6 1 2 5 4 1 1 2 

- ulkomaiset 4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 0 

- keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
5v 2kk 4v 4kk 5v 3kk 4v 9kk 5v 9kk 5v 9kk 

4v 

10kk 
4v 1kk 

5v 

11kk 
4v 9kk 

3v 

10kk 
4v 9kk 

4v 

10kk 
4v 7kk 2v 7kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 

- kaikki 19 16 16 15 13 15 15 18 10 10 14 13 8 11 5 

- kotimaiset 16 13 9 11 9 12 13 15 8 6 11 9 5 9 2 

- tuonnit 3 3 7 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 

- keskimääräinen 

jalostuskäytön ikä 
4v 8kk 5 v 

4v 

11kk 
4v 9kk 4v 2kk 4v 9kk 

3v 

10kk 
4v 7kk 5v 4kk 5v 7kk 5v 4v 7kk 4v 2kk 5 v 

4v 

10kk 

Isoisät 33 22 24 25 22 23 21 26 13 15 22 21 13 13 10 

Isoäidit 34 24 22 24 22 23 20 26 17 18 23 19 14 13 10 

Sukusiitosprosentti 0,74% 1,74% 0,82% 1,19% 1,58% 1,03% 2,54% 0,83% 1,44% 0,57% 2,26% 0,82% 0,59% 1,45% 0,19% 

 
Viimeisen 15 vuoden aikana rodun suosio on kasvanut. 2000-2014 syntyneitä koiria on rekisteröity 

kaikkiaan 1398. Niistä tuontikoiria on ollut 107 yksilöä eli noin 8%. Lisäksi on tiedossa useita tuonteja, 

joita ei ole lainkaan rekisteröity Suomen Kennelliittoon. 

Viiden vuoden jaksoissa tarkasteltaessa keskimääräiset Suomessa syntyneiden pentueiden ja pentujen 

määrät ovat olleet seuraavat: 

 2000-2004: keskimäärin 10,4 pentuetta ja 61 pentua vuodessa, 

 2005-2009: 14 pentuetta ja 87 pentua (43% kasvua edelliseen jaksoon verrattuna), 

 2010-2014: 15,8 pentuetta ja 110 pentua (26% kasvua edelliseen jaksoon verrattuna). 

Vuosittainen eri kasvattajien määrä on noussut 2000-luvun vaihteen vajaasta 10 vuosittaisesta kasvat-

tajasta yli 15 kasvattajaan. Kennelliiton jalostustietokannan kasvattajalistauksen mukaan viimeisen 5 

vuoden sisällä pentueita on ollut 27 kennelnimellisellä kasvattajalla, lisäksi lähes joka vuosi on ollut 
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yksittäisiä pentueita kasvattajilla, jotka eivät ole hankkineet kennelnimeä. Kasvatustoiminta on Suo-

messa varsin pienimuotoista. 

Taulukko 2. 2000-2014 rekisteröidyt tuontikoirat 

Tuontimaa Urokset Nartut Yhteensä Käytetty 
jalostukseen  

Ei käytetty 
jalostukseen 

ALANKOMAAT 1 - 1 - 1 

BELGIA 7 2 9 3 6 

ITALIA 1 4 5 - 5 

KREIKKA 1 2 3 2 1 

NORJA 7 7 14 4 10 

RANSKA 15 20 35 15 20 

RUOTSI 10 7 17 7 10 

SAKSA 3 4 7 2 5 

SERBIA 1 2 3  3 

TANSKA 4 7 11 4 7 

TSEKKI - 1 1 - 1 

YHTEENSÄ 50 (47%) 56 (53%) 106 37 (35%) 69 (65%) 

 

Viimeisen 15 vuoden aikana rekisteröidyistä tuonneista 47% on ollut uroksia ja 53% narttuja. Reilu 

kolmannes tuonneista on Pohjoismaista, kolmannes rodun kotimaasta Ranskasta ja loput muista Eu-

roopan maista. Jalostukseen tarkastelujakson tuonneista on käytetty 35%. Jalostukseen käyttämättö-

mistä tuonneista osassa on vielä potentiaalia jalostuskäyttöön. Useat niistä ovat jalostusikäisiä tai alle 

jalostusiän, eikä niistä ole toistaiseksi raportoitu jalostuksesta pois sulkevia vikoja tai sairauksia tai niitä 

ei ole vielä PEVISA-tutkittu.  

Jalostuskoirien ikä 

 
Kaavio 2. Vuosina 2000-2014 jalostukseen käytettyjen koirien keskimääräinen ikä  

Kaaviossa 2 tarkastellaan sitä, minkä ikäisiä koirat ovat olleet kun ne ovat saaneet kunkin pentueensa. 

Vuosina 2000-2014 keskimääräinen jalostukseenkäyttöikä on ollut sekä nartuilla että uroksilla 4 vuotta 

9 kuukautta. Jalostukseen käytön keski-ikää voidaan pitää myös arviona rodun keskimääräisestä suku-

polven pituudesta.  
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Iäkkäitä, yli 9-vuotiaita uroksia on käytetty 14 kertaa ja 8-9-vuotiaita narttuja on käytetty 6 kertaa. 

Vanhin käytetty uros on ollut 11-vuotias narttu 9-vuotias. 

Alle 2-vuotiaita nuoria koiria on käytetty 7 kertaa, niistä 6 urosta ja 1 narttua. Suomen Kennelliiton 

nykyisen jalostusstrategian suosituksen mukaisesti jalostukseen käytettävän koiran tulisi olla vähintään 

2-vuotias. 

 

Sukusiitos 

Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena pide-

tään serkusten tai sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten 

sairauksien esilletuloon. 

Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenis-

tä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esi-

vanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homo-

tsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, 

jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä. 

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 

jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusii-

tos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, 

joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköi-

syys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 

tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 

ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläi-

silleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa 

perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitok-

sen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylit-

täessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään 

esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustus-

kyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosas-

te kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli 

lähisukulaisten yhdistämisessä. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellai-

sia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. 

Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 

6,25 %. 

(MMT Katariina Mäki 5.8.2013, www.kennelliitto.fi) 
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Kaavio 3. Bretonien sukusiitosprosentin kehitys 1988-2014. 

Huomioitava on, että tämän tavoiteohjelman sukusiitosprosentit lasketaan Kennelliiton aineistoista, 

jotka tuontikoirien osalta kattavat vain kolme sukupolvea ja ovat siis hyvin vajavaiset. Lisäksi aineistos-

sa esiintyy muutama bretoni useammalla kuin yhdellä rekisterinumerolla ja järjestelmä käsittää ne eri 

yksilöiksi. Näin ollen sukusiitosprosentit ovat todellisuudessa jonkin verran esitettyä korkeammat. 

Kaavioon on otettu mukaan tilasto vuodesta 1988 lähtien. Vuoteen 2000 saakka keskimääräinen su-

kusiitosaste on laskenut selvästi, jonka jälkeen se on pysynyt kohtuullisella tasolla. Viimeisen 15 vuo-

den ajanjaksolla keskimääräinen sukusiitosaste on ollut 1,19% vaihdellen vuosittain 0,19% – 2,54% 

välillä.  

 
Kuva 7. Jotta Suomen populaatioon saadaan uusia geenejä ja jalostustyötä voidaan jatkaa säilyttäen kohtuulliset 

sukusiitosasteet, on ulkomailta jatkuvasti etsittävä vierassukuisia tuontipentuja ja jalostusuroksia. 

Kuva: Päivi Pesonen 



16 
 

4.1.2 Jalostuspohja 

Taulukko 3. Jalostuspohja per vuosi ja per sukupolvi syntymävuosittain. Jalostuspohja per sukupolvi -
luvut on muodostettu nelivuotisjaksoilta. Viimeinen kussakin jaksossa mukana oleva vuosi on se, jonka 
kohdalla tieto näkyy. Esim. vuosi 2008 kuvaa ajanjaksoa 2005-2008. 

Per vuosi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Pentueet 19 16 16 15 13 16 15 18 10 11 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 18 13 12 13 12 14 11 16 8 10 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 19 16 16 15 13 15 15 18 10 10 

Isät/emät 0,95 0,81 0,75 0,87 0,92 0,93 0,73 0,89 0,8 1 

Tehollinen populaatio 25 (66%) 20 (62%) 19 (59%) 19 (63%) 17 (65%) 20 (62%) 18 (60%) 23 (64%) 12 (60%) 13 (59%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 0 % 0 % 5 % 6 % 8 % 11 % 13 % 7 % 7 % 8 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 0 % 0 % 1 % 12 % 10 % 9 % 28 % 20 % 20 % 12 % 

Per sukupolvi (4 vuotta) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Pentueet 66 60 60 59 62 59 54 54 49 47 

Jalostukseen käytetyt eri urokset 45 38 41 37 37 35 35 37 35 36 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 49 44 43 45 48 46 43 40 30 28 

Isät/emät 0,92 0,86 0,95 0,82 0,77 0,76 0,81 0,92 1,17 1,29 

Tehollinen populaatio 63 (48%) 56 (47%) 56 (47%) 56 (47%) 58 (47%) 56 (47%) 53 (49%) 52 (48%) 42 (43%) 40 (43%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 3 % 5 % 7 % 9 % 10 % 10 % 9 % 9 % 11 % 16 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 4 % 6 % 8 % 14 % 17 % 19 % 20 % 19 % 18 % 17 % 

 

Tehollinen populaatiokoko 

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodus-

sa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Yksin-

kertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja 

tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa 

yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi teholli-

nen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. 

Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, las-

kelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyt-

tökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana 

jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. 

Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, 

etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioi-

da tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta 

tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä.  

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustu-

vaa laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jäl-

keläismäärät.  

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää 

yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä.  
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Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto 

pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön 

geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden jälke-

läismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, 

jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan 

ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. 

(MMT Katariina Mäki 31.10.2013, www.kennelliitto.fi)  

Bretonien sukupolvittainen tehollinen populaatiokoko on vaihdellut 15 viimeisen vuoden aikajaksolla 

välillä 32-63, kasvaen rekisteröintimäärien mukana.  

 

Isät/emät luku 

Isät/emät luku on eli eri isien ja emien lukumäärien suhde. Mitä lähempänä suhde on yhtä, sitä tasai-

sempaa yksittäisten koirien jalostuskäyttö on. Luvun ollessa alle 1 on samoja uroksia käytetty eri nar-

tuille. Puolestaan luvun ollessa yli 1, on samoja narttuja käytetty useasti jalostukseen, eri uroksilla as-

tuttaen. Mitä tasaisemmin koiria käytetään jalostukseen, sitä tehokkaammin saadaan säilytettyä rodun 

perinnöllistä vaihtelua.   

Bretoneilla sukupolvittainen isät/emät luku on tarkastelujaksolla keskimäärin 0,89. 

 

Jalostukseen käytettyjen koirien osuus 

 

 
Kaavio 4. Jalostukseen käytettyjen koirien %-osuus 1988-2014 syntyneistä koirista. Yhä jalostusikäisiksi 

arvioitujen koirien osuus on kuvattu katkoviivalla.  

Kaaviosta 4 nähdään kuinka suurta osaa suomalaisesta bretonikannasta käytetään jalostukseen. Muka-

na on sekä kotimaassa syntyneet koirat että tuonnit. On huomioitava, että nuorimmat ikäluokat ovat 

vielä jalostusikäisiä ja niiden osalta prosenttiosuuksiin pystytään vielä jalostusvalinnoilla vaikuttamaan. 

Kuvassa jalostusikäisten osuus on merkitty katkoviivalla, niihin on luettu nartuista 2008 syntyneet ja 

nuoremmat (nartun jalostuskäyttö alkaa harvoin yli 6-vuotiaana). Uroksista jalostusikäisiksi on katsottu 
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2004 syntyneet ja nuoremmat (uros voi saada ensimmäiset jälkeläisinä iäkkäänä, kaaviossa raja on 

vedetty 10 ikävuoteen).  

Jalostusiän ylittäneille koirille (yhtenäinen viiva) ei ole enää odotettavissa jälkeläisiä, vaan ne jäävät 

kokonaan käyttämättä. Vuosina 1988-2004 syntyneistä uroksista jalostukseen on käytetty 14% eli 86% 

on jäänyt käyttämättä. Jalostusiän ylittäneistä vuosina 1988-2008 syntyneistänartuista jalostukseen on 

käytetty 18% ja 82% on jäänyt käyttämättä. Keskimäärin jalostukseen on käytetty 16% koirakannas-

tamme. 

Taulukko 4. Ulkomaalaisten vanhempien / tuontivanhempien osuudet vuosina 2000–2014 syntyneistä 

pentueista. Taulukossa on huomioitu jokainen pentue erikseen. Koiranet 1/2015. 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 YHT % 

Pentueet 19 16 16 15 13 16 15 18 10 11 15 13 8 11 5 201 
 

Tuontiuroksesta 5 2 1 3 3 6 1 6 1 2 5 5 1 1 2 47 23 % 

Ulkomaisesta 
uroksesta 

4 2 6 4 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 - 29 14 % 

Tuontinartusta 3 3 7 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 50 25 % 

isä JA emä ul-
kom./tuonti 

2 1 6 2 - 2 1 2 - 2 1 1 1 - 2 23 12 % 

isä TAI emä ul-
kom./tuonti 

8 5 4 7 8 7 2 8 5 5 7 8 3 3 1 81 40 % 

kotimaiset van-
hemmat 

9 10 6 6 5 7 12 8 5 4 7 4 4 8 2 97 48 % 

 

Vuosina 2000-2014 syntyneistä pentueista 48% eli lähes puolet on Suomessa syntyneistä vanhemmista. 

Pentueista 40% on vanhemmista, joista toinen on Suomessa syntynyt ja toinen tuonti tai ulkomaalai-

nen koira. Pentueista 12% kumpikin vanhemmista on tuonti tai ulkomaalainen koira.  

Neljännes (25%) tarkastelujaksolla syntyneistä pentueista on tuontinartuista. 23% pentueista on tuon-

tiuroksista ja 14% on ulkomaalaisesta uroksesta. 

 

Suosituimpien jalostuskoirien käyttömäärät ja sukulaisuussuhteet 

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukainen suositus on, että yhdenkään koiran elinikäinen jälke-

läismäärä ei ylitä 5% rodun populaatiossa yhden sukupolven jaksolla syntyneistä pennuista. Toisen 

polven jälkeläismäärä koiralla saisi olla korkeintaan 10% sukupolven aikana syntyneistä pennuista. 

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä on bretonilla viimeisen viiden (2010-2014) vuoden aikana ollut 4 

vuotta 10 kuukautta, joten sukupolven pituutena käytetään taulukoissa pyöristettynä viittä vuotta. 

Kotimaisia pentuja on viimeisen viiden vuoden aikana syntynyt 557 yksilöä. 5% syntyneistä on 28 yksi-

löä ja 10% syntyneistä on 56 yksilöä. Näin ollen liikakäytöksi katsotaan, mikäli bretonin oma jälkeläis-

määrä ylittää 28 pentua tai toisen polven jälkeläismäärä ylittää 56 pentua.  
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15 vuoden käytetyimmät urokset 

2000-2014 syntyneissä pentueissa on isänä 104 eri urosta ja 118 eri narttua. 

Taulukko 5. Viimeisen 15 vuoden (2000-2014) aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 urosta. 
%-osuus = uroksen jälkeläisten osuus Suomessa syntyneistä tarkastelujaksolla rekisteröidyistä 
pennuista. Kumulat.% = ko. ja sitä edeltävien urosten jälkeläisten yhteinen prosenttiosuus 
tarkastelujaksolla rekisteröidyistä jälkeläisistä. Esim. kun neljännen uroksen kohdalla kumulatiivinen 
prosenttiosuus on 12%, tarkoittaa se että neljä ensimmäistä urosta on tuottanut 12% kaikista 
tilastointiaikana syntyneistä pennuista. 

 
Synt Ensimmäisessä polvessa Toisessa polvessa 

# Uros  Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 
Haipakan Rocci 
(D’Ispagnac Roc – Raya de Sant Tudec) 

2002 6 42 3,22% 3% 5 46 

2 
Jarlein Quicksilver TÖ 

(Pablo du Sulon – Jarlein Lacota) 

2004 5 41 3,14% 6% 7 47 

3 
Zorro  

(Odinvejs Cassan – Ruijanpalon Debi) 

1998 6 35 2,68% 9% 12 88 

4 
Jarlein Pico 

(Decorum Farao – J. Kuurankukka) 

2004 4 34 2,60% 12% 5 40 

5 
Suivakon Xirre 

(Kuurakairan Shemeikka – Ruijanpalon Gainly) 

2004 5 31 2,37% 14% 4 29 

6 
Ruijanpalon Fix TÖ 

(Quoca du Clos des Melezes – Midtvejs Violette) 

1997 5 30 2,30% 16% 7 54 

7 
Haipakan Rosi 
(D’Ispagnac Roc – Raya de Sant Tudec) 

2002 4 30 2,30% 19% 2 9 

8 
Bono 

(Suivakon Xirre – Sunny du Domaine des Perches) 

2006 4 29 2,22% 21% 5 33 

9 
Aron Vom Uhlenbek 

(tuonti, Jasko du Pont de Fleuriau –Tomke von der 
Kremper aue) 

2005 4 29 2,22% 23% 0 0 

10 
Tico Du Domaine Des Pres Aux Perches 

(tuonti, Oural de Saint Lubin – Maeva du Dom.) 

2002 3 28 2,14% 25% 3 15 

11 
Majaniemen Grim Nougat 

(Zorro – Majaniemen Lady’s Esberanz) 

2003 3 27 2,07% 27% 3 17 

12 
Pollistas Cluny 

(tuonti, M K-Falco – Marie Chocolat Royal) 

2007 4 27 2,07% 29% 4 27 

13 
Ramses du Domaine des Pres aux Perches 

(tuonti, Jixy de Rocancourt – Maeva du Dom.) 

2000 4 27 2,07% 31% 5 30 

14 
Eirams Pigge Primus 

(ulkom.uros, Midtvejs Camus – E. Wakna Wimsa) 

2009 3 26 1,99% 33% 0 0 

15 
Eirams Rosso Runner 

(tuonti, Malthe – Eirams Wakna Wimsa) 

2008 3 26 1,99% 35% 1 6 

16 
Yavanna's Malcolm TÖ 

(Jarlein Pico – Jarlein Queen Scarlett) 

2008 3 25 1,91% 37% 2 15 

17 
Pablo du Sulon 

(tuonti, Flipper de Saint Hovec – Liane du Sulon) 

1999 3 23 1,76% 39% 12 114 

18 
Taikamäen Alfonso 

(Karhutassun Felix – Alpoksen Piitu) 

2009 4 23 1,76% 41% 2 15 

19 
Kuurakairan Shemeikka 

(Sorbas – Odinvejs Chila) 

1998 3 22 1,68% 42% 16 86 

20 
Kuurakairan Aarre 

(Bono – Midtvejs Rubi) 

2011 3 20 1,53% 44% 0 0 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35689%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35901%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36522%2F98&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16872%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19262%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40614/97&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35691%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21387%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26240%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41439%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN44421%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32132%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN27990%2F00&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S37626%2F2009
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34934%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40719%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12513/00&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI18151%2F09
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN16523/98&R=95
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Liikakäytön rajan (28 pentua) ylittää 9 käytetyintä urosta. Ne ovat tuottaneet 2000-2014 syntyneistä 

pennuista 23%. Näistä uroksista voidaan ikänsä puolesta (alle 10v) katsoa vielä olevan jalostuskäytössä 

vain Bono ja Aron von Uhlenbek. PEVISA-ohjelman mukaisesti bretonille rekisteröidään enintään 36 

pentua, kuitenkin siten että rajan ylityksen aiheuttava pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Kah-

della käytetyimmällä uroksella jälkeläismäärä on täynnä.  

Toisessa polvessa liikakäytön rajan (yli 56 pentua) ylittää käytetyimmistä uroksista Zorro (88), Pablo du 

Sulon (114) ja Kuurakairan Shemeikka (86). Kolmella uroksista ei ole vielä lainkaan jälkeläisiä toisessa 

polvessa. Listan ulkopuolelle jääneitä uroksia tarkasteltaessa on huomattavissa myös muutamia muita 

uroksia, joilla toisen polven jälkeläismäärä on varsin suuri: Sorbas (109), D'ispagnac Roc (79), Quoca du 

Clos des Melezes (74), Jarlein Milou (73), Indy de Saint Lubin (62), Midtvejs Iber (57). 

Jalostusiässä nämä urokset eivät itse enää ole, mutta jälkeläisten kautta toisen polven jälkeläismäärät 

voivat vielä kasvaa. 

Käytetyimmistä uroksista useat ovat keskenään läheistä sukua: 

 Midtvejs Zico ja Midtvejs Sarcelle ovat puolisisarukset, joista jompikumpi tai molemmat ovat 

kymmenen listalla olevan uroksen taustalla.  

 Midtvejs Zicon pojan Sorbaksen kautta keskenään sukua ovat sen 1. polven jälkeläinen 

Kuurakairan Shemeikka, 2. polven jälkeläiset Jarlein Pico, Suivakon Xirre, Jarlein Milou, 

Majaniemen Grim Nougat ja Karhutassun Felix, 3. polven jälkeläiset Bono, Yavanna’s Malcolm 

ja Taikamäen Alfonso ja 4. polven jälkeläinen Kuurakairan Aarre.  

 Midtvejs Sarcellen jälkipolvea ovat Eirams Pigge Primus ja Jarlein Quicksilver sekä aiemmin 

mainituista myös Jarlein Milou, Yavanna’s Malcolm ja Suivakon Xirre.  

 D'ispagnac Roc’n jälkeläisiä ovat pentueveljet Haipakan Rocci ja Haipakan Rosi . 

 Tico du Domaine des Pres aux Perches ja Bonon emä Sunny du Domaine des Pres aux Perches 

ovat täyssisaruksia. Ramses du Domaine des Pres aux Perches on Ticon ja Sunnyn velipuoli.  

 Pablo du Sulon on Jarlein Quicksilverin isä ja Yavanna’s Malcolmin emänisä. 

 Eirams Rosso Runner ja Eirams Pigge Primus ovat samasta emästä 

 Zorro on Majaniemen Grim Nougatin isä.  

 Zorron isä ja Kuurakairan Shemeikan emä ovat pentuesisarukset.  

Liitteenä 7 kaaviokuva 15 vuoden käytetyimpien 20 uroksen sukulaisuussuhteista. 

Valtavirrasta poikkeavia sukulinjoja edustavat Aron vom Uhlenbek, Pollistas Cluny ja Pablo du Sulon 

sekä toisessa polvessa suuren jälkeläismäärät omaava Quoca du Clos des Melezes. 

Koepalkittujen urosten nimet on lihavoitu. Huomattavaa on, että taulukon uroksista 11 on koepalkit-

semattomia, mm. toiseksi ja neljänneksi käytetyimmät urokset. TÖ-merkityt ovat töpöhäntäisinä syn-

tyneitä. 
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5 vuoden käytetyimmät urokset 

Taulukko 6. Viimeisen 5 vuoden (2010-2014 syntyneet pentueet) aikana jalostukseen runsaimmin 

käytetyt 20 urosta 

 
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros  Pentueita  Pentuja  %-osuus  kumulat.%  Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 Bono C 3 27 4,91% 5% 6 40 4 29 

2 Eirams Rosso Runner (tuonti) B 3 26 4,73% 10% 1 6 3 26 

3 Eirams Pigge Primus (ulkom.) B 3 26 4,73% 14% 
  

3 26 

4 Yavanna's Malcolm A 3 25 4,55% 19% 2 15 3 25 

5 Taikamäen Alfonso A 4 23 4,18% 23% 2 15 4 23 

6 Kuurakairan Aarre C 3 20 3,64% 27% 
  

4 27 

7 Jarlein Quicksilver B 2 19 3,45% 30% 7 47 5 41 

8 Pollistas Cluny (tuonti) B 3 19 3,45% 34% 4 27 4 27 

9 Van't Passant Cash A 2 17 3,09% 37% 
  

2 17 

10 Suivakon Xirre B 2 16 2,91% 40% 4 29 5 31 

11 Aron Vom Uhlenbek (tuonti) 2 15 2,73% 42% 0 0 4 29 

12 Alpoksen Ricki  2 15 2,73% 45% 
  

2 15 

13 Vulcain de Saint Lubin (ulkom.) 2 15 2,73% 48% 
  

2 15 

14 
Elroy du Vallon de La Rigaude 
(tuonti) 

2 14 2,55% 50% 
  

2 14 

15 Cinnamon  2 14 2,55% 53% 
  

2 14 

16 Bourdon De L'ardour (ulkom.) 2 13 2,36% 55% 
  

2 13 

17 Haipakan Rosi 1 12 2,18% 57% 2 9 4 30 

18 Syrach (ulkom.) 3 12 2,18% 60% 2 12 3 12 

19 Kesakon Kimi  2 11 2,00% 62% 2 11 3 18 

20 Suivakon Åula  1 10 1,82% 63% 2 15 1 10 

 

Viimeisimmällä viiden vuoden jaksolla 2010-2014 syntyneiden pentujen isänä on 52 eri urosta. Taulu-

kossa on esitetty niistä 20 käytetyintä. Kahdeksan uroksista on tuonteja tai ulkomaisia koiria. Koepalkit-

tujen urosten nimet on lihavoitu. Taulukon uroksista kahdeksan on koepalkitsemattomia. 

  

Kuvat 8. ja 9. Ranskalaiset veljekset Indy de Saint Lubin, Iska de Saint Lubin ja niiden sisko Ilotte de Saint Lubin 

esiintyvät jo huolestuttavan monen bretonin sukutaulussa. 

 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_3%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_4%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_6%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN21387%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34934%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S37626%2F2009
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40719%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI18151%2F09
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI29151%2F11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35901%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32132%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20791%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19262%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26240%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI25968%2F11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=LOF231166%2F28440
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=LOF257833%2F32379
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30942%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=LOF242710%2F30777
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35691%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=DK10574%2F2001
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17777%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34938%2F08
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15 vuoden käytetyimmät nartut 
Taulukko 7. Viimeisen 15 vuoden aikana (2000-2014 syntyneet pentueet) jalostukseen runsaimmin 
käytetyt 20 narttua. %-osuus = nartun jälkeläisten osuus Suomessa syntyneistä tarkastelujaksolla 
rekisteröidyistä pennuista. 

 
 Ensimmäisessä polvessa Toisessa polvessa 

# Narttu  Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja 

1 
Jarlein Lacota TÖ 
(Ruijanpalon Fix – Jarlein Jet Black Rose) 

2000 5 41 3,14% 20 152 

2 
Rowanberrie's September Third 

(Jarlein Milou – Rita de la Cite des Dianes) 

2008 4 39 2,99% 2 14 

3 
Jarlein Queen Scarlett TÖ 

(Pablo du Sulon – Jarlein Lacota) 

2004 3 38 2,91% 5 36 

4 
Midtvejs Rubi TÖ 

(tuonti, Midtvejs Buli – Midtvejs Mindye) 

2005 4 36 2,76% 7 39 

5 
Tråsletten's Aabitte TÖ 

(tuonti, Tico – Tråsletten’s Auma) 

2000 4 32 2,45% 9 57 

6 
Jarlein Kuurankukka 

(Rambo – Annina) 

1998 4 29 2,22% 8 63 

7 
Midtvejs Cindye  

(tuonti, Midtvejs Camus – Midtvejs Mindye) 

2004 3 27 2,07% 2 15 

8 
Raya de Sant Tudec 
(tuonti, Indy de Saint Lubin - Lola de Keranlouan) 

2000 3 26 1,99% 13 93 

9 
Midtvejs Violette TÖ 

(tuonti, Midtvejs Buli – Midtvejs Sarcelle) 

1995 3 (5*) 24 (39*) 1,84% 16 98 

10 
Calabre De Kerveillant  
(tuonti, Rapide de Kerveillant – Topaze de Kerv.) 

2007 4 24 1,84% 0 0 

11 
Alpoksen Piitu 
(Ramses du Domaine des P. – Alpoksen Milka) 

2006 4 23 1,76% 4 23 

12 
Alpoksen Milka 

(Retu – Ladyfransisca) 

1999 3 23 1,76% 5 29 

13 
Rowanberrie's Like Life TÖ 

(Jarlein Milou – Rita de la Cite des Dianes) 

2005 3 23 1,76% 0 0 

14 
Pikku Piskin Pocahontas 

(Ruijanpalon Capo – Bellatar Pimu) 

1998 3 21 1,61% 1 8 

15 
Karhutassun Belinda 

(Hero von Chateau zu Castell – Odinvejs Catja) 

1997 4 21 1,61% 6 31 

16 
Majaniemen Allspice Cola TÖ 

(Stevnsåen’s Marco – Majaniemen Geisha Nougat) 

2006 3 21 1,61% 1 6 

17 
Ruijanpalon Fizz 

(Quoca du Clos des Melezes – Midtvejs Violette) 

1997 4 20 1,53% 0 0 

18 
Jarlein Marilyn TÖ 

(Kuurakairan Shemeikka – Jarlein Lacota) 

2002 4 19 1,45% 1 6 

19 
Jarlein Oriana 

(Pablo du Sulon – Jarlein Lacota) 

2003 2 19 1,45% 2 11 

20 
Majaniemen Geisha Nougat 

(Zorro – Majaniemen Lady’s Esberanz) 

2003 2 19 1,45% 6 48 

* nartun kokonaisjälkeläismäärä, jossa mukana myös pentueet ennen tilastointiaikaa 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20032%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53301%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35903%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN46004%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39740%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40575/98&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN52301%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41556%2F00&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33228%2F95&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43416%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32273%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33577%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN42752%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40467/98&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18382%2F97&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24340%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40612/97&R=95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34361%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40337%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN44417%2F03
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Liikakäytön rajan (28 pentua) ylittää 6 käytetyintä narttua ja tilastointiaikana 9. käytetyin narttu jolla 

kuitenkin on jälkeläisiä myös ennen tilastointiaikaa. Liikakäytetyt nartut on taulukossa merkitty 

harmaalla taustavärillä. Ne ovat tuottaneet 2000-2014 syntyneistä pennuista 16,5%. PEVISA-ohjelman 

mukaisesti bretonille rekisteröidään enintään 36 pentua, kuitenkin siten että rajan ylityksen aiheuttava 

pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Neljällä käytetyimmällä nartuilla jälkeläismäärä on täynnä. 

Myös kaksi muuta liikakäytön rajan ylittävää narttua ovat ikänsä puolesta jo pois jalostuskäytöstä. 

Toisessa polvessa liikakäytön rajan (yli 56 pentua) ylittää käytetyimmistä nartuista Jarlein Lacota (152), 

Midtvejs Violette (98), Raya de Sant Tudec (93), Jarlein Kuurankukka (63) ja Tråsletten’s Aabitte (57). 

Kolmella nartuista ei ole vielä lainkaan jälkeläisiä toisessa polvessa. Listan ulkopuolelle jääneitä narttuja  

tarkasteltaessa huomataan myös muutamia muita narttuja, joilla toisen polven jälkeläismäärä on varsin 

suuri: Rita de la Cite des Dianes (81), Odinvejs Catja (72), Majaniemen Lady’s Esberanz (68), Odinvejs 

Chila (64). Jalostuskäytössä nämä nartut eivät itse enää ole, mutta jälkeläisten kautta toisen polven 

jälkeläismäärät voivat vielä kasvaa. 

Nartuissa tilanne on sama kuin uroksissa, useat niistä ovat keskenään läheistä sukua: 

 Kuten urosten, myös useimpien narttujen taustalla ovat puolisisarukset Midtvejs Zico ja 

Midtvejs Sarcelle.  

 Midtvejs Sarcellen jälkeläisiä on 1. polvessa Midtvejs Violette, 2. polvessa Ruijanpalon Fizz ja 3. 

polvessa Jarlein Lacota ja Midtvejs Cindye. Lacotan kautta Sarcellen linjaa jatkaa 4. polvessa 

Jarlein Marilyn ja Jarlein Queen Scarlett ja Jarlein Oriana ja 5. polvessa Rowanberries Like Life ja 

Rowanberrie’s September Third. 

 Midtvejs Zicon kautta sukua ovat 2. polvessa Alpoksen Milka, Majaniemen Lady’s Esberanz, 

Pikku Piskin Pocahontas 3. polvessa Midtvejs Rubi, Midtvejs Cindye, Alpoksen Piitu, 

Majaniemen Geisha Nougat, 4. polvessa Majaniemen Allspice Cola ja jo edellä mainittu Jarlein 

Marilyn, 5. polvessa jo edellä mainitut Rowanberries Like Life ja Rowanberrie’s September 

Third. 

 Midtvejs Violette on Ruijanpalon Fizz’n emä ja Jarlein Lacotan isän emä. 

 Rowanberrie’s September Third ja Rowanberries Like Life ovat sisarukset eri pentueista 

 Jarlein Queen Scarlett ja Jarlein Oriana ovat sisarukset eri pentueista 

 Midtvejs Rubi ja Midtvejs Cindye ovat sisarpuolet 

 Jarlein Kuurankukan emä on Jarlein Lacotan emänemä 

 Alpoksen Milka on Alpoksen Piitun emä 

 Majaniemen Geisha Nougat on Majaniemen Allspice Colan emä 

Liitteenä 8 kaaviokuva 15 vuoden käytetyimpien 20 uroksen sukulaisuussuhteista. 

Erisukuisia ovat Calabre de Kerveillant ja Tråsletten’s Aabitte. 

Koepalkittujen narttujen nimet on lihavoitu. Taulukon nartuista 7 ei ole käynyt lainkaan kokeissa, mu-

kaan lukien kolme käytetyintä narttua. TÖ-merkityt ovat töpöhäntäisinä syntyneitä. 
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5 vuoden käytetyimmät nartut 

Taulukko 8. Viimeisen 5 vuoden (2010-2014 syntyneet pentueet) aikana jalostukseen runsaimmin 

käytetyt 20 narttua 

 
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Uros  Pentueita  Pentuja  %-osuus  Pentueita  Pentuja  Pentueita  Pentuja  

1 Rowanberrie's September Third B 4 39 7,09% 2 14 4 39 

2 Midtvejs Rubi (tuonti) B 3 30 5,45% 8 46 4 36 

3 Majaniemen Allspice Cola A 3 21 3,82% 1 6 3 21 

4 Calabre De Kerveillant (tuonti) A 3 20 3,64% 0 0 4 24 

5 Midtvejs Cindye (tuonti) C 2 18 3,27% 2 15 3 27 

6 Alpoksen Piitu C 3 18 3,27% 4 23 4 23 

7 Jarlein Summernight Dancer B 2 17 3,09%   2 17 

8 Rowanberrie's Like Life C 2 16 2,91% 0 0 3 23 

9 Majaniemen Hazzel Nougat B 2 15 2,73% 1 9 2 15 

10 Midtvejs Vega (tuonti) B 2 15 2,73%   2 15 

11 Rowanberrie's Ainoa Oikea C 2 14 2,55%   2 14 

12 Haipakan Biscuit A 2 14 2,55%   2 14 

13 Bonnee Des Plaines Dauxeenes 

(tuonti) A 

2 14 2,55% 1 8 2 14 

14 Candy De L'enclos Du Chateau 

(tuonti) C 

2 14 2,55%   2 14 

15 Riitu A 2 13 2,36% 0 0 3 18 

16 Majaniemen Jade's Joy A 2 13 2,36%   2 13 

17 Jarlein Queen Scarlett A 1 12 2,18% 6 43 3 38 

18 Marjalahden Anttonella B 2 11 2,00%   2 11 

19 Licinia C 1 9 1,64% 4 27 2 17 

20 Riekkoalbuksen Amelie A 1 9 1,64%   1 9 

 

Viimeisimmällä viiden vuoden jaksolla 2010-2014 syntyneiden pentujen emänä on 55 eri narttua. Tau-

lukossa on tarkasteltu niistä 20 käytetyintä. Kuusi nartuista on tuonteja. Koepalkittujen narttujen nimet 

on lihavoitu. Taulukon nartuista 9 on koepalkitsemattomia.  

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

Bretoni on varsin suurilukuinen rotu Etelä-Euroopassa, erityisesti rodun kotimaassa Ranskassa ja Itali-

assa. Myös USA:ssa on lukumääräisesti merkittävä populaatio. Suomen bretonikannalle merkittäviä 

maita ovat olleet Ranska, Tanska, Norja ja Ruotsi, joista tulee tuontien ja ulkomaisten urosten jalostus-

käytön myötä jatkuvasti geenivirtaa.  

Taulukko 9. Bretonipopulaatio eräissä Euroopan maissa. 

Rekisteröinnit 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Belgia ? ? ? ? ? 63 127 52 ? ? 

Espanja 1272 1317 1308 1694 1721 ? ? ? ? ? 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_3%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_4%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_5%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_9%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_10%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_7%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22lnk0000_8%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Hollanti 27 15 15 8 24 18 18 19 ? ? 

Iso-Britannia 123 158 137 94 136 80 158 203 167 126 

Italia 3172 3253 3653 4202 4917 5224 5448 5447 5743 6313 

Norja 164 233 189 170 133 270 241 115 172 180 

Portugali 256 296 427 357 400 428 479 412 347 406 

Ranska ? 4965 4943 5092 5361 5382 5583 5571 5474 5494 

Ruotsi 74 86 71 59 65 45 76 35 67 48 

Saksa ? 59 40 51 50 47 56 53 46 44 

Tanska 100 80 119 110 138 140 144 156 141 160 

 

Pohjoismaat 

Norjaan ensimmäiset bretonit saapuivat 1950-luvun puolessa välissä, Amerikasta 3 koiraa ja Ranskasta 

1 koira. 1960 luvulla tuotiin kaksi koiraa Ranskasta; Nydams Buster ja Varh de Cornouaille. Näillä koirilla 

on ollut suuri vaikutus Norjan omaan ja sen myötä myös Ruotsin, Suomen ja myös Tanskan bretonikan-

taan. Norjasta Ruotsiin rotua vietiin jo 1950-luvun lopulla. Tanskaan ensimmäiset bretonit tulivat 1960-

luvun alussa Norjasta, Kanadasta ja Ranskasta. Tällä hetkellä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanta on yh-

teensä arviolta noin 4000 koiraa. Rekisteröintimäärät ovat Tanskassa laskussa ollen noin 100 koiraa 

vuodessa, Ruotsissa puolestaan rekisteröinnit ovat nousussa ollen kuitenkin vielä hieman alle sadan. 

Norjassa selkeää suuntaa ei ole nähtävissä, suosio vaikuttaa olevan jatkuvaa rekisteröintimäärien vaih-

dellessa 200 yksilön molemmin puolin. 

Yleisesti terveysongelmana mainitaan lonkkaniveldysplasia, johon kiinnitetään jalostuksessa jatkuvasti 

huomiota. Norjassa lonkkakuvataan noin puolet, niissä dysplasiaa (C-D-E) on osoittanut reilu neljännes. 

Tanskassa kuvataan koirakannasta kolmasosa ja noin kolmannes kuvatuista on dysplastisia. Ruotsissa 

30-40% kuvatuista osoittaa dysplasiaa. 

Epilepsiaa ilmenee jonkin verran ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Satunnaisia mainintoja on spondy-

loosista, patella luksaatiosta, napatyrästä, sakralisaatiosta ja kyynärniveldysplasiasta. Norjassa on ta-

vattu muutama Hemofilia A –tapaus (verenvuotosairaus), joka on ilmeisesti saatu jalostusvalinnoilla 

rajattua hyvin. Silmäsairauksista mainintoja on vain Tanskasta, jossa on bretoneilla löydetty pari PRA-

tyyppistä tapausta. Kaihi on muualla Pohjoismaissa melko tuntematon asia, vaikka koirapopulaatiota 

ovat Suomen kanssa osin samaa geenipohjaa. Ruotsin bretonikerho on omassa jalostuksentavoiteoh-

jelmassaan noteerannut Suomen tilanteen.  

Metsästykseen käytettävien koirien osuuden arvioidaan olevan korkea, 80-90% kaikissa Pohjoismaissa, 

ja monet kasvattajat myyvät pentuja ainoastaan metsästyskäyttöön. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, 

saa Tanskassa edelleen typistää bretonien hännät metsästyksellisin perustein. 

Norjassa on bretonin jalostuksessa osittain lähdetty seuraamaan amerikkalaisten esimerkkiä. Maassa 

käytetään edelleen American Brittany-tyyppisiä koiria jalostukseen ja kanta on melko suurelta osin 

rodun alkuperämaan ohjeistuksesta poikkeavaa.  

 

Muut maat 

Euroopan bretonikannassa Ranskan ja Italian osuudet on merkittäviä, mutta molemmissa maissa rekis-

teröintimäärät ovat laskusuunnassa.  
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Ranskassa vuosina 2007-2009 rotujärjestön kriteerit täyttävien pentueiden ”C.E.B. Selection” osuus oli 

noin 20%, rekisteröidyistä koirista vapaaehtoisessa rotutarkastuksessa ”confirmation” kävi noin kol-

mannes. Rotutarkastus on vapaaehtoinen, sen läpäistyään koira saa rekisteritunnukseensa viimeiset 5 

numeroa (LOFxxxxxx/xxxxx). Rotumääritelmässä mainitut hylkäävät virheet aiheuttavat sen, ettei koira 

läpäise tarkastusta. Hylkäystiedot eivät ole julkisia, hylkääminen ei myöskään estä koiran jalostuskäyt-

töä. 

Samalla aikajaksolla pentueista noin 60% tuli pieniltä kasvattajilta, jotka tuottavat 1-4 pentuetta vuo-

dessa. Suurien, yli 10 pentuetta vuodessa tuottavien kasvattajien osuus pentueista oli noin 20% vuosit-

tain. Esimerkiksi vuonna 2009 näitä suuriksi katsottuja kasvattajia oli 14 kpl. Niiden tuottamista 194:stä 

pentueesta 22% täytti rotuyhdistyksen valintakriteerit (C.E.B. Selection). Merkille pantavaa on, että 

viiden suuren kasvattajan pentueesta yksikään ei täyttänyt kriteerejä.  

Ranskan populaation ongelmana ovat liikakäytetyt urokset, mm. sisarukset Indy, Iska ja Ilotte de Saint 

Lubin ovat useimpien esille nousevien koirien taustalla ja tämän vuoksi Ranskan tehollinen populaa-

tiokoko on suhteellisen pieni suuresta koiramäärästä huolimatta. Italialaisissa koirissa on usein nähtä-

vissä voimakasta sukusiitosta.  

Ranskassa on vuonna 2006 tehty tutkimus rotujen geneettisestä monimuotoisuudesta ja mm. laskettu 

tehollisia populaatiokokoja. Tutkimuksessa käytettiin Ranskan kennelliiton sukutietoja aikajaksolta 

1975-2001. Bretoneita aineistossa oli 51 973 ja teholliseksi populaatiokooksi laskettiin 70. Aineistossa 

oli 8775 vuosina 1997–2001 rekisteröityä bretonia, joiden molemmat vanhemmat tunnettiin. Ne olivat 

syntyneet 2402 eri nartusta ja 1315 eri uroksesta.  

Suurista bretonimaista on huonosti saatavilla tilastotietoa metsästyksessä, kokeissa tai näyttelyissä 

käytettävistä koirista. Selvää kuitenkin on, että suureen koiramäärään mahtuu paljon kirjoa niin omi-

naisuuksien kuin käyttötarkoituksen osalta. Lisäksi huomioitavaa on, että Etelä-Euroopassa osa koirista 

on pelkästään kilpakoirina, joita käytetään kokeissa, muttei käytännön metsästyksessä ja kasvattajilla 

koirat ovat usein tarhakoiria, jotka eivät asu ihmisten parissa perhekoirina. Tuonnit ovat kuitenkin hy-

vin sopeutuneet suomalaiseen koiranpitokulttuuriin. 

Useissa maissa järjestetään rotukohtaisia erikoisnäyttelyitä. Ranskassa rodun päänäyttely on Nationale 

de l’elevage joka järjestetään perinteisesti vuosittain kesäkuussa ja tuomareina toimivat rotujärjestön 

hyväksymät tuomarit. 

Myös terveystilanteesta on luotettavia tilastoja heikosti tarjolla. Saatavissa olevat tiedot ovat epäviral-

lista, lähinnä kasvattajilta ja rodun harrastajilta saatua informaatiota heidän kasvattamissaan ja omis-

tamissaan koirissa esiin tulleista asioista. Huolta herättävät mm. voimakas lonkkaniveldysplasia Rans-

kassa terveeksi kuvattujen vanhempien jälkeläisillä sekä kaihitapaukset. Ranskassa lonkkakuvaustulok-

set julkaistaan rotujärjestön lehdessä vain niiltä osin kuin omistajat ilmoittavat koiriensa tulosten ole-

van julkisia. Käytännössä A-B-C tuloksia julkaistaan.  

Ajoittain mm. entisen Jugoslavian alueelta, Kreikasta, Tsekistä ja Espanjasta nousee esiin koiria, jotka 

saavat osakseen huomioita rodun alkuperämaassa.  

Yhdysvalloissa bretonien rekisteröintimäärät ovat huomattavat. Amerikan kennelliitto AKC rekisteröi 

vuosittain noin 8000 bretonia ja maassa on yksi maailman suurimmista bretonipopulaatioista. Suurin 

osa näistä on rodun alkuperäisestä tyypistä poikkeavia ”American Brittany”-tyyppisiä yksilöitä.  
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Avoimia sukutaulutietokantoja on Ranskan ja Norjan rotujärjestöillä ja Ruotsin, Italian ja Iso-Britannian 

Kennelliitolla. Tanskan kennelliitolla on vain jäsenille tarkoitettu tietokanta. Tietokannoista on saatavil-

la koirakohtaisia tietoja, kuten sukutauluja sekä koe- ja terveystutkimustuloksia, mutta niistä saa huo-

nosti yhteenvetoja. 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Populaation rakenne 

Bretonien rekisteröintimäärät ovat viime vuosina tasaantuneet noin 110-130 yksilöön ja keskimäärin 16 

kotimaiseen pentueeseen vuodessa. Viimeisen 15 vuoden aikana tuonteja on noin 5-10 koiraa vuosit-

tain. Rekisteröintimäärien odotetaan säilyvän ennallaan tai kasvavan. Myös kasvattajien määrä rodun 

parissa on lisääntynyt.  

Vaikka rodun maailmanlaajuinen populaatio on suuri, on haastavaa löytää tuontikoiria, jotka olisivat 

sekä erisukuisia että kaikilla osa-alueilla laadukkaita. Terveystutkimusten puute tai epäilys niiden ver-

tailukelpoisuudesta tuovat epävarmuutta pentueiden valintaan ulkomailta. Lisäksi Suomen typistyskiel-

to ja kielto risteyttää kaksi luonnontöpöhäntäistä vaikeuttavat tilannetta merkittävästi. Monissa suuris-

sa bretonimaissa typistetään edelleen koiria. Siksi pentu on usein valittava jo parin päivän ikäisenä, 

mikäli haluaa pitkähäntäisen yksilön, jota voi tulevaisuudessa käyttää kokeissa ja näyttelyissä. Luonnos-

taan töpöhäntäisiä pentuja on ulkomailla saatavilla, mutta niiden jalostuskäyttö Suomessa on haasta-

vaa ja suositus on tuoda ensisijaisesti pitkähäntäisiä koiria. Kannastamme jo noin 25% syntyy töpöhän-

täisinä.  

Ulkomaisten urosten käyttäminen on erinomainen vaihtoehto. Nykyään tätä tapahtuukin aikaisempaa 

enemmän, noin 14%:ssa pentueista on käytetty ulkomaalaista urosta. 

Rodun keskimääräinen jalostukseen käyttöikä on noin 5 vuotta, eikä huolestuttavia muutoksia ole näh-

tävissä. Jalostukseen valikoitujen koirien ensimmäinen pentue suositellaan teetettäväksi lähempänä 3-

4 vuotta, jolloin koiran ja sen sisarusten metsästysominaisuuksista, luonteista ja terveydestä on jo pys-

tytty keräämään hyvin tietoa jalostusta ajatellen. Etenkin vierassukuisten tuontikoirien ja sukunsa puo-

lesta terveysriskejä (esim. kaihi, epilepsia) omaavien yksilöiden osalta suositellaan mahdollisimman 

myöhäistä jalostuskäytön aloittamista, jotta saadaan varmistus niiden terveydestä. Ehdottomana jalos-

tuskäytön alaikärajana voidaan pitää 2-vuoden ikää. 

Koirien jalostuskäyttö on hyvä jakaa usealle vuodelle, etenkin urosten osalta läpi koiran elämän, siten 

että ensimmäisten 1-2 pentueen tasosta saadaan tietoa ennen mahdollista jatkokäyttöä. Iäkkäitä, ter-

veytensä ja elinvoimansa osoittaneita uroksia kannattaa jalostusvalinnoissa suosia.  

Sukusiitosaste on Kennelliiton jalostustietojärjestelmän lukujen mukaan hyvällä tasolla, mutta rodussa 

käytetään paljon tuontikoiria, joiden sukutaulut ovat järjestelmässä vajavaiset ja sukusiitosasteet ovat 

todellisuudessa esitettyä suuremmat. Tämä on huomioitava jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa.  

 

Jalostuspohjan laajuus 

Bretonin tehollinen populaatiokoko on Suomessa alhainen johtuen pienestä populaatiosta ja suppeasta 

jalostuskäytöstä. Todellisuudessa kannan tilanne on vielä huonompi kuin luvut antavat ymmärtää joh-

tuen jalostuskoirien keskinäisistä sukulaisuuksista. Tehollisen populaatiokoon osuus maksimista on 

vajaa 50 %. Viimeisen 10 vuoden aikajaksolla tarkasteltuna se on hieman noussut. 
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Isä-emä lukujen suhde on bretonilla kohtuullinen. Uroksissa käytetään hieman harvempia yksilöitä 

jalostukseen kuin nartuissa. Yksittäisten koirien jalostuskäyttöä rajoittaa PEVISA, joten valtavia ylilyön-

tejä ei pääse tapahtumaan. Silti, etenkin hyvin yleisiä sukulinjoja edustavien koirien osalta olisi syytä 

maltillisempaan jalostuskäyttöön. Tällä hetkellä osalla koirista teetetään useita pentueita ilman, että 

niillä on näyttöä aiempienkaan jälkeläistensä terveys- ja käyttöominaisuuksista. Tällaiselle toiminnalle 

ei ole nähtävissä mitään jalostuksellisia perusteita. 

Tarkasteltaessa jo jalostusiän ylittäneitä, 1988-2004 syntyneitä uroksia ja 1988-2008 syntyneitä narttu-

ja, on niistä jalostukseen käytetty vain noin 16%. Uroksista lähes 90 % ja nartuista reilu 80 % on jäänyt 

kokonaan käyttämättä jalostukseen. On vaikea uskoa, että vain kuudesosa koirakannastamme on ollut 

ominaisuuksiltaan riittävän laadukkaita, jalostuskäyttöön sopivia yksilöitä.  

Jotta bretonien terveys ja elinvoimaisuus voidaan turvata tulevaisuudessakin, on perinnölliseen moni-

muotoisuuteen kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Koirakantaamme tulisi käyttää nykyistä 

tasaisemmin jalostukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jalostukseen käytetään useampia eri yksi-

löitä, kattavasti eri sukulinjoista ja niiden jälkeläismäärät pidetään tasaisina ja kohtuullisina. Samaa 

urosta ei pitäisi käyttää monelle nartulle, sisaruksille tulisi etsiä mahdollisimman erisukuisia kumppa-

neita, eikä samoja yhdistelmiä tulisi uusia. Lisäksi yksittäisten koirien jälkeläismäärän tulisi jakautua 

mahdollisimman tasaisesti koiran koko jalostusiälle, erityisesti urosten osalta tämä on huomioitava. 

Vuodesta 2000 lähtien tarkasteltaessa lähes puolet pentueista ovat Suomessa syntyneistä vanhemmis-

ta, 40 %:ssa pentueista toinen vanhemmista on tuonti tai ulkomaalainen yksilö ja 12 %:ssa pentueista 

on molemmat vanhemmat tuonteja tai ulkomaalaisia yksilöitä.  Vierassukuisten koirien tuominen ja 

ulkomaalaisten urosten käyttäminen on edelleen välttämätöntä, jotta Suomen populaation saadaan 

uusia geenejä ja jalostustyötä voidaan jatkaa säilyttäen kohtuulliset sukusiitosasteet. On huomioitava, 

että tuontikoiratkaan eivät tuo täysin uutta geenivirtaa. Monet niistä ovat jo sukua nykyiselle koirapo-

pulaatiollemme, mm. eräät ranskalaiset urokset ovat jo hyvin vahvasti edustettuna koirakannassa.  

Kennelliiton Jalostusstrategian mukaisesti jalostuksen ohjauksessa pitää mahdollistaa, että kaikki kri-

teerit (esim. PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot) huomioon ottaen vähintään 50 % rodun kannasta jää 

jalostuskäyttöön. Näin turvataan rodun perinnöllistä monimuotoisuutta. Kuitenkin, rodun pentuekoko 

voidaan ottaa huomioon jalostuskäyttöön jäävien koirien määrää laskettaessa jakamalla luku 2 rodun 

keskimääräisellä pentuekoolla. Bretonin keskimääräinen pentuekoko viimeisen sukupolven aikana on 

ollut 6,5 pentua. Näin ollen jalostuskäyttöön pitäisi jäädä vähintään 2/6,5 eli 31 % rodun kannasta. 

Jalostuskoirat tulisi valita tärkeimmät ominaisuudet huomioiden mahdollisimman tasaisesti eri pentu-

eista. 

 

Käytetyimmät koirat 

Bretonin elinikäisen jälkeläismäärän tulisi Kennelliiton jalostusstrategian suositukseen perustuen olla 

ensimmäisessä polvessa enintään 28 yksilöä. Toisessa polvessa määrän tulisi olla enintään 56 yksilöä. 

Bretoneiden PEVISA –ohjelmassa on 1.7.2006 alkaen rajoitettu koirakohtaisia jälkeläismääriä siten, että 

yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 36 jälkeläistä, kuitenkin niin, että viimeinen, rajan ylittävä, 

pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Määrä on noin 6% yhden sukupolven aikana syntyvien pen-

tujen kokonaismäärästä, mikä on hieman jalostusstrategian suositusta korkeampi.  
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Ajanjaksolla 2000-2014 jalostukseen runsaimmin käytettyjen urosten ensimmäisen polven jälkeläis-

määriä tarkasteltaessa liikakäytön rajan 28 pentua ylittää 9 käytetyintä urosta, niillä on kaikilla 4-6 pen-

tuetta. Toisessa polvessa liikakäytön rajan 56 pentua ylittää myös 9 urosta, joista osa ei ole 20 käyte-

tyimmän uroksen joukossa. Runsaimmin käytetyistä nartuista liikakäytön rajan ylittää 7 koiraa. Niillä on 

3-5 pentuetta. Toisessa polvessa liikakäytön rajan ylittää 9 narttua, joista osa ei ole 20 käytetyimmän 

nartun joukossa.   

Käytetyimpien yksilöiden jälkeläismäärät ovat tarpeettoman suuret. Täysien jälkeläismäärien voidaan 

katsoa olevan perusteltuja hyvin harvoin. Pääsääntöisesti sekä uroksilla että nartuilla on 1-3 pentuetta, 

mitä voidaan pitää kohtuullisena määränä. 

Yksittäisten koirien jälkeläismääriä merkittävämpi ongelma on toisen ja kolmannen polven jälkeläisten 

määrät sekä käytetyimpien yksilöiden runsaat sukulaisuussuhteet. Tällä hetkellä jalostusikäisten koirien 

taustoissa esiintyy merkittävissä määriin muutamat koirat, minkä vuoksi on haastavaa löytää Suomessa 

kasvatetusta koirakannasta yhdistelmiä, joissa sukusiitosprosentti pysyy alhaisena.  

Jatkossa on seurattava erityisesti seuraavien yksilöiden esiintymistä koiriemme taustoissa, jotta ne 

eivät yleistyisi kaikkien koirien taustoihin: Sorbas ja sen poika Kuurakairan Shemeikka, Jarlein Lacota, 

Odinvejs Chila (tuonti), Indy de Saint Lubin (ulkomainen uros), Midtvejs Violette (tuonti), Pablo du Su-

lon (tuonti), Zorro ja Odinvejs Catja (tuonti). Indy de Saint Lubin on ranskalainen runsaasti käytetty 

uros, joka esiintyy sisarustensa Ilotten ja Iskan kanssa hyvin monen etelä-eurooppalaisen, mutta myös 

monen suomalaisen koiran taustalla. 

Suuria toisen polven jälkeläismääriä omaavien koirien osalta mainittakoon, että useilla myös kolman-

nen polven jälkeläismäärät ovat suuria. Kuitenkin seuraavilla koirilla on kolmannessa polvessa jälkeläi-

siä toistaiseksi huomattavan vähän: Midtvejs Iber, Quoca du Clos des Melezes, Rita de la Cite des Dia-

nes, Jarlein Milou (Sorbaksen poika) ja Tråsletten’s Aabitte. 

Jalostukseen käytettyjen koirien tasoa on tarkasteltu kohdassa 5. 

 

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 

Yksittäisten koirien liian runsas jalostuskäyttö kaventaa jalostuspohjaa. Lisäksi tiettyjen linjojen laaja 

käyttäminen ja toisten välttäminen aiheuttaa joidenkin sukulinjojen yleistymiseen kannassa ja johtaa 

koirien toisen polven jälkeläisten suuriin määriin. 

Etenkin urosten jalostuskäyttöön päätymistä rajaa ensisijaisesti lonkkakuvaustuloksen ja suvullisesti 

sopivien narttujen puute sekä toissijaisesti koekäyntien puute. Nartuista jalostuskäyttöön valikoituu 

usein kasvattajan itselle jättämä yksilö.  

Ulkomailla yksittäisten koirien merkittävä liikakäyttö johtaa jalostuspohjan kaventumiseen ja erisukuis-

ten tuontikoirien löytäminen on jossain määrin haasteellista. 
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoi-

tuksesta  

Bretonin rotumääritelmän mukainen käyttötarkoitus on seisova lintukoira. FCI luokittelee rodun kuulu-

vaksi ryhmään 7, kanakoirat, ja alaryhmään 1.2, mannermaiset ja spanielityyppiset kanakoirat.  

Rotumääritelmä kuvaa bretonin olevan sosiaalinen ja sopeutuvan kaikkiin oloihin. Se on tarmokas ja 

energinen koira, jolla on eloisa, älykäs ja tarkkaavainen ilme sekä tasapainoinen luonne.  

Rotumääritelmä saatetaan mieltää ainoastaan koiran ulkomuodon ja luonteen kuvaukseksi, bretonin 

rotumääritelmä kuitenkin kuvaa tarkasti myös rodulta vaadittavia metsästysominaisuuksia: ”Se on mo-

nipuolinen lintukoira, jolla voidaan metsästää kaikenlaista riistaa kaikenlaisessa maastossa. Se on met-

sästysinnoltaan varhaiskypsä. Se on erinomainen hakija ja liikkuja, sillä on erinomainen hajuaisti, maas-

tonpeittävyys, oma-aloitteinen ja kestävä seisonta, se on hyvä noutaja ja helppo kouluttaa.”  

Virheiksi on mainittu arkuus ja pelokas ilme, vakavaksi virheeksi laiska luonne, ja hylkääviksi virheiksi 

vihaisuus ja kaikki luonteen virheet, kuten pureminen, aggressiivisuus joko koiria tai ihmisiä kohtaan, 

sekä arkuus.  

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin  

Bretonipopulaatio on hyvin kirjavaa kaikilta ominaisuuksiltaan, mutta rodun ei voida katsoa jakaantu-

neen eri linjoihin käyttötarkoituksien perusteella, vaikka rotua hankitaankin jonkin verran myös muu-

hun kuin metsästyskäyttöön. Huolenilmauksia asiasta on kuitenkin esitetty, sillä vaikka valtaosa kasvat-

tajista vaalii käyttöominaisuuksia ja arvioi jalostuskoiriaan metsästyksellisistä lähtökohdista, on rodun 

parissa myös kasvattajia jotka eivät metsästä koirillaan.  

Kaikkien rodun harrastajien toivotaan pitävän mielessä, että kyseessä on ensisijaisesti käyttökoirarotu. 

Sellaisena se pysyy vain, mikäli se säilyy pääasiallisesti metsästäjien käsissä.  

Suvullisesti ja ulkomuodollisesti rotu on jakautunut ranskalaistyyppiseen ja amerikkalaistyyppiseen 

(American Brittany) linjaan.  

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksi-

en testaus ja/tai kuvaus  

Bretonin PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteeseen, käyttäytymiseen tai käyttöominaisuuksiin 

liittyviä testejä. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

Luonteiden ja päivittäistilanteissa käyttäytymisen nykytilanteen arviointiin tarjoavat kirjattua tietoa 

lähinnä näyttelyarvostelut, ulkomuotokatselmusten luonnemerkinnät ja rotujärjestön tekemä terveys- 

ja luonnekysely koirien omistajille ja kasvattajille. Myös KAER-kokeissa tuomareiden tulee merkitä koe-

arvosteluun, mikäli luonteessa on huomautettavaa. Luonnetesteissä ja MH-testeissä on käynyt vain 

muutamia bretoneita.  
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Jalostuksen vastuuhenkilöt, kasvattajat ja rodun harrastajat seuraavat kokeissa, testeissä ja näyttelyissä 

tuomareiden tekemiä havaintoja ja merkintöjä koirien luonteesta. Lisäksi erilaisissa tapahtumissa teh-

dään itse havaintoja koirien käyttäytymisestä. Tarkoituksena on seurata luonteiden kehittymistä ja 

ohjata jalostuskäyttöä siten, että jalostukseen käytettävien yksilöiden luonneominaisuudet vastaisivat 

asetettuja vaatimuksia. 

Rotujärjestön terveys- ja luonnekyselyn vastausmäärä on vielä melko pieni, siihen on vastattu 57 koiran 

osalta. Suurimmalla osalla on luonteen mainittu olevan kunnossa. 10 koiran osalta on kerrottu koiran 

olevan arka, hermostunut, levoton, eroahdistuksesta kärsivä, vaikeasti käsiteltävä tai aggressiivinen 

samaa sukupuolta olevia koiria kohtaan. 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilaston mukaan kaksi koiraa on lopetettu käyttäyty-

misongelmien vuoksi. 

Taulukko 10. Käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi lopetetut koirat, joiden kuolinsyyn omistaja on 

ilmoittanut jalostustietojärjestelmään (KoiraNet 17.1.2015.) 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5v5kk 2 

- Pelokkuus 7v4kk 1 

- Yksinolo-ongelmat 3v6kk 1 

 
Luonteiden testaus 

Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen tarkoituksena on kerätä tietoa koiran käyttäytymisestä ja omi-

naisuuksista ennalta määritellyissä tilanteissa. MH-luonnekuvauksessa kaikki tilanteet ärsykkeineen 

ovat aina samanlaisia joka koiralle, kun taas luonnetestin eri osioissa ärsykkeiden voimakkuutta muoka-

taan koiran reaktioiden mukaan.  MH-luonnekuvaus ja luonnetesti täydentävät toinen toisiaan. 

Bretoneita ei juuri nähdä luonnetesteissä eikä MH-luonnekuvauksissa. KoiraNetin mukaan vuoden 

1994 jälkeen on luonnetestiin osallistunut vain 24 bretonia. Rodusta ei ole luotu ihanneprofiilia 

verraten luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustuloksiin. 

Taulukko 11. Bretonien osallistuminen ja tulokset luonnetesteissä (KoiraNet 2.1.2015) 

Vuosi testattuja koiria LTE (pisteet) LTE0 LTE- 

1994 2 2 (123, 138)   

2003 1 1 (158)   

2004 2 2 (83, 115)   

2005 1 1 (110)   

2006 2 2 (48, 10)   

2007 2 2 (185, 95)   

2008 1 1 (108)   

2009 2 1 (93) 1  

2010 0    

2011 1 1 (84)   

2012 3 3 (140, 108, 110)   

2013 3 3 (189, 71, 138)   

2014 3 3 (160, 111, 125)   
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Taulukko 12. Bretonien osallistuminen MH-luonnekuvaukseen (KoiraNet 2.1.2015) 

vuosi kpl koiria suoritettu ohj.kesk. kuv.kesk. 

2009 1 1   

2011 1 1   

 

Jalostustarkastukset ja näyttelyt 

Rotujärjestön ikäluokkakatselmuksessa, Junkkarissa, arvioidaan 9-24 kuukauden ikäisiä mannermaisia 

kanakoiria niin käyttöominaisuuksien kuin rakenteen osalta. Rakennearvostelun osana arvioidaan myös 

luonne samaan tapaan kuin näyttelyssä. Vuosina 2010-2014 Junkkarin ulkomuotokatselmukseen osal-

listui 127 bretonia. Suurin osa koirista on luokiteltu käytökseltään avoimiksi tai luottavaisiksi ja tempe-

ramentiltaan joko rauhalliseksi tai vireiksi. Yksikään koira ei äännellyt kehässä. Bretonille ei toivottuja 

luonteenpiirteitä oli kahdeksalla koiralla; kahdesta koirasta on mainita ujo, yhdestä arka ja tempera-

mentiltaan rauhattomaksi on kuvattu 6 koiraa ja levottomaksi 1. Arka koira oli saanut luonteen vuoksi 

hylätyn, se ei antanut käsitellä itseään. 

2005-2009 Junkkarin ulkomuotokatselmukseen osallistuneista 85 bretonista suurin osa on luokiteltu 

luonteeltaan avoimiksi tai luottavaisiksi ja temperamentiltaan joko vilkkaiksi, vireiksi tai rauhallisiksi. 

Bretonille epätyypillinen luonne oli 11 koiralla. Seitsemän niistä oli arvioitu ujoiksi ja neljä varautuneik-

si. Yhtään koiraa ei ole saanut mainintaa arka tai vihainen. Temperamentiltaan levottomaksi kuvattiin 

kahta koiraa. 

Vuonna 2014 järjestettiin Junkkarin ulkomuotokatselmusta vastaava jalostustarkastus jalostuskriteerit 

täyttäville koirille. Jalostustarkastukseen osallistui 5 bretonia. Kaikkien bretonien osalta käytös oli 

avointa tai luottavaista, temperamentti rauhallinen ja ääntelyn osalta on maininta ”ei ääntele”. 

Ajanjaksolla 2010-2014 bretoneilla oli 1312 näyttelykäyntiä, joissa 15 hylättyä ja 7 ei voitu arvostella 

(EVA). EVA-tuloksista yksikään ei tullut luonteen vuoksi. Luonteen vuoksi hylätyn sai yksi koira. Se oli 

arvostelun mukaan pelokas eikä tuomari voinut koskea siihen.  

Edellisellä viisivuotisjaksolla 1028 näyttelykäynnistä 11 kerralla koira sai käytöksen tai luonteen vuoksi 

hylätyn tai sitä ei voitu arvostella. Syynä oli pääasiassa arkuus, mutta myös aggressiivisuudesta oli kaksi 

merkintää, toisella koiralla ihmisiä kohtaan ja toisella toisia koiria kohtaan. Kyseisillä koirilla on muista 

näyttelyistä mainintoja myös varautuneisuudesta ja arkuudesta.  

Lisäksi palkittujen koirien näyttelykertomuksista löytyy vuosittain joitain mainintoja, jotka viittaavat 

arkuuteen, mm. ”saisi esiintyä vapautuneemmin”, ”aristelee käsittelyä”. 

 

Erot eri maiden populaatioiden ja sukupuolten välillä 

Eri maiden populaatiosta on heikosti saatavilla tietoa. Koirakanta vaikuttaa olevan yhtä kirjavaa 

ulkomailla kuin Suomessakin, eikä tietoon ei ole tullut merkittäviä eroja. Tuontikoirat ovat olleet 

luonteeltaan pääosin tyypillisiä, avoimia, iloisia bretoneita. Pientä varautuneisuutta on raportoitu 

muutamilla tuoduilla yksilöillä.  

Sukupuolten välillä ei ole nähtävissä merkittäviä eroja luonteissa, erot ovat enemmän sukulinja- ja yksi-

lökohtaisia. 
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4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Rodun alkuperäinen käyttö 

Bretonin alkuperäinen ja nykyinen käyttötarkoitus on seisova lintukoira. Se on yhä tänä päivänä käy-

tännön metsästyskoira, jota käytetään pääasiassa kanalintujen, lehtokurppien ja jänisten metsästyk-

seen seisonnalta kaikenlaisissa maastoissa ja kaikissa olosuhteissa, sekä maalta ja vedestä noutavana 

lintukoirana.  

Sen tulee hajuaistinsa avulla etsiä ja paikallistaa riista, osoittaa se seisomalla, ajaa se käskystä liikkeelle 

ja noutaa pudotettu tai jäljittää haavoittunut riista. Bretoni voidaan myös kouluttaa tiedottamaan oh-

jaajalleen löytämänsä riista. Osa bretoneista tiedottaa luonnostaan oma-aloitteisesti. Jotkut bretoneis-

ta ovat kiinnostuneet pienpetotyöskentelystä, piirre on toivottava, mutta ei jalostuksessa merkitsevä.  

Bretonin rotumääritelmä kuvaa tarkasti rodulta vaadittavia metsästys- ja luonneominaisuuksia. Lisäksi 

Ranskan rotujärjestö on hyväksynyt ”Standard de travail de l'Épagneul Breton”-määritelmän, joka ku-

vaa bretonin työskentelytapaa: 

 Liikunta: Iloinen, eloisa, pirteä. Energinen ja rullaava laukka, nopeat ja kootut liikkeet. 

Ei sallittua: lisätty tai nykivä laukka 

 Pään asento: Pää tulee kantaa korkealla, ilman että se olisi liioitellusti selkälinjan yläpuolella, 

pään asento kevyesti viisto. Ilmentää haussa vakuuttavasti jatkuvaa ja joustavaa vainuun no-

jaamista. Kuitenkin tietyissä vaikeissa olosuhteissa, pikaiset maaston tarkastukset on sallittu. 

 Haku: Tulee olla älykästä, suunnitelmallista, olematta mekaanista, osoittaen että koira työsken-

telee jatkuvasti, sovittaen haun olosuhteisiin ja maastoon sekä pysyen kaiken aikaa kontaktissa 

ohjaajaansa. 

 Seisonta: Uholla, nopean tarkistuksen jälkeen, koiran tulee osoittaa suurta auktoriteettia ja 

varmuutta riistan ”piikkiin” saamisessa. Seisonnan tulee tapahtua seisoen, myös spontaanisti; 

kuitenkin yllättävässä tilanteessa muunlainen asento sallitaan edellyttäen että pää on melko 

korkealla riistan suuntaisesti, osoittaen että koira hallitsee tilannetta hyvin. 

 Nosto: Ohjaajan käskystä sekä spontaanisti, noston tule tapahtua osoittaen päättäväisyyttä ja 

harkitsevaisuutta säilyttäen kontaktin riistaan kunnes se siivittää. Kieltäytyminen nostosta on 

vakava virhe (paitsi riistan välittömässä läheisyydessä).  

 Nouto: Maalta ja vedestä; tulee tapahtua käskystä iloisesti ja nopeasti spontaanilla tavalla. 

 

Rotuun kuuluu eloisuus, energisyys ja tarmokkuus, mikä näkyy niin metsästystilanteissa kuin kotiolois-

sakin. Kyetäkseen työskentelemään rodunomaisella tavalla, tulee bretonin olla älykäs, yhteistyökykyi-

nen, avoin, päättäväinen ja erittäin toimintakykyinen. Sen työskentelystä tulee kuvastua intohimo. 

Koirassa tulee olla henkistä kanttia, joka tulee esiin niin metsästystilanteissa, kuin ohjaajan vaatimusten 

alaisena ja kotioloissakin. Rodun luonteessa ei saa olla sellaista pehmeyttä, joka vaikuttaa työskente-

lyyn.  

 

Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 

Kasvattajista suuri osa vaalii käyttöominaisuuksia ja arvioi jalostuskoiriaan metsästyksellisistä lähtö-

kohdista. Käyttöominaisuuksien säilymisen edellytyksenä on, että jalostukseen käytetään koiria, joilla 

on todettu olevan keskimääräistä paremmat rodunomaiset käyttöominaisuudet. Suositeltavaa on tes-

tata metsästysominaisuudet kanakoirien erikoiskokeessa (KAER). Ne sopivat bretonien rodunomaisten 
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taipumuksien testaamiseen erittäin hyvin. Saavutettu koepalkinto ja erilliset ominaisuuspisteet kuvaa-

vat hyvin koiran kyvykkyyttä myös käytännön metsästyksessä.  

Myös käytännön metsästys antaa hyvän kuvan koiran toiminnasta, mutta se on usein vain omistajan 

oma näkemys. KAER-kokeisiin osallistumalla koirastaan saa puolueettoman, ulkopuolisen henkilön nä-

kemyksen. Kokeissa taipumuksiltaan erinomaiseksi testattujen yksilöiden suosiminen jalostuksessa 

varmistaa käyttöominaisuuksien säilymisen. Kokeessa käyminen ja koekäynneistä kirjattava tieto on 

erittäin arvokasta, vaikkei koira saavuttaisi koepalkintoa esim. koulutuksellisista syistä.  

Rodun parissa on jonkin verran harrastajia ja kasvattajia jotka eivät metsästä koirillaan. Rodun alkupe-

räisyyttä ja metsästysominaisuuksia on silti kaikkien kasvattajien syytä kunnioittaa ja vaalia. Rodussa ei 

tule olla yhtään jalostuslinjaa, jossa käyttöominaisuuksiin ei kiinnitetä huomiota. Jalostuskoirien met-

sästysominaisuudet on pyrittävä aina testaamaan, vaikka kasvatustyön prioriteetit olisivat muissa omi-

naisuuksissa. Metsästysominaisuuksiltaan heikkoja tai täysin testaamattomia yksilöitä ei tule käyttää 

jalostukseen.   

Kokeissa palkitsemattomien narttujen käyttäminen jalostukseen keskittyy tietyille kasvattajille. Myös 

kokeissa palkitsemattomien urosten käyttöä esiintyy samoilla kasvattajilla. Ilman koepalkintoa olevien 

koirien jälkeläiset käyvät hyvin vähän rodunomaisissa käyttökokeissa. On siis havaittavissa, että jos 

jalostukseen käytetty koira ei itse täytä jalostuskoirille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, niin usein sen 

jälkeläisten käyttöominaisuuksista ei ole saatavissa riittävästi tietoa. Kun jalostukseen käytetään jatku-

vasti sellaisia koiria, joilla ei metsästetä ja/tai niitä ei ole testattu rodunomaisessa käyttökokeessa, voi 

syntyä tilanne jossa pentujen sukutaulussa on jo useampi sukupolvi koiria joiden käyttöominaisuuksia 

ei ole arvioitu tai todettu. Seisovalla lintukoiralla metsästys vaatii koiralta useita eri ominaisuuksia 

(luonne, metsästyshalu, riistan käsittelykyky jne.). Mikäli jalostukseen käytettävien koirien käyttöomi-

naisuuksia ja niiden periytymistä niiden jälkeläisiin ei tutkita, on olemassa vaara että rotuun syntyy 

populaatio, jolla ei ole riittäviä luontaisia ominaisuuksia rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli 

metsästykseen. 

Metsästysominaisuuksien säilymisen kannalta on tärkeää, että kasvattajat eivät myisi rotua muuhun 

kuin metsästyskäyttöön. 

 

Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin 

Rotua vaalitaan kaikkialla maailmassa erityisesti metsästäjien toimesta, mutta rodun sisällä on jonkin 

verran myös muussa käytössä olevia yksilöitä. 

Metsästystavoissa ja koemuodoissa on eroja maiden välillä. Esimerkiksi kaikkialla ei vaadita riistan aja-

mista käskystä liikkeelle, vaan ohjaaja voi kävellä riistan ylös joko yksin tai koiran kanssa, eikä kaikissa 

koemuodoissa ole noutoa ja ampumista. Suomen lisäksi tiedottamista ei bretonille juuri muualla koulu-

teta, koska seisonnan jättäminen ei useinkaan ole koesäännöissä sallittua. 

Rodun kotimaassa Ranskassa käyttöominaisuuksien testaamiseen on erilaisia taipumus- ja metsästys-

kokeilla, mm. seuraavasti: 

 TAN on 6-36kk ikäisille koirille tarkoitettu taipumuskokeen tyyppinen testi, jossa tarkastellaan 

koiran luontaista metsästysintoa ja seisontataipumusta. Läpäistäkseen testin koiran tulee ha-
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kea riistaintoisesti, löydettävä maastosta lintu, seisottava sitä, eikä se ammuttaessa saa pelätä 

laukausta. Testin voi uusia.  

 Field Trial kokeita järjestetään kevät ja syyskokeina. Kevätkokeet ovat luonnonlinnuilla, riistaa 

ei pudoteta. Syyskokeet ovat yleensä istutetuilla ja joskus luonnonlinnuilla, niissä riistaa pudo-

tetaan. Maasto ja riista vaihtelevat peitteisessä maastossa tapahtuvista kurppakokeista avoi-

men maaston peltokokeisiin, joissa riistana fasaaneja tai pyitä. Kokeissa ei ole eri luokkia, vaan 

kaikenikäiset ja tasoiset koirat keskenään. Osaan valionarvoista vaaditaan vesityökoe (REEP). 

 Le Concours Saint-Hubert- kilpailut ovat metsästys- ja rotujärjestöjen järjestämiä. Testeissä ar-

vioidaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä, kun 100 pistettä on maksimi pistemäärä, ohjaajan 

osuus on 60 ja koiran 40 pistettä. Kilpailuissa arvioidaan metsästäjän kyvyt, kuten saadun saa-

liin määrä, käyttäytyminen, urheiluhenkisyys, turvallisuus ja ympäristön kunnioittaminen, sekä 

koiran yhteistyö, metsästyshalu, riistatyö, haku ja rodunomainen työskentely. 

 

Kokeet 

Kanakoirien erikoiskokeet (KAER) ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on saada tietoja koirien 

metsästysominaisuuksista kanakoirien jalostusta varten ja edistää koirien metsästyskäyttöä. Kokeissa 

arvioidaan koirien kykyä löytää ja käsitellä riistaa luonnon olosuhteissa. Kokeita järjestetään pelto-, 

metsä- ja tunturimaastoissa. Vesi- ja jälkikokeet järjestetään yleensä erillisenä kokeena, jossa arvioi-

daan koiran kykyä vesinoutoon ja laahausjäljen suorittamiseen. Lisäksi huomiota kiinnitetään koiran 

luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä. 

KAER-kokeessa koeluokkia on kolme. Nuorten luokkaan (NUO) saa osallistua koira, joka on täyttänyt 9 

kk ja on enintään 24 kk, eikä ole kilpaillut muissa luokissa. Avoimeen luokkaan (AVO) saa osallistua koi-

ra, joka ei ole oikeutettu osallistumaan voittajaluokkaan. Voittajaluokkaan (VOI) osallistuu koira, joka 

on saanut 1. palkinnon avoimessa luokassa.  

Kaikissa luokissa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta 1., 2. ja 3. palkintoa (esim. AVO2) 

kuin koirien saamat pistemäärät edellyttävät. Tullakseen palkituksi nuorten luokassa (NUO) ja avoimes-

sa luokassa (AVO) koiran on saatava hyväksytty arvosana hausta ja riistatyöstä. Nuorten luokassa kiin-

nitetään eniten huomiota koiran synnynnäisistä taipumuksista johtuvaan suorituskykyyn. Tullakseen 

palkituksi AVO1. palkinnolla koiran on saatava hyväksytty arvosana jokaisesta osasuorituksesta ja sillä 

on oltava vähintään kaksi (2) hyväksyttyä riistatyötä. Tullakseen palkituksi voittajaluokassa (VOI) koiran 

on saatava hyväksytty arvosana jokaisesta osasuorituksesta.  

Eri rotuihin kuuluvat koirat arvostellaan samojen perusteiden mukaan ottaen huomioon rotukohtaiset 

eroavat ominaisuudet (esim. spinone ja bracco italiano saavat hakea muista poiketen ravaamalla). 

Maasto-osuudessa ylituomari arvioi kunkin koiran haun tuloksellisuutta sekä mm. juoksuvauhtia, tuu-

lenkäyttöä, maastonpeittävyyttä, laajuutta, yhteistyötä ja metsästyshalua. Riistatyötapahtumasta arvi-

oidaan mm. seisontaherkkyys, seisonnan kiinteys, eteneminen, paikallistaminen ja käyttäytyminen 

riistan karkottuessa. Noutosuorituksessa arvioidaan noutohalukkuus, kantaminen, pureskelu, luovutus 

ja käyttäytyminen riistan pudotessa. Lisäksi kirjataan, jos koiran luonteessa on huomauttamista, esim. 

jos se on vihainen muille koirille tai ihmisille, hätyyttää kotieläimiä tai poroja, on paukkuarka tai äänte-

lee häiritsevästi kokeen aikana. 

Kanakoirien erikoiskokeiden (KAER) säännöt kokonaisuudessaan ovat liitteenä 1. 
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Taulukko 13. Bretonien osallistuminen ja tulokset KAER-kokeissa (KoiraNet 10.1.2015) 

vuosi Startanneet nuo1-3 avo1-3 voi1-3 nuo-/0 avo-/0 Voi-/0 Startit palk/lkm palk% 

1983 6 2 0 0 6 0 0 8 2 25 % 
1984 8 2 3 0 3 4 0 12 5 42 % 

1985 5 0 5 0 0 5 0 10 5 50 % 

1986 4 0 2 0 1 1 3 7 2 29 % 

1987 4 0 1 0 0 3 0 4 1 25 % 
1988 1 0 1 0 0 0 0 1 1 100 % 

1989 5 0 2 0 2 4 0 8 2 25 % 

1990 4 1 0 0 2 2 0 5 1 20 % 

1991 10 2 3 0 1 4 0 10 5 50 % 
1992 17 3 2 0 12 8 2 27 5 19 % 

1993 25 2 5 1 6 18 1 33 8 24 % 

1994 39 14 12 0 10 8 4 48 26 54 % 

1995 23 1 9 0 9 16 0 35 10 29 % 
1996 21 3 8 0 6 8 0 25 11 44 % 

1997 23 0 6 1 4 20 5 36 7 19 % 

1998 29 4 20 0 7 19 2 52 24 46 % 

1999 31 3 16 2 5 9 0 35 21 60 % 
2000 42 6 12 8 12 12 7 57 26 46 % 

2001 54 9 17 3 19 18 7 73 29 40 % 

2002 49 10 8 5 16 17 9 65 23 35 % 

2003 39 1 11 7 11 23 9 62 19 31 % 
2004 60 10 12 2 20 27 4 75 24 32 % 

2005 61 11 13 3 23 22 5 77 27 35% 

2006 67 4 25 4 14 32 7 86 33 38% 

2007 65 10 27 4 14 24 14 93 41 44% 
2008 95 14 26 6 29 36 18 129 46 36% 

2009 109 11 31 11 24 55 18 150 52 35% 
2010 107 9 30 16 20 41 28 144 55 38% 

2011 90 14 26 5 27 40 10 122 45 37% 
2012 102 23 30 12 36 29 15 137 65 47% 

2013 118 19 39 8 43 36 13 158 66 42% 

2014 103 14 39 11 15 50 13 142 58 41% 

 
Bretoneiden koekäynnit ovat lisääntyneet tasaisesti. Tarkastelujakson 2010-2014 aikana koekäynnit 

ovat pysyneet tasaisina, noin 100 eri koiraa ja 140 koekäyntiä vuodessa. Palkitsemisprosentti on ollut 

keskimäärin 41%.  Edellisestä viisivuotisjaksosta koekäynnit ovat selvästi nousseet, eri koirien määrä 

25%, starttien määrä 30%. Myös palkitsemisprosentti on noussut noin 10%. 
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Taulukko 14. Bretonien saamien ominaisuuspisteiden keskiarvot KAER-kokeissa. 
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 1991-2000 159 3,56 3,23  3,29 4,06 3,71 4,63 2,91 4,21 

2001-2010 431 3,56 3,17 3,69 3,20 3,97 3,84 4,29 2,97 4,15 

2001 30 3,58 3,29  3,39 3,86 3,54 4,40 2,89 4,22 

2002 33 3,42 2,95  3,34 3,82 4,09 4,28 2,91 4,00 

2003 24 3,60 3,29  3,29 4,25 4,00 4,39 2,89 4,32 

2004 35 3,42 3,03  3,40 4,17 3,80 4,51 3,15 4,01 

2005 41 3,63 3,21  3,09 4,03 3,81 4,48 3,03 4,27 

2006 44 3,55 3,19  3,37 4,22 3,89 4,37 2,92 4,16 

2007 43 3,52 3,13 3,64 3,13 3,70 3,74 4,04 2,95 4,07 

2008 61 3,60 3,16 3,72 2,99 4,07 3,76 4,12 2,95 4,08 

2009 61 3,57 3,22 3,64 3,13 3,69 3,92 4,23 2,92 4,16 

2010 59 3,61 3,24 3,73 3,15 4,03 3,86 4,31 3,06 4,23 

2011 62 3,60 3,17 3,73 3,13 3,98 3,33 4,29 2,89 4,12 

2012 65 3,49 3,12 3,71 3,08 3,70 3,93 4,30 2,92 4,16 

2013 73 3,54 3,13 3,60 3,09 3,80 4,00 4,22 2,93 4,17 

Kaikkien rotujen  

ka 2001-2010 

5996 3,42 3,19 3,67 3,24 3,87 3,97 4,58 3,12 4,12 

 

Taulukko 15. Ominaisuuspisteiden selitteet 

Hakuvauhti, kiinnitetään huomioita juoksuvauh-

tiin ja haun keskeytyksettömyyteen 

0 … 5 Kävelee  

→ Hylätty 

Erittäin nopeaa laukkaa 

Hakutekniikka, haun maastonpeittävyys (laa-

juus+kuvio) ja tuulen huomioiminen 

0 … 5 Riittämätön  

→ Hylätty 

Erinomainen 

Maaston peittävyys (→ 2007) 1 … 5 Heikko Erinomainen 

Vainuamistapa ( 2007 →) 

kun koira hakee, tai on vainunnut riistaa 

0 … 5 Takertuu maajälkiin, ei hae 

hyväksyttävästi → Hylätty  

Selvästi ilmavainuista ja 

yläpäistä 

Seisontaherkkyys, kiinnitetään huomiota sei-

sonnan kiinteyteen ja kestoon 

0..3..5 Ei seiso riistalle, karkottaa itse  

→ Hylätty 

Seisoo liian herkästi, vaike-

uksia paikallistaa riistaa 

Eteneminen, kiinnitetään huomioita etenemisen 

metsästyksellisyyteen 

0 … 5 Ei suostu seisonnaltaan hyväk-

syttävästi etenemään → Hylätty 

Halukas ja täysin  

vapautunut 

Käyttäytyminen riistan karkottuessa, riippumat-

ta siitä seisoiko koira tai ammuttiinko tilanteessa 

0 … 5 Ryntää hillittömästi 

→ Hylätty 

Täysin rauhallinen 

Noutohalukkuus, halu etsiä, tarttua ja tuoda 

noutokohde ohjaajalle  

0 … 5 Riittämätön, ei nouda 

→ Hylätty 

Erittäin halukas 

Yhteistyö,  

yleiskuva kaikista osasuorituksista 

0..3..5 Karkaa täysin käsistä  

→ Hylätty 

Tukeutuu aivan liikaa  

ohjaajaan 

Metsästyshalu,  

yleiskuva kaikista osasuorituksista 

0 … 5 Työskentely halutonta, ei tuet-

tunakaan suoriudu tehtävistään 

→ Hylätty 

Työskentelee tarmokkaasti 

ja peräänantamattomasti 

eikä tarvitse kannustusta 



38 
 

Taulukkoon 14 on koottu bretonien KAER-kokeissa vuosittain saamien ominaisuuspisteiden keskiarvot. 

Ominaisuuksista ”Maaston peittävyys” oli käytössä vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen sen on korvan-

nut ”Hakutekniikka”.  Vainuamistapa on arvosteltu vuodesta 2007 eteenpäin.  Vertailuarvona taulukos-

sa on kaikkien Saksanseisojakerhon alaisten rotujen KAER-koekäynnit vuodesta 2001 eteenpäin.  

Taulukkoon 15 on koottu ominaisuuspisteiden selitteet. Huomioitavaa on, että korkein numero ei ole 

aina paras, eikä jalostusmielessä toivottavin.  

Bretoneilla koetulos jää usein saamatta riistan perään ryntäämisen vuoksi tai noudossa olevien puut-

teiden vuoksi. Kumpikin asia on hyvin pitkälle koulutettavissa, mutta myös merkittäviä luontaisia eroja 

on. Näihin vaikuttaa myös koiran yhteistyöhalukkuus. 

Ominaisuuksia 10-vuoden jaksoissa tarkasteltaessa on käyttäytyminen riistan karkottuessa mennyt 

parempaan suuntaan, mutta edelleen on huomattavasti parantamisen varaa. Noutohalukkuus puoles-

taan on heikentynyt, mikä on erittäin valitettavaa. Koirien hakuvauhti, eteneminen ja metsästyshalu 

ovat erinomaiset.  

 

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 

Bretoni on ensisijaisesti metsästyskoira. Se on erittäin riistaviettinen, energinen, ja kaipaa runsaasti 

liikuntaa. Jotta bretonia voidaan pitää maastossa vapaana turvallisesti, se tulee aina kouluttaa huolelli-

sesti ja opettaa toiminaan riistatilanteissa kuuliaisesti. Kotikoirana bretoni tarvitsee runsaasti koulutus-

ta, aktiviteetteja ja virikkeitä, jotta se ei pura energiaansa ei-toivotulla tavalla huonoon käytökseen. 

Rotu ei sovellu pelkäksi seurakoiraksi. 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Koirien käyttäytymisestä kotona sekä lisääntymiskäyttäytymisestä tietoa antaa rotujärjestön tekemä 

terveys- ja luonnekysely sekä koiranomistajien muissa tilanteissa kertoma tieto. 

Pääosin bretonien käyttäytymisen on raportoitu olevan rodulle tyypillistä. Koirat ovat myös kotona 

aktiivisia, sosiaalisia, muita ihmisiä ja koiria kohtaan ystävällisiä ja avoimia. 

Rodulla tavataan arkuutta jonkin verran, aggressiivisuutta harvoin. Jonkin verran tulee tietoon hermos-

tuneita tai hankalasti käsiteltäviä yksilöitä. Piirteet eivät ole toivottuja, eikä arkoja, aggressiivisia tai 

hermostuneita yksilöitä saa käyttää jalostukseen. 

Yksinolo-ongelmien takia on KoiraNetin mukaan lopetettu yksi koira. Rodun harrastajat ovat raportoi-

neet myös muutamia muita yksilöitä, joilla on yksinoloon liittyviä ongelmia. Joidenkin koirien kohdalla 

nämä saattavat osin johtua virikkeistyksen puutteesta, sillä rotu on hyvin toiminnanhaluinen. Etenkin 

nuorilla koirilla luonnollinen aktiivisuus voi purkautua yksinollessa tehtyinä tihutöinä. Asiaa on edelleen 

seurattava. 

Kasvattajat eivät ole raportoineet, että lisääntymiskäyttäytymisessä olisi rodulla merkittäviä ongelmia. 

Saadun tiedon mukaan astutukset tapahtuvat luonnollisesti ja urokset astuvat hyvin. Yleensä narttujen 

kiimat ovat selkeitä ja nartut ovat hyviä emoja. Tiedossa on joitain tapauksia, joissa astutusajan määrit-

täminen on ollut vaikeaa tai narttu ei ole antanut astua tai astuminen ei ole jostain muusta syystä on-

nistunut. Keisarinleikkaukset ovat poikkeuksellisia, tapaukset ovat yksittäisiä. 
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Muutamia ääniherkkiä ja/tai paukkuarkoja yksilöitä on raportoitu Saksanseisojakerho ry:n terveystieto-

kyselyssä. Ääniarkuus ei kuitenkaan ole kannassa yleistä. Se on vakava virhe, eikä ääni/paukkuarkoja 

koiria ei tule käyttää jalostukseen. 

Rodulla ei ole merkittäviä rakenteellisia tai terveydellisiä seikkoja, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen.  

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 

niiden korjaamisesta 

Luonne ja käyttäytyminen 

Bretoni on metsästyskoira ja sen luonnetta ja ominaisuuksia tulee arvioida metsästyksellisistä lähtö-

kohdista. Rotuun kuuluu energisyys, tarmokkuus ja yhteistyöhalu, mikä tulee näkyä niin kotioloissa kuin 

metsästystilanteissa. Bretonin tulee olla hyvin toimintakykyinen ja siinä täytyy olla henkistä kanttia, 

joka tulee esiin niin metsästystilanteissa, kuin ohjaajan vaatimusten alaisena ja kotioloissakin.  

Rodussa tulee toistuvasti esiin mainintoja arkuudesta, varautuneisuudesta ja pelokkuudesta, mutta 

niiden osuus vaikuttaa pienenevän. Tällaisten koirien luonne ei vastaa rotumääritelmää. Bretonin tulee 

olla sosiaalinen ja tasapainoinen, eikä luonteessa saa olla liiallista pehmeyttä. Rotu voi ja saa olla ihmis-

tä kohtaan hyvin nöyrä ja mielistelevä, mutta ei arka. Oikean luonteen omaava bretoni kestää tunte-

mattoman ihmisen lähestymisen myös koiranäyttelyn kaltaisessa vieraassa ja ehkä jännittävässä tilan-

teessa. Valitettavasti arkuuteen viittaavista luonnemerkinnöistä huolimatta koiria palkitaan, jopa erit-

täin korkeasti, näyttelyissä. Tällainen ei missään tapauksessa ole suotavaa. 

Levottoman tai hermostuneen oloisia yksilöitä näkee toisinaan. Myös rotujärjestön kyselyssä ja nuor-

ten koirien jalostuskatselmuksissa piirteitä on tullut esille. Bretonin kuuluu olla hyvin eloisa, vilkas ja 

kiinnostunut ympäristöstään, mutta näitä ei pidä sekoittaa levottomuuteen ja keskittymiskyvyn puut-

teeseen. Koiralla on oltava kyky rauhoittua tarvittaessa. Hyvin vilkkaan temperamentin ja huonon her-

morakenteen omaavan koiran keskittymiskyky ei ole riittävä ja se on hankala koulutettava. Jatkuva 

levottomuus on myös erittäin stressaavaa sekä koiralle että omistajalle.  

Myöskään flegmaattinen tai työinnoltaan puutteellinen bretoni ei ole luonteeltaan oikea.  

Bretonin tulee olla sekä ihmis- että koirasosiaalinen. Tämä näkyy bretonien hyvänä sopeutumisena 

suureenkin koirajoukkoon. Minkäänlainen aggressiivisuus ei ole kuulu bretonin luonteeseen ja on ro-

dussa harvinaista. Silti joitain aggressiivisesti käyttäytyviä yksilöitä on vuosien saatossa raportoitu, 

yleensä samoilla yksilöillä on mainintoja arkuudesta.  

Ihmisiä tai koiria kohtaan arasti tai aggressiivisesti käyttäytyvää koiraa, eikä huonon hermorakenteen 

tai puutteellisen toimintakyvyn omaavaa koiraa tule käyttää jalostukseen.  

 

Käyttöominaisuudet 

Tarkasteltaessa koetuloksia ja -kertomuksia voidaan havaita, että kokeissa käyvien bretoneiden käyttö-

ominaisuudet ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Hyvin usein kokeissa ilmenevät ongelmat vaikuttavat 

johtuvan koulutuksen puutteessa. Jatkossa on myös pohdittava sitä, onko kyse yksilöiden vaikeasta 

koulutettavuudesta. Bretonin tulisi olla hyvin yhteistyökykyinen ja helposti koulutettava. 

Kokeissa palkitsemattomien vanhempien jälkeläisiä nähdään kokeissa vähän, eikä näin niiden käyttö-

ominaisuuksista ole saatavissa riittävästi tietoa. On huolestuttavaa, että tällä tavalla voi syntyä koiria, 
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joiden käyttöominaisuuksia ei ole arvioitu tai todettu useammassa sukupolvessa. On olemassa vaara 

että rotuun syntyy populaatio, jolla ei ole riittäviä luontaisia ominaisuuksia rodun alkuperäiseen käyttö-

tarkoitukseen eli metsästykseen. Kaikkien kasvattajien tulisi pyrkiä testaamaan jalostuskoiriensa met-

sästysominaisuudet, vaikka kasvatustyön prioriteetit olisivat muissa ominaisuuksissa. 

Ääni/paukkuarkoja yksilöitä raportoidaan harvoin, mutta niitä tulee esille aina joskus. Piirre on erittäin 

ei-toivottava metsästyskoiralla 

Käyttöominaisuuksien säilyttämiseksi jalostuskoirien metsästysominaisuudet on testattava aina, mielel-

lään sekä käytännön metsästyksessä että KAER-kokeissa. Koiraa jonka riistavietti ja metsästysominai-

suudet ovat heikot tai joka on ääni/paukkuarkaa koiraa, ei tule käyttää jalostukseen. 

Kasvattajien toivotaan myyvän rotua vain rodulle sopiviin metsästäviin ja aktiivisiin koteihin, jossa pys-

tytään tarjoamaan koiralle riittävästi koulutusta ja rodunomaista toimintaa. Vääränlaisissa käsissä rotu 

ei pääse purkamaan toiminnantarmoaan, mikä saattaa purkautua ongelmakäytöksenä. Seisovan lintu-

koiran kouluttaminen vaatii yleensä hieman perehtyneisyyttä. Kasvattajien toivotaan opastavan ja tu-

kevan pennunottajia koulutuksessa ja innostavan heitä KAER-kokeisiin. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset 

Bretoni on liitetty Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PE-

VISA) 1.1.2001. Ohjelman avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä 

edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. 

Bretonien PEVISA-ohjelmaan on rotujärjestön aloitteesta tehty muutoksia seuraavasti: 

Bretonille on PEVISA-ohjelmassa asetettu seuraavat rotukohtaiset pentujen rekisteröintiedellytykset: 

1.1.2001 alkaen; rekisteröitävien pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä lonkkakuvauslau-

sunto, ei rekisteröinnissä raja-arvoa. 

1.1.2006 muutos; rekisteröinnin raja-arvo lonkkakuvaustulos C. 

1.1.2011 muutos; lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen 

koiran kanssa, eli kahden C-lonkkaisen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

1.1.2006 muutos; FI/ER-rekisteröityjen vanhempien jälkeläisten rekisteröinnin edellytyksenä on voi-

massa oleva silmätutkimuslausunto. Lausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kuukautta vanhempi. Jalos-

tuksesta poissulkevia silmäsairauksia ei ole bretonilla määritelty. Ulkomaisille uroksille on pysyvä poik-

keuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka sillä ei olisi silmä-

tutkimustulosta. 

1.7.2006 muutos; Suomen Kennelliitto rekisteröi yhdelle bretonille korkeintaan 36 pentua. Viimeinen, 

rajan ylityksen aiheuttava pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.  

Lisäksi on huomioitava Kennelliiton hallituksen tekemät päätökset. 
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Kahden töpöhäntäisenä syntyneen koiran parittaminen keskenään on kielletty. Luonnontöpön hännän 

pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhythäntäi-

nen koira on geneettisesti töpö. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. 

Isän/emän ja sen jälkeläisen tai täyssisarusten jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 

Samoin jos koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa (lonkkaniveldysplasia, 

kyynärniveldysplasia, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi) asteikon huonoin tulos, sen jälkeläiset voi-

daan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. 

Narttujen kohdalla rekisteröintisääntö sallii kullekin nartulle korkeintaan 5 pentuetta. Kahdeksan (8) 

vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu 

on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.  

PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivel-

ten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi.  

Lonkkaniveldysplasian kehittymisen tärkein vaihe on lonkkamaljakon muotoutuminen sen luutuessa 

koiran kasvuaikana. Lonkkamaljakon löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään 

kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontak-

tialue on. Tämä voi johtaa eriasteisiin muutoksiin lonkkanivelessä, mm. mikromurtumiin ja lonkkamal-

jan mataloitumiseen. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikon kehittymiseen vanhemmalla 

iällä. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot.  

Kasvukauden aikana 3-12 kuukauden iässä koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupu-

hyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. 

Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muo-

dostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Aikuisilla lonkkavikaisilla koirilla voi oireilla nivelrikko. 

Oireet voivat olla epämääräisiä, mutta tyypillistä on takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Koira 

voi yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kier-

tymisenä.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimus-

tiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Sen periytyvyys on kohtuulli-

nen, mutta myös ympäristötekijöillä kuten ruokinnalla, liikunnan määrällä ja kasvunopeudella on vaiku-

tusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen. 

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa: 

A = ei muutoksia 

B = lähes normaali / rajatapaus.  

C = lievä  

D = kohtalainen (keskivaikea) 

E = vaikea  

Arvosteluasteikko tarkempien kuvauksien kera liitteenä 9. 
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Lievä dysplasia voi olla käyttökoirallakin olla lähes oireeton. Jos niveleen kehittyy dysplasian seurauk-

sena nivelrikkoa voi koiralla olla merkittäviä kipuja. Virallisten lonkkakuvien arvioinnissa aste A on täy-

sin terve, B tarkoittaa lievää löysyyttä, mutta on kuitenkin vielä terveeksi luokiteltavissa, C-asteessa on 

lieviä muutoksia lonkkanivelissä, mutta tämä ei yleensä rajoita metsästyskäyttöä, ellei johda nivelrikon 

kehittymiseen. D- ja E-asteessa nivelrikkomuutoksia nähdään usein jo röntgenkuvassa ja ne aiheuttavat 

varsinkin iän lisääntyessä ontumista. 

Taulukko 16. Bretonien lonkat rekisteröintivuoden mukaan vuosina 1990-2013 (KoiraNet 31.3.2015) 

Vuosi Rek Tutk Tutk % A B C D E A+B% C+D+E% 

1990 83 17 20 % 5 5 5 2 0 58 % 42 % 

1991 96 28 29 % 13 3 5 7 0 57 % 43 % 

1992 55 15 27 % 4 3 5 3 0 47 % 53 % 

1993 107 24 22 % 2 8 9 4 1 41 % 59 % 

1994 73 16 22 % 3 5 5 3 0 50 % 50 % 

1995 41 12 29 % 2 6 2 2 0 67 % 33 % 

1996 37 8 22 % 1 3 4 0 0 50 % 50 % 

1997 64 15 23 % 0 9 5 1 0 60 % 40 % 

1998 48 21 44 % 4 8 7 1 1 57 % 43 % 

1999 64 33 52 % 7 8 12 6 0 45 % 55 % 

2000 55 30 55% 6 10 12 2 0 53% 47% 

2001 55 24 44% 2 5 12 5 0 29% 71% 

2002 52 29 56% 6 9 10 4 0 52% 48% 

2003 86 36 42% 4 8 17 6 1 33% 67% 

2004 92 44 48% 7 11 21 4 1 41% 59% 

2005 77 35 45% 6 12 12 5 0 51% 49% 

2006 57 40 70% 5 14 16 5 0 47% 53% 

2007 125 57 46% 8 20 20 8 1 49% 51% 

2008 98 61 62% 24 15 16 6 0 64% 36% 

2009 118 66 56% 10 22 24 10 0 48% 52% 
2010 102 55 54% 11 21 17 6 0 58% 42% 

2011 127 69 54% 8 26 34 1 0 50% 50% 

2012 129 56 43% 8 19 23 5 1 48% 52% 

2013 95 18 19% 0 10 4 4 0 55% 44% 

 

Tarkasteltaessa kuvaustuloksia 5 vuoden jaksoissa, on pientä parannusta tapahtunut 2000-luvun alun 

heikkoon tilanteeseen nähden. Rekisteröintivuoden mukaan tarkasteltaessa tutkituista A- tai B-

lonkkaisia on ollut keskimäärin seuraavasti: 

 1990-1993: terveitä 50,8% 

 1994-1998: terveitä 56,8% 

 1999-2003: terveitä 42,4% 

 2004-2008: terveitä 50,4% 

 2009-2013: terveitä 53,4% 
 
Lonkkavian vastustamisohjelma on aiemmin perustunut pitkälti lonkkien röntgenkuvaustuloksiin. 

Vuonna 2012 bretoneille saatiin käyttöön lonkkanivelen kasvuhäiriön BLUP-indeksi, joka näkyy Kennel-

liiton jalostustietojärjestelmässä koiran sivulla. BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta jossakin 

tietyssä ominaisuudessa. Indeksissä otetaan huomioon koiran oma tulos, kaikkien tutkittujen sukulais-
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ten tulos sekä myös tulokseen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Siksi indeksien avulla valinta on tehok-

kaampaa kuin yksittäisten koirien tuloksiin perustava valinta. Indeksi kuvastaa koiran tasoa suhteessa 

rodun koirien keskitasoon. Sen keskiarvo on sata, yli sadan koira on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa 

parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Jos jalostusyhdistelmien indeksien keskiarvot 

ovat systemaattisesti suurempia kuin 100, rodun tila tarkasteltavan ominaisuuden suhteen paranee 

vähitellen. Eri maiden indeksit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.  

Järjestelmässä näkyy myös indeksin arvosteluvarmuus sulkeissa indeksin perässä. Mitä enemmän bre-

toneita tutkitaan, sitä suuremmaksi arvosteluvarmuudet kasvavat ja sitä paremmin indeksiä voidaan 

jalostuksessa hyödyntää. 

 
Töpöhäntä 

Kyseessä ei ole sairaus tai vika vaan ominaisuus rodussa. Noin 20% Suomessa syntyneistä pennuista 

vuoden 1997 jälkeen on syntynyt lyhythäntäisenä tai ilman näkyvää häntää. Roduilla, joissa töpöhäntä 

johtuu T-Box –mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pi-

tuus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhythäntäinen 

koira on siis genotyypiltään töpö. Bretoneille on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi, jolla koiran 

genotyyppi voidaan selvittää. Seuraavat yhdistelmät on kielletty Kennelliiton päätöksellä 1.1.2009 alka-

en: 

- töpö – töpö 

- töpö – lyhyt (geneettisesti töpö) 

- lyhyt (geneettisesti töpö) – lyhyt (geneettisesti töpö) 

Kielto on tehty eläinsuojelullisin perustein, sillä kahden töpöhäntäisen yhdistäminen johtaa si-

kiökuolemiin tai elinkelvottomiin pentuihin pentueessa. 

Viimeisimmän sukupolven aikana 2010-2014 on käytetty 52 eri urosta, joista 14 (27%) tiettävästi töpö-

häntäisenä syntyneitä ja 55 eri narttua joista 12 (22%) töpöhöntäisenä syntyneitä. 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Bretoni voi sairastua mihin tahansa koirilla esiintyvään sairauteen. Yksittäisten tapausten esiintyminen 

ei ole huolestuttavaa koko rodun kannalta, mutta jotta mikään perinnöllinen sairaus ei pääsisi yleisty-

mään, on esiintyvien sairauksien tilannetta seurattava jatkuvasti. 

 

Silmäsairaudet 

Tutkimusikäisistä 2004-2013 syntyneistä 1356 bretonista on 319 (23,5%) silmiltään tutkittuja. silmätut-

kittujen osuus on hieman lisääntynyt. 93 % koirista on todettu silmiltään terveiksi.  

Kaihi on todettu 10 eri koiralla, osuus on noin 3% tutkituista. Lisäksi tiedossa on ainakin kaksi yksilöä, 

joilta silmätutkimuksessa on löytynyt kaihi, mutta koiria ei ole rekisteröity Suomeen eivätkä ne näy 

virallisissa tilastoissa. Viisi näistä kaihiin sairastuneista koirista on tuontikoiria. Muilla yksilöillä on mai-

nintoja lievemmistä silmäsairauksista: distchiasis (ylimääräisiä ripsiä), PHTVL/PHPV ja PPM (sikiöaikaisia 

verisuonien ja kalvojen jäänteitä), puutteellinen kyynelkavanan aukko, multifokaali ja vakavampi geo-

graafinen RD (poimuinen/irtaantunut verkkokalvo) ja, silmäluomen sisäänpäin kiertyminen. Tiedossa 

on yksi silmätutkimaton koira, jolta on leikattu vilkkuluomen eversio. 
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Taulukko 17. Vuosina 2004-2013 syntyneiden bretoneiden silmätutkimuksissa löytyneet esiintymät 

Diagnoosi Esiintymiä 

Distichiasis, todettu 6 

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 298 

Kaihin laajuus, kohtalainen 3 

Kaihin laajuus, lievä 2 

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu 1 

Kortikaalinen katarakta, todettu 8 

PHTVL/PHPV, sairauden aste 1 1 

Posterior polaarinen katarakta, todettu 5 

PPM, diagnoosi avoin 1 

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu 2 

RD, geograafinen, todettu 1 

RD, multifokaali, todettu 1 

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu 1 

Silmämuutosten vakavuus, lievä 4 

 
Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. 

Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpi-

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

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

hisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla 

perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut 

kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, 

hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta. 

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen 

kaihi. Linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikäänty-

miseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ”opaalinharmaaksi”. Näkökykyyn se ei vaikuta. Pe-

rinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmäsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa.  

(ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen, www.kennelliitto.fi) 

Bretonilla on todettu yksittäisinä tapauksina myös muita, pääosin lieviä silmäsairauksia, jotka eivät ole 

jalostuksesta poissulkevia, mutta joihin on jalostusyhdistelmää suunniteltaessa kiinnitettävä huomiota.  

 

Polvilumpion sijoiltaan meno (patellaluksaatio) 

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. 

Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Vika on periytyvä. Polvilumpi-

on rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa. Muutamat ro-

dut kuuluvat patellaluksaation osalta PEVISA:aan. 

Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio jae-

taan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. Aste 

0 tarkoittaa tervettä koiraa. I- asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja 

III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa het-

kittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), 

ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen).  IV - asteen luksaatiossa polvi-

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=66&TA=626&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=9&TA=0&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=656&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=84&TA=655&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=12&TA=680&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=77&TA=660&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=27&TA=148&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=34&TA=155&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=22&TA=149&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=70&TA=635&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=87&TA=704&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=86&TA=703&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=28&TA=142&VuosiA=2004&VuosiY=2013
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?TK=106&TA=978&VuosiA=2004&VuosiY=2013
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lumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on 

synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos välttämättä ole lo-

pullinen. 

Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, 

patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita 

leikkauksia ja ennuste voi olla huono. 

(ELT Anu Lappalainen 30.9.2011, www.kennelliitto.fi) 

Suomessa on tiedossa muutama operoitu koira. Tilannetta seurataan. Patella luksaatiota sairastavaa 

koiraa ei tule käyttää jalostukseen.  

 

Epilepsia 

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, autono-

misen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai taju-

ton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikal-

lisena, 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. 

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epi-

lepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet 

kuin epilepsia. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. 

(ELL Nina Menna, www.kennelliitto.fi) 

Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Myös epileptistyyppisiin kohtauksiin on syytä 

suhtautua vakavasti, eikä tällaista koira tule käyttää jalostukseen vaikkei koiralla olisi varsinaista epilep-

siaa diagnosoitu. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen 

epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kanta-

juus voidaan todeta. 

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan 

nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Sairaudesta on eri muotoja. Kyynärnivelen nivelpintojen epäyh-

denmukaisuus lasketaan yhdeksi kyynärnivelen kasvuhäiriön muodoksi ja sitä pidetään tärkeänä syynä 

muihin kyynärnivelen kasvuhäiriöihin. 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Kas-

vuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnive-

len kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti 

myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus 

kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. 
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Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen 

oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi 

olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on mo-

lemminpuolinen. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seura-

uksena kehittyneestä nivelrikosta. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoi-

tamattomana yleensä nivelrikko. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin 

esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. 

Suomessa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu pääasiassa nivelrikon merkkeihin, mutta myös muut 

kasvuhäiriöön viittaavat röntgenlöydökset huomioidaan.  

(ELT Anu Lappalainen, www.kennelliitto.fi) 

Suomessa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa. 

0 = Ei muutoksia 

1 = lievät muutokset  
2 = kohtalaiset muutokset  
3 = voimakkaat muutokset  

 

Kyynärät on tutkittu 89 bretonilta. Pääosin ne ovat olleet terveitä. Viidellä on todettu lieviä tai kohtalai-

sia muutoksia. 

 
Allergiat/iho-ongelmat 

Tiedossa oleva oireillut koiramäärä on pieni, mutta johtuen ongelmien voimakkaasta keskittymisestä, 

tulee suhtautua varauksella ja huomioida koirien jalostuskäytössä.  Allergista tai iho-ongelmaista yksi-

löä ei saa käyttää jalostukseen. 

 

Perinnölliset selkämuutokset 

Selkämuutokset, joista on mahdollisuus saada Kennelliiton antama terveystutkimuslausunto, ovat 

spondyloosi, välimuotoinen lanne-ristinikama, korkkiruuvihäntärotujen nikamaepämuodostumat sekä 

kondrodystrofisten rotujen selkänikamien välilevyjen rappeutuminen ja välilevykalkkeutumat.  

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja 

perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan 

nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lan-

nenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama(S1), jolloin puhutaan 

lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epä-

symmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein 

lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältä-

päin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla 

on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta rönt-

genkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka. 

LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on 

tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia 

voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään 

http://www.vet-iewg.org/
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lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pär-

jäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma. 

LTV:stä voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttäneelle koiralle. Arvostelussa käytetty asteikko: 

LTV0     Ei muutoksia 

LTV1  Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2) 

LTV2  Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama 

LTV3  Epäsymmetrinen lanne-ristinikama 

LTV4  6 tai 8 lannenikamaa 

 

(ELT Anu Lappalainen, www.kennelliitto.fi) 

LTV4-tuloksen saaneet koirat suositellaan jättämään pois jalostuksesta. Myös oireilevat koirat on syytä 

jättää pois jalostuksesta. Tuloksen LTV1, LTV2 tai LTV3 saanut, oireeton koira suositellaan yhdistettävän 

vain normaalin (LTV0) koiran kanssa. 

LTV:stä on voinut saada lausunnon 1.6.2013 alkaen. Yhdellä bretonilla on todettu symmetrinen väli-

muotoinen lanne-ristinikama (LTV2). Aiemmin lonkkalausuntojen yhteydessä on tullut esiin joitain yk-

sittäisiä muutoksia lannerangan alueella, lähinnä sakralisaatiota. Niitä on Kennelliitto informoinut koi-

rien omistajille sivulöydöksenä ilman varsinaista lausuntoa muutoksen laadusta, ja jotkut koiranomista-

jat ovat toimittaneet tietoja rotujärjestölle. Materiaali on kuitenkin ollut vähäistä ja satunnaista. Koi-

ranomistajat ovat myös tehneet yksittäisiä ilmoituksia selkäkivuista ja takaraajojen liikkumishäiriöistä 

vanhenevilla koirilla. Kyseiset koirat ovat olleet lonkiltaan terveitä. 

 

Olkanivelet 

Yhdeltä koiralta on omistajalta saadun tiedon mukaan leikattu olkanivelen irtopalat alle vuoden ikäise-

nä.  

 

Häntämutka 

Häntämutka on monigeenisesti periytyvä ja sitä esiintyy bretoneilla runsaasti. Rodussa on esiintynyt 

kahta tyyppiä, toinen havaitaan heti pikkupennulla ja toinen kehittyy kasvukaudella n. 5-7 kk iässä. 

Häntämutka ei aiheuta koiralle sinänsä ongelmia, mutta tulee huomioida jalostuksessa. Kennelliiton 

ulkomuototuomariohjeen mukaan häntämutkan esiintyminen sallitaan bretoneilla, joiden häntä on 

töpö tai lyhyt. Pitkässä hännässä oleva häntämutka on hylkäävä virhe. Häntämutkaiset koirat suositel-

laan rekisteröitäväksi EJ-rekisteriin. 

 

Napatyrä 

Napatyrää pidetään pääasiallisesti perinnöllisenä vikana ja sitä esiintyy rodussa jonkin verran. Normaa-

listi napaverisuonet painuvat kasaan ja navan aukko sulkeutuu heti syntymän jälkeen. Jos aukon sul-

keutuminen ei tapahdu täydellisesti, jää vatsaontelon seinään reikä. Vaikeimmissa tapauksissa pennun 

koko suolisto pääsee vatsaontelon ulkopuolelle ja pentu joudutaan lopettamaan. Suurimmassa osassa 

tapauksia aukko sulkeutuu itsestään eikä leikkausta tarvita. Pienet aukot on mahdollista sulkea leikka-

uksella. Leikkausta suositellaan, jos on vaarana, että suoli mahtuu tyräpussiin ja voi kuolioitua. Napaty-
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räkoiria ei tulisi käyttää jalostukseen ilman erityisiä perusteita, vaikka vika onkin leikkauksella korjatta-

vissa.  

 

Rotujärjestön terveystietokysely 

Rotujärjestön terveys- ja luonnekyselyyn on vastattu 57 koiran osalta.  Vastauksissa omistajat ovat il-

moittaneet 22 koiran osalta terveyteen liittyviä huomioita. Kysely on avoin kaikille, mutta lomakkeen 

täyttämistä on pyydetty kohdennetusti niiltä, jotka muussa yhteydessä ovat koiransa terveysongelmis-

ta maininneet. Tämän vuoksi kyselyn tulosten pohjalta ei voida tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä 

siitä, kuinka paljon koko populaatiossa on ongelmista kärsiviä koiria suhteessa täysin terveisiin koiriin.  

Taulukko 18. Saksanseisojakerhon terveyskyselyssä ilmoitetut bretonien terveysongelmat, 23.1.2015 

- cushingin tauti 1 

- kasvain (pääosin iäkkäitä koiria) 5 

- sydänviat 4 

- nivelrikko/lonkkaongelmat 3 

- patella luksaatio 2 

- kaihi 2 

- eturauhastulehdus 1 

- toistuvat anaalirauhastulehdukset 1 

- kohtutulehdus 1 

- iho-ongelma/allergia 3 

- joitain korvatulehdus/allergia? 1 

- purentavika 1 

- hammaspuutos 1 

- kivesvika 1 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään voi koiranomistaja kirjata koiran kuolinsyyn sekä –ajan. Tällä 

hetkellä kuolinsyytilastossa on 109 bretonin kuolinsyyt ja – iät. 

Yleisin kuolinsyy on vanhuus (luonnollinen tai lopetus). Vanhuuteen kuolleiden keskimääräinen elinikä 

on lähes 13,5 vuotta. Rodun tapaturma-alttius ilmenee kuolinsyissä, sillä tapaturmat ovat toiseksi ylei-

sin kuolinsyy. 

Taulukko 19. Kuolinsyytilasto, KoiraNet 17.1.2015 

Hengitystiesairaus 13v0kk 1 

Hermostollinen sairaus 6v11k 2 

Epilepsia 10v10kk 1 

Hermostollinen sairaus 3v1kk 1 

Kadonnut 19v8kk 1 

Kasvainsairaudet, syöpä 10v6kk 12 

Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 12v0kk 3 

Kasvainsairaudet, syöpä 10v10kk 6 

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain 7v8kk 1 

Muu kasvainsairaus 14v6kk 1 
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Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 2v8kk 1 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 9v11kk 3 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10v10kk 6 

Lopetus käytös- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi 5v5kk 2 

Pelokkuus 7v4kk 1 

Yksinolo-ongelmat 3v6kk 1 

Luusto- ja nivelsairaus 5v2kk 2 

Lonkkaniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä 
nivelrikko 

3v10kk 1 

Luusto-  ja nivelsairaus 6v6kk 1 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 2v7kk 1 

Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 2v7kk 1 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 8v0kk 3 

Selkäsairaus 11v10kk 1 

Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina-
oireyhtymä 

11v10kk 1 

Sydänsairaus 11v0kk 5 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta 11v4kk 2 

Sydämen läppävuoto, enkokardoosi 12v1kk 1 

Sydänsairaus 10v3kk 2 

Synnytysvaikeus 3v7kk 1 

Kuollut synnytykseen tai sen komplikaatioihin 3v7kk 1 

Tapaturma tai liikennevahinko 3v5kk 22 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 13v5kk 30 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 11v3kk 2 

Kuolinsyytä ei ilmoitettu 10v7kk 20 

Kaikki yhteensä 9v7kk 114 

 

4.3.4 Lisääntyminen 

Taulukko 20. Pentuekoko (KoiraNet 3.1.2015) 

synt. vuoden mukaan 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Pentuekoko 6,6 6,5 7,4 7,1 7,2 6,9 6,2 6,4 6 5,5 6,5 5,7 6,3 5 6,6 

 

Pentuekoko 15-vuoden tarkastelujaksolla on keskimäärin 6,3 pentua. Viimeisen sukupolven aikana 

2010-2014 pentuekoko on ollut 6,5. Pentuekoko on kasvanut hieman. 

 

Rodun lisääntyminen on pääsääntöisesti ongelmatonta. Bretonin rakenne ei altista koiria 

lisääntymisongelmille ja rodun sukuvietti on voimakas. Nartut myös synnyttävät hyvin, joskin 

polttoheikkoutta esiintyy silloin tällöin. Keisarinleikkauksia rodulle tehdään melko harvoin. 

Pentukuolleisuus on melko pientä, ja synnynnäiset viat tai epämuodostumat harvinaisia. 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- 

ja hyvinvointiongelmille 

Rodulla ei ole sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavia anatomisia piirteitä.  
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4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Keskeisimmät ongelmakohdat 

Rotu on pääosin varsin terve. Kaikkiin arkea, koiran hyvinvointia ja metsästyskäyttöä häiritseviin terve-

ysongelmiin suhtaudutaan vakavasti. 

Lonkkaniveldysplasia on rodun merkittävin terveydellinen ongelma. Noin puolet koirista tutkitaan. Ti-

lanne lonkkien osalta on edelleen melko huono ja asiaan on myös jatkossa kiinnitettävä huomiota, jotta 

tilanne saadaan kohentumaan tai vähintään pysymään ennallaan. Lonkkavikaisten osuus tutkituista 

koirista, etenkin tuonneissa, rajoittaa ja vaikeuttaa jalostusta. Edellisen JTO:n jälkeen tilanteessa on 

tapahtunut vain hieman positiivista kehitystä. Kuitenkin edelleen noin puolet kuvatuista on sairaita. 

Positiivista on, että viimeistä viittä kuvausikästä (2009-2013 rekisteröidyt) ikäluokkaa tarkasteltaessa 

on vain yksi E-lonkkainen koira, sekin tuontikoira.  

Sairaslonkkaisten (C-E) suurta osuutta on aikojen kuluessa perusteltu mm. rotutyypillisenä ominaisuu-

tena (matala lonkkamalja), mutta kun rodussa on myös A-lonkkaisia yksilöitä, ei tämäkään perustelu 

kestä lähempää tarkastelua. Käyttökoirana bretonilla on yleensä hyvä lihaskunto, jolloin esim. C-lonkat 

eivät yleensä vaivaa koiraa.  

Geenipohjan laajuuden ja käyttöominaisuuksien ylläpitämiseksi jalostukseen toistaiseksi käytetään 

myös C-lonkkaisia koiria. Kuitenkin tällöin koiralla tulisi kuitenkin olla muuta erityistä jalostusarvoa, 

kuten geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäminen, erityisen hyvät metsästysominaisuudet, oikea 

luonne ja ulkomuoto. Myös lonkkaindekseihin on syytä kiinnittää huomiota. Hyvällä indeksillä varuste-

tun C-lonkkaisen käyttö on perustellumpaa kuin huonolla indeksillä varustetun C-lonkkaisen käyttö. 

Pyrkimyksenä on, että yhdistelmän lonkaindeksien keskiarvo olisi vähintään 100 tai yhteenlaskettu 

summa vähintään 200, riippuen laskentatavasta. 

 
Kaavio 5. Lonkkaindeksin käyttöönoton jälkeen lonkkakuvattujen, suomalaisista vanhemmista synty-

neiden bretonien kuvaustulos suhteessa sen vanhempien yhteenlaskettuun lonkkaindeksiin. Koiranet 

15.4.2015. 
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Kaaviossa 5 on huomioitu 125 bretonin lonkkakuvaustulos verrattuna sen vanhempien yhteenlasket-

tuun lonkkaindeksiin. Otanta on melko pieni, mutta sen perusteella on nähtävissä, että jalostusyhdis-

telmien lonkkaindeksit huomioimalla pystytään lonkkatilannetta edistämään. Kaavion laskentaan on 

otettu kaikki indeksin käyttöönoton (11.5.2012) jälkeen lonkkakuvatut koirat, joiden vanhemmat ovat 

Suomeen rekisteröityjä. E-lonkkaisia ei ollut tässä joukossa yhtään. Vertailukelpoisen indeksitiedon 

puuttumisen vuoksi mukana eivät ole tuontikoirat eivätkä koirat joiden isänä on ulkomainen uros. Van-

hempien indeksinä on huomioitu niiden ensimmäinen indeksi vuodelta 2012, jolloin tarkasteltavien 

jälkeläisten kuvaustulokset eivät ole vielä ehtineet vaikuttaa siihen.  

Töpöhäntäisenä syntyneiden jalostuskoirien runsastuminen hankaloittaa jalostusvalintoja, eikä töpö-

häntiä tule rodussa suosia. 

Kaihi on silmäsairauksista yleisin ja sen torjuntaan tulee kiinnittää huomiota. Silmätarkastusvaatimus 

astui voimaan vuoden 2005 alussa. Silmätarkastuksen hakeminen PEVISAan pohjautui muutamiin esille 

tulleisiin kaihilöydöksiin. Näiden joukossa oli koiria, joiden taustat esiintyvät kannassa huomattavassa 

määrin. Silmätarkastusten mukaanotto oli aluksi tarkastusluonteinen, mutta sitä on syytä jatkaa edel-

leen, sillä huomattavaa on, että mm. usealla muutoin jalostuskelpoisella tuontikoiralla on esiintynyt 

kaihia. Ilman silmätarkastusta niitä olisi todennäköisesti käytetty jalostukseen. Rodussa on joitain kes-

kenään sukua olevia koiria, joilla on kaihi, mikä selvästi viittaa perinnöllisyyteen. Kaihia sairastavaa tai 

selvästi periyttävää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Sen jälkeläisten ja sisarusten jalostuskäytön 

osalta on kiinnitettävä huomiota, ettei jalostusyhdistelmän toisella osapuolella ole kaihirasitetta. 

Epilepsiaa on todettu muualla maailmassa bretoneilla jonkin verran. Suomessa on virallisesti tilastoitu 

90- luvulla ainoastaan yksi epilepsiatapaus, jalostustietojärjestelmän kuolinsyytilastossa on yksi tapaus 

ja 2000-luvulla tiedossa on ainakin yksi koira, joka on lopetettu epileptisten kohtausten vuoksi. Lisäksi 

koirien omistajat ovat ilmoittaneet joitain yksittäisiä, epilepsiatyyppisiä kohtauksia saaneita koiria, joilla 

sairautta ei ole virallisesti diagnosoitu. Sairauteen on suhtauduttava erittäin vakavasti. Epilepsiaa sai-

rastavia tai epileptistyyppisiä kohtauksia saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Rotumääritelmän mukaan bretonilla tulee olla tasapainoinen rakenne ja sen luusto on vahva olematta 

raskas. Se on tiivis ja vankka, ei liioiteltu, mutta riittävän tyylikäs. Se on tarmokas koira, jolla on eloisa ja 

älykäs ilme. Rodulla on mannermaisen spanielityypin pää ja se on perinteisesti ollut lyhythäntäinen tai 

hännätön. Olemukseltaan bretoni on kuin pieni, vankka ja hyvin energinen ratsuponi. Ranskalaiset 

käyttävät termiä ”COB”, kuvaamaan bretonin kauttaaltaan lyhytlinjaista, vankkaa, mutta kuitenkin riit-

tävän tyylikästä ulkomuotoa. Voimassa oleva rotumääritelmä on liitteenä 2 ja rotujärjestön toimesta 

laadittu rotumääritelmän tulkintaohje liitteenä 3. 

Club de’l Epagneul Breton (Rodun kotimaan rotujärjestö) 10.1.2009 tekemän päätöksen mukaan soo-

peli ei ole rotumääritelmän mukainen väri. Soopelilla tässä yhteydessä tarkoitetaan väriä, jossa muu-

toin oranssi-valkoiselta näyttävällä koiralla on eri osissa kehoa karvoja, joiden kärjet ovat mustia tai 

maksanruskeita, yleensä keskittyneenä päässä, korvissa, selässä ja hännässä. Pentuina näiden koirien 

värilliset alueet ovat kauttaaltaan mustan tai maksanruskean sekakarvan peittämiä. Iän myötä musta- 

tai maksanruskeakärkisten karvojen määrä vähenee tai katoaa kokonaan.  
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Kuvat 10 ja 11 Vasemmalla on neljä bretonin pentua, reunoilla soopelit (selvästi mustat korvien kärjet) 

ja keskellä kaksi oranssi-valkoista. Oikean puoleisessa kuvassa on aikuinen soopelin värinen bretoni. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Bretoneita esitetään näyttelyissä kohtuullisen aktiivisesti, vuosina 2010-2014 noin 250-300 kertaa vuo-

dessa. Ajanjaksolla oli kaikkiaan 1312 näyttelykäyntiä. Arvosanat jakautuivat seuraavasti; ERI 55%, EH 

32%, H 10%, T 1%, EVA 1%, HYL 1%. Kuutta koiraa ei voitu arvostella (EVA) ontumisen tai peitsaamisen 

vuoksi ja yhdeltä puuttui silmä. Hylättyjä oli 15 kpl, joista 6 sai sen liian suuren koon takia, niistä yhdellä 

lisäksi syynä puutteellinen rotutyyppi, 6 liian pienen koon takia, 1 pigmenttipuutoksen vuoksi, 1 ham-

maspuutoksen vuoksi ja 1 pelokkaan luonteen vuoksi. 

Vastaavalla viisivuotiskaudella 2005-2009 arvosanojen jakauma oli ERI 42%, EH 36%, H 17%,  T 2%, EVA 

1%, HYL 2%. Hylättyjä oli 24 kpl, joista liian suuren koon takia 17 kpl ja liian pienen koon takia 5 kpl, 

niistä yhdellä syynä myös liika sirous, 2 luonteen vuoksi (”liian hermostunut tullakseen mitatuksi” ja 

”aggressiivinen kehän muita koiria kohtaan”). 

Saavuttaakseen muotovalion arvon on bretonilla oltava sertifikaattien lisäksi koepalkinto AVO 1 tai 

2xAVO 2 kanakoirien erikoiskokeesta. Vuosina 2010-2015 Suomen muotovalion arvon sai 24 bretonia. 

Rotujärjestön ikäluokkakatselmuksessa, Junkkarissa, arvioidaan 9-24 kuukauden ikäisten mannermais-

ten kanakoirien käyttöominaisuuksia ja rakennetta. Vuosina 2010-2014 Junkkarin ulkomuotokatsel-

mukseen osallistui 127 bretonia, jotka ovat syntyneet välillä lokakuu 2008-syyskuu 2013.  Kaikkiaan em. 

ajanjaksolla syntyneitä bretoneita on rekisteröity 560 kpl, eli Junkkarissa arvioitiin niistä noin 23 %. 

Edellisen sukupolven aikana 2005-2009 Junkkariin osallistui noin 20 % ikäluokkien bretoneista.  

Yleisarvosanat Junkkarissa vuosina 2010-2014 jakautuivat seuraavasti: erinomainen 42% (53kpl), erit-

täin hyvä 19% (24 kpl), hyvä 23% (29 kpl), tyydyttävä 4% (5 kpl) ja hylätty 12% (16kpl). Hylätyt jaettiin 

seuraavista syistä: liian suuri 9, liian pieni 4, hammaspuutos 1, ristipurenta 1, ei anna käsitellä 1. Edelli-

sellä viisivuotiskaudella jakauma oli seuraava; erinomainen 39%, hyvä 43%, tyydyttävä 10% ja puutteel-

linen 8%. Yleisin arvosanan puutteellinen antava tekijä oli virheellinen koko tai tyypin virheet. 

Rotujärjestön järjestämään jalostustarkastukseen kesällä 2014 osallistui 5 bretonia (4 urosta, 1 narttu). 

Tulokset jakautuivat seuraavasti: ERI 1 kpl, EH 3 kpl ja H 1 kpl. 
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4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Rodun rakenne vastaa käyttötarkoitusta seisovana ja noutavana lintukoirana. Rakenteen tulee olla 

tasapainoinen, tiivis ja vahvaluustoinen olematta kuitenkaan raskas. Liian massiivisia koiria ei tule suo-

sia. Rodulla tulee olla riittävät, tasapainoiset kulmaukset, jotka mahdollistavat voimakkaan, hyvin kiin-

nittyneen lihaksiston. Rodun välikämmenten tulee olla joustavat ja käpälien tiiviit. Heikot käpälät ja 

raajojen asentovirheet voivat altistaa tassujen rikkoutumiselle.  Turkin laatuun tulee kiinnittää huomio-

ta. Sen tulee olla säältä suojaavaa, ei silkkistä, kiharaa eikä liian lyhyttä. Myöskään kovin runsas karva-

peite ei ole toivottavaa, etenkään jos se on huonolaatuista. Ulkonevat silmät tai löysät silmäluomet 

altistavat silmien ongelmille ja ovat ei-toivottuja piirteitä. 

Neliömäinen rakenne ja suhteellisen avoimet kulmaukset luovat rodulle tyypillisen rullaavan, kootun 

laukkatyylin. Rotutyypillisen bretonin liikkeet ovat myös ravissa tunnistettavat; vaivattomat, voimak-

kaat, eloisat, mutta eivät rullaavat eivätkä kovin pitkät. Pitkärunkoisuus tai liian voimakkaat kulmaukset 

aikaansaavat epätyypilliset liikkeet. 

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Keskeisimmät ongelmakohdat 

Tietoisuus tavoiteltavasta tyypistä on kasvanut ja rakenteeltaan hyviä, kotimaista kasvatusta olevia 

koiria tapaa enenevissä määrin, mutta edelleen rodun sisällä on erittäin suurta hajontaa. Yleisimmät 

rodun ulkomuodolliset ongelmat liittyvät tyypin perustavien tekijöiden puutteeseen: mittasuhteet, 

rintakehän ja lantio-osan muoto ja leveys sekä rungon ja raajaluuston vankkuus, tasapainoiset kulma-

ukset, koko ja pään muoto.  

Bretonin tulisi olla neliömäinen, tiivis koira, jonka raajat ovat rungon alla. Mittasuhteiden osalta on 

menty huonompaan suuntaan, usein koirat ovat korkeuttaan pidempiä, joskus myös korkeuttaan lyhy-

empiä. Suomessa harvoin näkee liian raskaita koiria, mutta liika keveys ja kapea rakenne sekä liian nou-

sevat vatsalinjat vaativat huomiota. Tasapianoiset kulmaukset ovat koiran rakenteen toimivuuden kan-

nalta tärkeät, mutta rodussa näkee edelleen koiria, jotka ovat edestä suoria ja takaa ylikulmautuneita. 

Molemmissa sukupuolissa esiintyy paljon ylisuuria koiria ja varsinkin nartuissa liian pieniä. Rodunomai-

nen pään muoto on suuri haaste jalostuksessa. Suomessa näkee todella vähän erinomaisia päitä, sen 

sijaan paljon esiintyy pitkiä kuonoja, matalia ja kapeita kalloja, isoja korvia, jopa runsaita huulia.  

Näyttelyissä olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota em. asioihin. Bretonin tulee olla aivan omanlai-

sensa, ei setteri, eikä spanieli. Tasapainoinen rakenne ei yksinään ole riittävä peruste koiran korkealle 

palkitsemiselle näyttelyssä, jos rotutyypissä on selviä puutteita. Bretoni tulisi aina mitata. Luonteisiin 

pitäisi kiinnittää näyttelyissä enemmän huomiota. Vaikka rodussa mainitaan usein olevan melko paljon 

arkoja koiria, se ei näy juurikaan näy näyttelytilastoissa. 

Näyttelykertomusten perusteella turkit ovat pääsääntöisesti hyviä ja ylälinjat ovat pääsääntöisesti suo-

ria tai laskevia. Myös rungon volyymi on keskimäärin jonkin verran parantunut. 

Parasta saatavilla olevaa materiaalia koirien rakenteesta on Junkkarin rakennearvostelu ja rotujärjestön 

jalostuskatselmukset. Huomioitava kuitenkin on, että koirat arvioidaan tällöin nuorina ja niillä voi arvi-

oitaessa olla yli vuoden ikäero toisiinsa nähden. Materiaalista tekee arvokkaan sen tarkkuus sekä se, 

että arvioijana toimii pääsääntöisesti rotuun paneutunut rotujärjestön tuomari. 
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Koiranäyttelyiden anti bretonien jalostajille on ensisijaisesti koon mittaaminen, mahdolliset hammas-

puutokset ja muut yleisluonteiset virheet, sekä huomiot koiran luonteesta ja käyttäytymisestä. Vaikka 

näyttelyissä jaettavista arvosanoista noin puolet ”erinomaisia”, on todellisuudessa koirien tyyppi edel-

leen pääsääntöisesti vain kohtuullinen. Varsin yleistä on, että sama koira saa laatuarvosteluissa palkin-

toja H:n ja ERI:n välillä. Välillä näkee palkittavan jopa täysin vierasta rotutyyppiä edustavia yksilöitä!  

Tarkastelujakson näyttelykäynneistä 42% on juniori- tai nuorten luokassa. Osuus on melko suuri siihen 

nähden, että bretoni kehittyy melko hitaasti ja on usein ulkomuodollisesti valmis vasta n. 3-vuotiaana. 

Olisi toivottavaa, että omistajat käyttäisivät koiriansa näyttelyssä myös aikuisena, ei vain nuorena. 

Rodussa merkittävimpinä asioina on käyttöominaisuuksien, geneettisen monimuotoisuuden ja 

lonkkatilanteen parantaminen, jolloin ulkomuoto jää usein toissijaiseksi. Joskus on nähtävissä jopa 

suoranaista välinpitämättömyyttä ulkomuodon suhteen. Pelkkää ulkomuodon jalostamista ei rotuun 

toivota, mutta asiaan tulee kiinnittää huomiota ja pyrkimyksenä tulee olla rakenteeltaan 

tasapainoinen, rotutyypiltään vähintään erittäin hyvä bretoni. Partnerin valinnassa on huomioitava, 

ettei kahta ulkomuodoltaan heikkoa rotutyyppiä edustavaa koiraa yhdistetä.  

 

Kuva 12. Bretonin tärkeitä mittasuhteita 
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEU-

TUMISESTA 
 

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi 

Edellinen JTO on ollut voimassa 1.1.2011 – 31.12.2015. 

Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi 

Rodun ensimmäinen JTO oli voimassa 1.1.2006- 31.12.2010. 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Jalostuskoirien tasoa koe- ja lonkkakuvaustulosten osalta on tarkasteltu kohdassa 4.1.2 Jalostuspohja ja 

kohdassa 5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen. 

Tarkasteltaessa viimeisen 15 vuoden (2000-2014) aikana 20 jalostukseen runsaimmin käytettyä narttua 

ja urosta (taulukot 5. ja 7.), huomataan, että niiden joukossa on 11 koepalkitsematonta urosta mm. 

toiseksi ja neljänneksi käytetyimmät, ja 7 narttua, jotka eivät ole käyneet lainkaan kokeissa, mukaan 

lukien kolme käytetyintä narttua. Taulukossa 21 on tarkasteltu käytetyimpiä koiria sukupolvittain, jol-

loin nähdään kehityssuunta. 

Taulukko 21. Sukupolvittainen yhteenveto 2000-2014 syntyneissä kotimaisissa pentueissa käytettyjen 

urosten tasosta. 

kotimaiset pentueet  2000-2004 2005-2009 2010-2014 

koetulos ja terveet lonkat 47 % - 16 urosta 39 % - 15 urosta 44 % - 23 urosta 

koetulos ja lonkat EI A-B  15 % - 5 urosta 13 % - 5 urosta 2 % - 1 uros 

ei koetulosta ja terveet lonkat 23 % - 8 urosta 24 % - 9 urosta 38 % - 20 urosta 

ei koetulosta ja lonkat EI A-B 15 % - 5 urosta 24 % - 9 urosta 16 % - 8 urosta 

Yhteensä eri uroksia 34 urosta 38 urosta 52 urosta 

 

Vuosina 2010-2014 kymmenestä eniten käytetystä uroksesta: 

 Vain neljä täyttää jalostuskoirille asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat 

 Yhdellä on koetulos ja C-lonkat 

 Neljällä on koetulos ja lonkat A-B 

 Yhdellä ei ole koetulosta ja lonkat ovat C 

 Tilastointiaikana uroksista yksikään ei ylitä liikakäytön rajaa (28 pentua), mutta 

kokonaisjälkeläismäärissä kolme urosta ylittää. 

 Toiseksi ja kahdeksanneksi käytetyimmät urokset ovat tuonteja. Kolmanneksi käytetyin uros on 

ruotsalainen. 

 40% pennuista on kymmenen eniten käytetyimmän uroksen jälkeläisiä 

 kymmenes, ensimmäinen ja kuudes uros ovat isä, poika ja pojanpoika 

 toiseksi ja kolmanneksi käytetyin ovat velipuolia 

 seitsemänneksi käytetyin on neljänneksi käytetyimmän emän veli 

 

Vuosina 2005-2009 kymmenestä eniten käytetystä uroksesta: 

 Vain kolme täyttää jalostukselle asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat. 
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 Kahdella on koetulos ja C-lonkat 

 Kolmella ei ole koetulosta ja lonkat ovat A-B 

 Kahdella ei ole koetulosta ja lonkat ovat C 

 Kaksi urosta on läheistä sukua neljälle kymmenen eniten käytetyn nartun joukossa olevalle 
nartulle (sisarus tai emä). 

 Viisi eniten käytettyä urosta ylittävät suositeltavan enimmäiskäytön rajan, joka on 5% 
sukupolven 

 (n. 4 vuotta) aikana Suomessa syntyneistä (367 kpl) pennuista.  

 Kymmenenneksi eniten käytetty uros on ruotsalainen. 

 47% eli 224 pentua on kymmenen eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä. 
 

Vuosina 2001-2005 kymmenestä eniten käytetystä uroksesta: 

 Viisi täyttää jalostustavoitteille asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat. 

 Eniten käytetty uros on myös emän isänä neljänneksi eniten käytetylle urokselle. 

 Kahdella on koetulos ja C lonkat.  

 Yhdellä ei ole koetulosta ja A lonkat.  

 Kahdella, mukaan lukien eniten käytetty uros ei ole koetulosta ja C lonkat. 
 

Taulukko 22. Sukupolvittainen yhteenveto 2000-2014 syntyneissä kotimaisissa pentueissa käytettyjen 

narttujen tasosta. 

kotimaiset pentueet  2000-2004 2005-2009 2010-2014 

koetulos ja terveet lonkat 32 % - 11 narttua 36 % - 18 narttua 33 % - 18 narttua 

koetulos ja lonkat EI A-B  14% - 5 narttua 14 % - 7 narttua 11 % - 6 narttua 

ei koetulosta ja terveet lonkat 34% - 12 narttua 25 % - 13 narttua 34 % - 19 narttua 

ei koetulosta ja lonkat EI A-B 20 % - 7 narttua 25 % - 13 narttua 22 % - 12 narttua 

Yhteensä eri narttuja 35 narttua 51 narttua 55 narttua 

 

Viimeisimmällä viiden vuoden jaksolla 2010-2014 syntyneiden pentujen isänä on 52 eri urosta.  

Vuosina 2010-2014 kymmenestä eniten käytetystä nartusta: 

 Vain 4 täyttää jalostustavoitteille asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat. 

 Kolmella ei ole koetulosta ja lonkat A-B, mukaan lukien eniten käytetty narttu. 

 Kaksi käytetyintä narttua ylittää liikakäytön rajan (28 pentua) 

 Toiseksi, neljänneksi, viidenneksi ja kymmenenneksi käytetyimmät nartut ovat tuonteja. 

 38% pennuista on kymmenen eniten käytetyimmän nartun jälkeläisiä 

 ensimmäinen ja kahdeksas narttu ovat täyssisaruksia  

 toiseksi, viidenneksi ja kymmeneksi käytetyimmät nartut ovat samasta emästä 

 Sukulaisuussuhteita uroksiin 

o kuudenneksi käytetyin uros on toiseksi käytetyimmän nartun poika 

o kahdeksanneksi käytetyin uros on seitsemänneksi käytetyimmän nartun isä 

o viidenneksi käytetyimmän uros on kuudenneksi käytetyimmän nartun poika 

o kolmanneksi käytetyin uros ja viidenneksi käytetyin narttu ovat samasta isästä 

 

Vuosina 2005-2009 kymmenestä eniten käytetystä nartusta: 

- Vain 3 täyttää jalostustavoitteille asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat. 

- Seitsemällä ei ole koetulosta ja lonkat A-B, mukaan lukien eniten käytetty narttu. 
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- Viisi narttua on peräisin samasta kennelistä, emä ja kolme tytärtä sekä emän isoäidin tytär, kaikki 
ilman koetulosta. 

- Kymmenen eniten käytetyn uroksen joukossa on kolme koiraa, jotka ovat läheistä sukua näille 
viidelle nartulle  

- Ensimmäinen, neljäs, viides ja kuudes narttu ylittävät suositeltavan enimmäiskäytön rajan, joka on 
5% sukupolven (n. 4 vuotta) aikana Suomessa syntyneistä (367 kpl) pennuista. 

- 39% eli 186 pentua on 10 eniten käytetyn nartun jälkeläisiä 
 

Vuosina 2001-2005 kymmenestä eniten käytetystä nartusta:  

- Vain 3 täyttää jalostustavoitteille asetetut kriteerit, eli niillä on koetulos ja terveet lonkat. 

- Kahdella on koetulos ja lonkat C tai huonompi. 

- Neljällä ei ole koetulosta ja lonkat A-B, mukaan lukien 2 eniten käytettyä narttua. 

- Yhdellä ei ole koetulosta ja lonkat C. 
 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Taulukko 23. Vähintään 2 pentuetta vuosina 2010-2014 kasvattaneiden kasvattajien jalostuskoirat  

KASVATTAJA 
pentue 

syntynyt 

narttu koe-

palkittu 

uros koepal-

kittu 

narttu 

lonkat 
uros lonkat 

Caffiinan 2014 ei ei + + 

Caffiinan 2013 ei ON + - 

Haipakan 2012 ON ei - + 

Haipakan 2011 ON ON - + 

Jarlein 2014 ei ei + - 

Jarlein 2014 ei ei - + 

Jarlein 2013 ei ei + - 

Jarlein 2013 ei ei - + 

Jarlein 2011 ei ei - + 

Jolki Palki 2014 ei ON - + 

Jolki Palki 2012 ei ei - + 

Karhutassun 2014 ei ei + + 

Karhutassun 2013 ei ei + - 

Kesakon 2012 ON ON + + 

Kesakon 2010 ON ON + + 

Kieppikurun 2012 ON ON - + 

Kieppikurun 2011 ON ON - + 

Kuurakairan 2013 ei ei + + 

Kuurakairan 2012 ON ON + + 

Kuurakairan 2011 ei ei + + 

Kuurakairan 2011 ON ON + - 

Kuurakairan 2010 ON ON + + 

Leinikan 2012 ei ei + + 

Leinikan 2010 ei ei - + 

Luokin 2012 ON ON + + 

Luokin 2011 ON ON + + 

Majaniemen 2014 ON ON + + 
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Majaniemen 2013 ON ON + + 

Majaniemen 2013 ON ON + + 

Majaniemen 2012 ON ON + + 

Majaniemen 2011 ON ON + + 

Majaniemen 2010 ON ON + + 

Majaniemen 2010 ON ON + + 

Puotoksen 2014 ON ON + + 

Puotoksen 2012 ON ON + + 

Retkunperän 2011 ON ON + + 

Retkunperän 2010 ON ON + + 

Riekkoalbuksen 2014 ON ON + + 

Riekkoalbuksen 2012 ON ON + + 

Riekkoalbuksen 2011 ON ON + + 

Rowanberrie's 2013 ei ei + + 

Rowanberrie's 2012 ei ei + + 

Rowanberrie's 2010 ei ei + + 

Taikamäen 2013 ON ei - + 

Taikamäen 2012 ON ON - + 

Taikamäen 2010 ON ei - + 

Van't Passant 2014 ON ON - + 

Van't Passant 2014 ON ei + + 

Van't Passant 2013 ON ON + + 

Van't Passant 2012 ON ON + + 

Van't Passant 2012 ON ON - + 

Van't Passant 2011 ON ON + + 

Van't Passant 2010 ON ON + + 

Yavanna's 2014 ei ei + + 

Yavanna's 2013 ei ei + - 

Yavanna's 2013 ei ei + - 

Yavanna's 2010 ei ei + - 

 Taulukossa on mukana vain niiden kasvattajien pentueet, joille on tarkastelujaksona syntynyt vähin-

tään kaksi pentuetta. ”Narttu/uros koepalkittu” kertoo, onko jalostukseen käytetty koira palkittu (ON) 

rodunomaisissa käyttökokeissa vai ei (ei), ”narttu/uros lonkat” kertoo onko koira lonkistaan terve (+) 

vai ei (-).  

 
Taulukko 24. Kasvattien koekäynnit ja lonkkakuvaukset kasvattajittain 

 
kasvatit  

2013 saakka  
käynyt kokeissa lonkkakuvattu 

KASVATTAJA kpl kpl % kpl % 

Caffiinan 9 0 0 % 2 22 % 

Haipakan 48 9 9 % 19 40 % 

Jarlein 159 8 5 % 60 38 % 

Jolkipalki 7 1 14 % 1 14 % 

Karhutassun 37 6 16 % 10 27 % 

Kesakon  44 20 45 % 30 68 % 

Kieppikurun 23 9 39 % 19 83 % 
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Kuurakairan 73 13 18 % 33 45 % 

Leinikan 18 3 17 % 12 67 % 

Luokin 8 6 75 % 5 62 % 

Majaniemen 105 51 49 % 81 71 % 

Puotoksen 8 4 50 % 3 38 % 

Retkunperän 14 7 50 % 7 50 % 

Riekkoalbuksen 28 17 61 % 25 89 % 

Rowanberrie's 48 3 6 % 15 31 % 

Taikamäen 23 6 26 % 10 43 % 

Van't Passant 77 34 44 % 49 58 % 

Yavanna's 70 3 4 % 36 47 % 

Taulukossa on huomioitu rodun aktiivisimmat kasvattajat, joille on syntynyt 2010-2014 vähintään kaksi 

pentuetta. Taulukkoon on kirjattu kasvattien kokonaismäärä vuoteen 2013 saakka sekä kokeissa käy-

neiden ja lonkkakuvattujen osuus kasvateista. Vuonna 2014 syntyneet pentueet on jätetty pois, koska 

ne eivät ole tietoja kirjatessa ehtineet koe- ja lonkkakuvausikäisiksi. 

 
Jalostusyhdistelmien taso 
 
Taulukko 25. Yhteenveto kaikista Suomessa rekisteröidyistä jalostusyhdistelmistä  

VANHEMMAT 2005-2009 2010-2014 

molemmilla koetulos 36% / 25 kpl 43% / 34 kpl 

toisella koetulos 27% / 19 kpl 11% / 9 kpl 

kummallakaan ei koetulosta 37% / 26 kpl 46% / 37 kpl 

   

molempien lonkat A-B 47% / 33 kpl 53% / 42 kpl 

toisen lonkat A-B, toisen C tai huonompi 46% / 32 kpl 46% / 37 kpl 

kummankin lonkat C tai huonompi 7% / 5 kpl 1% / 1 kpl* 

   

molemmilla koetulos ja lonkat A-B 24% / 17 kpl 36% / 29 kpl 

molemmilla koetulos, vain toisen lonkat A-B 11,5% / 8 kpl 10% / 8 kpl 

molemmilla koetulos, kummankin lonkat C tai huo-
nompi 

0% / 0 kpl 0% / 0 kpl 

   

toisella koetulos, molempien lonkat A-B 11,5% /  8 kpl 1% / 1 kpl 

toisella koetulos, vain toisen lonkat A-B  14%  / 10 kpl 9% / 7 kpl 

toisella koetulos, kummankin lonkat C tai huonompi 1,5% / 1 kpl 0% / 0 kpl 

   

kummallakaan ei koetulosta, molemmilla lonkat A-B 11,5% / 8 kpl 15% / 12 kpl 

kummallakaan ei koetulosta, vain toisen lonkat A-B 20% / 14 kpl 28% / 22 kpl 

kummallakaan ei koetulosta, kummankin lonkat C 
tai huonompi 

6% / 4 kpl 1% / 1 kpl* 

*PEVISA-ehdot ei täyty, rekisteröity Ei jalostukseen-rekisteriin (EJ) 
 

Taulukossa 3 on vertailtu jalostusyhdistelmien tasoa sukupolvittain. 2005-2009 on rekisteröity 70 eri 

pentuetta ja 2010-2014 80 eri pentuetta.  
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2010-2014 pentueista 43% on molemmilla vanhemmilla ollut koetulos, 11% vain toisella on ollut koetu-

los ja 46% kumpikin on ollut koetuloksettomia. Edellisestä viisivuotiskaudesta tilanne on heikentynyt ja 

jakautunut entistä enemmän. Vaikka koetuloksellisten vanhempien pentueiden osuus on kasvanut, 

täysin koetuloksettomien vanhempien osuudessa kasvua on vielä enemmän. 

Jalostukseen käytettyjen koirien lonkkatilanne on aavistuksen parantunut, sillä PEVISA-ohjelmaan lisät-

tiin vuonna 2011 ehto, ettei kahta C-lonkkaista koiraa saa yhdistää. 2010-2014 jalostusyhdistelmistä 

hieman yli puolessa molemmat vanhemmat ovat olleet A-B-lonkkaisia ja hieman alle puolessa toinen 

on C-lonkkainen. 

Jalostukseen käytetyistä koirista suurimmalla osalla on vähintään näyttelytulos EH. Uroksista neljällä ja 

nartuista yhdeksällä on huonompi näyttelytulos tai niitä ei ole käytetty ollenkaan näyttelyssä. 

 

Jalostusrekisteri 

Saksanseisojakerho ry pitää yllä jalostusrekisteriä. Jalostusrekisterivaatimukset ovat liitteenä 4. 

Bretonin jalostusrekisterissä on tällä hetkellä mukana 3 urosta ja 8 narttua. Kaikkiaan jalostusrekisteriin 

on merkitty yhteensä 30 koiraa, joista uroksia on ainoastaan 8 kpl.  

 

Käyttövaliot 

Vuosina 2010-2014 Suomen käyttövalionarvon saavuttivat:  

 uros FI KVA FI MVA V-09 SUIVAKON ÅULA FIN34938/08 

 narttu FI KVA VAN'T PASSANT SAHARA FIN26638/04,  

 narttu C.I.B C.I.E POHJ MVA FIN MVA FI KVA SE MVA NO MVA EE MVA V-07 PMV-09 EEV-10 V-

12 HeW-13 HeVW-13 PMV-13 PMVV-13 V-13 VV-13 ROWANBERRIE'S LIKE LIFE FIN42752/05 ja  

 uros C.I.B C.I.E FI KVA FIN MVA SE MVA EE MVA HeW-10 V-10 EEV-10 JARLEIN MILOU 

FIN34358/02. 

Norjan käyttövalionarvon saavutti narttu C.I.B C.I.E POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA NO 

KVA HeW-11 V-11 DKV-10 HeW-12 BONNEE DES PLAINES DAUXEENES FI53417/12 

Pohjoismaisen käyttövalionarvon saavutti narttu POHJ KVA FI KVA SE KVA NO KVA VAN'T PASSANT 

AFRIKANTÄHTI FIN26637/04. 

Aiemmin Suomen käyttövalionarvon ovat saavuttaneet: 

• narttu POHJ KVA FIN KVA SE KVA NO KVA TRÅSLETTEN'S AABITTE (FIN39740/00) 

• narttu FIN KVA FIN MVA KARHUTASSUN BELINDA (FIN18382/97) 

• narttu POHJ KVA FI KVA SE KVA NO KVA VAN'T PASSANT AFRIKANTÄHTI (FIN26637/04) 

 

Mannermaisten kanakoirien valionarvovaatimukset ovat liitteenä 5.  

 

Käyttöjalostuspalkinnot 

Saksanseisojakerhon käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, met-

sästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä. Palkinto anne-
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taan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä. Palkinto jaetaan Saksan-

seisojakerho ry:n vuosikokouksessa edellisenä vuonna palkintoon oikeuttavat pisteet saavuttaneille 

koirille. 

Vuosina 2011-2015 Käyttöjalostuspalkinnon on saavuttaneet seuraavat koirat: 

2015  Pronssinen C.I.B FI MVA EE MVA JV-08 PMV-09 HeW-11 BALTV-12 EIRAMS ROSSO 

RUNNER FIN34934/08 

Hopeinen FI MVA HAIPAKAN ROCCI FIN35689/02 

2012  Pronssinen HeW-10 RITA DE LA CITE DES DIANES FIN42338/00 

2011   Pronssinen C.I.B C.I.E FI KVA FIN MVA SE MVA EE MVA HeW-10 V-10 EEV-10 JARLEIN 

MILOU FIN34358/02 

 

Aiemmin käyttöjalostuspalkinnon ovat saavuttaneet seuraavat bretonit: 

2010  Pronssinen FIN MVA ALPOKSEN MILKA (FIN33577/99) 

2009 Hopeinen POHJ KVA FIN KVA SE KVA NO KVA TRÅSLETTEN'S AABITTE FIN39740/00 

2008 Pronssinen POHJ KVA FIN KVA SE KVA NO KVA TRÅSLETTEN'S AABITTE FIN39740/00 

 Pronssinen FIN MVA LADYFRANSISCA (SF12374/93) 

2005  ODINVEJS CATJA (SF13609/94B) sai ensimmäisenä bretonina pronssisen  

käyttöjalostuspalkinnon. 

 

Saksanseisojakerhon käyttöjalostuspalkinnon säännöt ovat liitteenä 6.  

 

Edelliseen tavoiteohjelmaan kirjatut jalostustavoitteet sekä niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Sekä määrältään että 
geneettisesti niin laaja ja 
laadukas käyttökoirapopulaatio, 
että sen kanssa työskentely on 
mielekästä niin 
metsästyksellisesti kuin 
jalostuksellisesti. 

 geneettinen monimuotoisuus on 
jonkin verran lisääntynyt 
edelliseen 
viisivuotistarkastelujaksoon 
verrattuna (käytetty useampia 
uroksia ja narttuja) 

tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa 
bretonin ostaja voi olla varma, 
että kanakoiran koulutusohjeita 
noudattamalla hän saa bretonin 
pennusta vähintään kohtuullisen 
toimivan seisovan lintukoiran 
riippumatta siitä mistä hän 
koiransa hankkii 

ohjeistetaan kasvattajia 
käyttämään jalostukseen 
koepalkittuja koiria 

tilanne ei ole merkittävästi 
parantunut 

testattujen, ominaisuuksiltaan 
hyviksi havaittujen koirien 
jälkeläisten tarjontaa tulee 
pyrkiä lisäämään 

kannustetaan koepalkittujen 
koirien jalostuskäyttöä 

koekäymättömien ja 
koepalkitsemattomien osuus ei 
ole olennaisesti muuttunut 

jalostuskelpoisten koirien 
mahdollisimman tasaiseen ja 
monipuoliseen käyttöön on 

matador-pykälä, 36 jälkeläistä muutamia yksilöitä on käytetty 
matador-pykälän rajaan asti 
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kiinnitettävä enemmän 
huomiota ja yksittäisten koirien 
jalostuskäyttöä tulee rajoittaa 
ylilyöntien välttämiseksi 

jalostukseen pyritään 
käyttämään ainoastaan 
rodunomaisen luonteen omaavia 
yksilöitä 

neuvonta tilanne kohtuullisen hyvä 

lonkkaindeksin saaminen  indeksit saatu käyttöön vuonna 
2012 

pyritään muuttamaan syntyvissä 
pentueissa tervelonkkaisten 
vanhempien määrä 
suuremmaksi 

neuvonta, PEVISA tilanne hieman parantunut, C-C-
yhdistelmiä ei enää tehdä 

jalostuksessa tulee pyrkiä 
rodunomaiseen tyyppiin muita 
osa-alueita unohtamatta 

neuvonta ei muutosta 

tavoitteena tulee olla kompakti, 
vahvarakenteinen koira 

neuvonta ei muutosta 

 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 

Tarkasteltaessa yli 2-vuotiaita koiria, jotka ovat syntyneet aikajaksolla 2003-2012 jalostukseen on 
käytetty keskimäärin 9 % uroksista ja 15% nartuista koirista. Nuorimpien ikäluokkien osalta 
jalostuskäyttö on vasta alussa, joten luvut tulevat varmasti jonkin verran kasvamaan.  
 
Lonkiltaan tutkittuja tarkastelujaksolla syntyneistä on noin puolet (52%). Tutkituista PEVISA-rajat 
täyttäviä eli vähintään tuloksen C saaneita koiria on 88%. Vähintään tuloksen B saaneita koiria on ollut 
50%. Näin ollen noin 45% koirakannasta on tutkitusti A-B-C-lonkkaisia ja PEVISA:n mukaan 
jalostuskelpoisia. Rotujärjestön oma suositus jalostuskoirilla on A-B-lonkat, tällaisia koirakannasta on 
noin 26%. Noin puolet koirista on jäänyt jalostuksen ulkopuolelle jo lonkkakuvaustuloksen puuttumisen 
takia. 
 
Rotujärjestön suosituksen mukaan koirien tulisi myös olla koepalkittuja ja näyttelypalkittuja. 
Tarkastelujaksolla 1003 syntyneestä koirasta KAER-kokeissa on käynyt 250 koiraa eli noin 25%. 
Palkituksi on tullut 114 koiraa eli 11%.  
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

Rotua tulee jalostaa kokonaisuutena, lähtökohtana sen käyttötarkoitus seisovana lintukoirana.  

Bretonin jalostuksessa tärkeimmät tavoitteet ovat: 

- alkuperäisten, rodunomaisten käyttöominaisuuksien ja luonteen vaaliminen ja edistäminen 

- koirien hyvinvointia ja metsästyskäyttöä haittaavien terveys- ja luonneongelmien karsiminen 

- laajan jalostuspohjan ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen 

Yhteistyötä kasvattajien, harrastajien ja rotujärjestön välillä pyritään lisäämään. 

Jalostuspohja 

Tavoite Kuinka tavoite saavutetaan/toimenpiteet 

Käytetään useampaa eri yksilöä jalostukseen, 

rodunomaisista käyttöominaisuuksista tinkimättä. 

Käytetään C-lonkkaisia jalostukseen, jos ne ovat 

arvokkaita geneettisen monimuotoisuuden kan-

nalta tai käyttöominaisuuksiltaan erityisen laa-

dukkaita ja muilta ominaisuuksiltaan riittävän 

laadukkaita. 

Jalostukseen käytetyillä yksilöillä on tasaiset, 

kohtuulliset jälkeläismäärät, max. 5% sukupolven 

rekisteröinneistä eli 28 jälkeläistä. 

Kannustetaan koekäynteihin, jotta jalostuskäyt-

töön päätyvien koirien määrä kasvaa. 

Kannustetaan etenkin uroksia lonkkakuvauksiin 

ja käymään näyttelyissä, jotta niillä on mahdolli-

suus päätyä jalostuskäyttöön. 

Vedotaan kasvattajiin, että kustakin pentueesta 

käytetään jalostukseen mieluusti muutamaa 

laadukkainta 1-2 kertaa kuin vain yhtä useaan 

kertaan.  

Geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi 

voidaan tehdä kompromisseja jalostuskoirien 

laadun suhteen, ei kuitenkaan siten, että käytet-

tään kliinisesti sairasta, luonteeltaan epätasapai-

noista tai käyttöominaisuuksiltaan heikkoa yksi-

löä jalostukseen. 

Käytetään jalostukseen koiria kaikista 

sukulinjoista, rodunomaisista 

käyttöominaisuuksista tinkimättä. 

Kaikista sukulinjoista osallistuu koiria kokeisiin, 

jolloin useampi koira päätyy jalostuskäyttöön. 
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Seurataan toisen polven jälkeläismääriä. Niiden 

tulisi pysyä tasaisina, max. 10% sukupolven rekis-

teröinneistä eli 56 yksilöä. 

Tehdään suvullisesti mahdollisimman erilaisia 

jalostusyhdistelmiä.  

Vältetään uusintayhdistelmiä. 

Sisaruksille eri sukuiset kumppanit. 

Yksilön jälkeläiset jakautuvat tasaisesti koiran 

koko jalostusiälle, erityisesti urosten osalta. 

Jalostuskoirista maksimissaan neljäsosa on töpö-

häntäisiä, jotta hännät eivät rajaa jalostusyhdis-

telmien valintaa. 

Rodun vuosittain keskimääräinen sukusiitosaste 

alle 2%.  

Uutta geenimateriaalia vierassukuisia koiria 

tuomalla ja ulkomaalaisia uroksia käyttämällä. 

Suositellaan vain yhdistelmiä, joissa kolmen pol-

ven sukutaulussa kukin koira esiintyy vain kerran 

(sukukatokerroin 1.0 eli kaikki eri koiria). 

Yhdistelmän sukusiitosaste enintään 2% lasket-

tuna 5-sukupolven perusteella. Ehdoton maksimi 

6,25%. 

 

Käyttöominaisuudet 

Tavoitteena on säilyttää alkuperäiset, rodunomaiset luonne- ja käyttöominaisuudet koko 

koirakannassa. Bretonin tulee olla, monipuolinen, riistaintoinen lintukoira. Sen tulee olla 

yhteistyöhaluinen, varhaiskypsä koira, jolla on erinomainen hajuaisti ja kestävä seisonta. Haun tulee 

olla vauhdikasta, eloisaa, yläpäistä, maastonpeittävää, maastoon sopeutuvaa ja tuloksellista. Sen tulee 

olla halukas noutamaan kaikenlaista riistaa ja menemään veteen. 

Tavoite Kuinka tavoite saavutetaan/toimenpiteet 

Useampia koiria kaikista sukulinjoista arvioidaan 

kanakoirien erikoiskokeessa (KAER), jolloin 

jalostukseen saadaan enemmän 

metsästysominaisuuksiltaan kokeessa testattuja 

koiria. 

Kasvattajat innostavat kasvattiensa omistajia 

KAER-kokeisiin.  

Mahdollisimman suuri osuus kustakin ikäluokasta 

osallistuu Junkkari-tapahtumaan. 

Potentiaaliset jalostuskoirat (terveet lonkat, 

näyttelytulos) kannustetaan osallistumaan KAER-

kokeeseen. 

Jaetaan tietoa KAER-kokeista yhteistyössä Bre-

tonikerhon kanssa. 

Lisätään ymmärrystä siitä, että kokeista saatava 
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tieto on aina jalostuksellisesti arvokasta, vaikka 

se ei saavuttaisi koepalkintoa esim. koulutukselli-

sista syistä tai kyseistä yksilöä ei olisi tarkoitus 

käyttää jalostukseen. 

KAER-kokeiden osalta sanallisen arvion tärkeyttä 

painotetaan, jotta etenkin ilman koetulosta jää-

neistä koirista saadaan jalostusta varten tietoa. 

Kaikilla syntyvillä pennuilla, kaikissa sukulinjoissa 

on riittävän rodunomaiset 

metsästysominaisuudet, jotta ne ovat 

koulutettavissa alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen. Rodussa ei ole yhtään 

jalostuslinjaa, jossa käyttöominaisuuksia ei 

vaalita. 

 

Kasvattajat myyvät rotua metsästäviin koteihin, 

jolloin rotu säilyy pääsääntöisesti metsästäjien 

käsissä. 

Kaikki kasvattajat kunnioittavat rodun 

alkuperäistä käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia, 

vaikka jalostustyön prioriteetit olisivat muissa 

ominaisuuksissa.  

Jalostukseen ei käytetä koiria, joilla on heikot 

metsästysominaisuudet tai joita ei ole lainkaan 

testattu käytännön metsästyksessä tai KAER-

kokeissa.  

Jalostukseen käytettävillä koirilla on koetulos. 

Jalostukseen käytettävät koirat ovat käytännön 

metsästyksessä testattuja. 

Jalostukseen käytettävät koirat ovat vähintään 3-

vuotiaita, jolloin koiran ja sen sisarusten 

metsästysominaisuuksista on jo pystytty 

keräämään tietoa jalostusta ajatellen. 

Koiralla ei teetetä enempää kuin kaksi pentuetta, 

ennen kuin sen jälkeläisillä on riittävästi näyttöä 

metsästysominaisuuksista. 

KAER-kokeisiin osallistuvista koirista useampi 

tulisi palkituksi 

 

 

Jalostetaan koiria, joilla on erinomaiset 

luontaiset ominaisuudet. 

Jalostustyössä kiinnitetään huomiota siihen, että 

koirat ovat yhteistyöhaluisia ja helposti 

metsästyskäyttöön koulutettavia. 

Jalostustyössä kiinnitetään huomiota siihen, että 

koirilla on luontainen halu noutaa ja mennä 

veteen. 

Kasvattajat myyvät rotua asianmukaisiin koteihin 
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ja opastavat pennunottajia koulutuksessa. 

Jaetaan koulutukseen liittyvää tietoa ja 

ohjeistusta yhteistyössä Bretonikerhon kanssa. 

Järjestetään koulutustapahtumia yhdessä 

Bretonikerhon kanssa. 

 

Luonne 

Tavoitteena on säilyttää alkuperäiset, rodunomaiset luonne- ja käyttöominaisuudet, siten että bretoni 

on metsästyskäyttöön sopiva, yhteiskuntakelpoinen, hyvän hermorakenteen omaava koira. Bretonin 

tulee olla tasapainoinen, eloisa, sosiaalinen, koulutuskelpoinen ja hyvin toiminnanhaluinen ja 

toimintakykyinen. Sillä ei saa olla jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia 

luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, aggressiivisuutta tai rauhoittumiskyvyn puutetta.  

Tavoite Kuinka tavoite saavutetaan/toimenpiteet 

Jalostukseen käytettävillä koirilla on 

rodunomainen luonne. 

 

Jalostukseen ei käytetä koiria, jotka ovat arkoja 

tai aggressiivisia. 

Jalostukseen ei käytetä yksilöitä, joilla on huono 

hermorakenne, jotka ovat levottomia, herkästi 

stressaantuvia, hyvin pehmeäluonteisia tai 

erityisen äänekkäitä. 

Jalostukseen ei käytetä ääni- tai paukkuarkoja 

koiria. 

Ulkomuototuomarit kiinnittävät nykyistä 

enemmän huomiota luonteisiin, kaikista 

luonteen virheistä lasketaan arvosanaa. 

Koirien luonteista ja luonteen ongelmista on 

käytettävissä runsaasti kirjattua tietoa. 

Mahdollisimman moni koira osallistuu näyttelyyn 

ja kokeeseen.  

Mahdollisimman suuri osuus kustakin ikäluokasta 

osallistuu Junkkari-tapahtumaan. 

Kannustetaan bretonien omistajia vastaamaan 

rotujärjestön luonne- ja terveyskyselyyn. 

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus tuloksia voidaan 

hyödyntää luonteiden arvioinnissa. 

Luodaan luonnetestin ihanneprofiili, johon 

voidaan koirien tuloksia verrata. Selvitetään onko 

Ruotsissa jo olemassa MH-kuvauksen 

ihanneprofiili bretonille. 

 

Terveys ja lisääntyminen 

Tavoitteena on perusterve koira, jolla ei ole koiran hyvinvointia, arkielämää tai metsästyskäyttöä 

haittaavia terveysongelmia, ja joka lisääntyy luonnollisesti. 
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Tavoite Kuinka tavoite saavutetaan/toimenpiteet 

Jalostukseen käytettävät koirat ovat 

perusterveitä. 

Jalostusneuvojat antavat kasvattajille tietoa 

suunniteltujen jalostusyhdistelmien 

terveysriskeistä. 

Jalostukseen aiotuista koirista palautetaan 

rotujärjestön terveys- ja luonnekysely. 

Kasvattajat ja harrastajat raportoivat koiriensa 

terveysongelmista jalostustoimikunnalle, jolloin 

populaatiossa ilmenevistä ongelmista pystytään 

kokoamaan tilastoja harrastajakunnalle, 

yleistyvät ongelmat huomataan ja niihin 

pystytään puuttumaan ajoissa. 

Jalostukseen käytettävät koirat ovat vähintään 3-

vuotiaita, jolloin koiran ja sen sisarusten 

terveydestä on jo pystytty keräämään tietoa 

jalostusta ajatellen. 

Jalostuksessa suositaan mahdollisimman 

pitkäikäisiä, terveistä suvuista polveutuvia koiria.  

Kerätään tietoa ulkomailla esiintyvistä 

terveysongelmista. 

Pentua, jota on luonnollisen synnytyksen jälkeen 

elvytetty ja erityisesti tuettu ensimmäisen 

elinviikon aikana hengissä säilymisen 

varmistamiseksi, ei tule käyttää jalostukseen. 

Keskimäärin 60% Suomessa kasvatetuista koirista 

on Suomessa kuvattuina A-B lonkkaisia, ja D-E-

lonkkaisten osuus ei kasva. 

PEVISAn avulla rajataan C-D-E-lonkkaisten koirien 

jalostuskäyttöä. 

Pentueiden vanhempien lonkkaindeksien 

keskiarvo on rodun keskiarvoa parempi (yli 100). 

Syntyvissä pentueissa tervelonkkaisten 

vanhempien osuus kasvaa. 

C-lonkkaisia käytetään jalostukseen vain kun sillä 

on muuta erityistä jalostusarvoa, esim. 

geneettisen monimuotoisuuden lisääminen tai 

erityisen hyvät käyttöominaisuudet. 

Yhdistetään ulkomailla lonkkakuvattuja koiria 

vain Suomessa A-B-lonkkaisiksi kuvattuihin 

koiriin. 

Suhtaudutaan kriittisesti ulkomaisiin 
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lonkkakuvaustuloksiin, ne eivät aina ole 

vertailukelpoisia Suomen tulosten kanssa.  

Mahdollisimman suuri osuus koirakannasta 

lonkkakuvataan ja indeksien luotettavuus 

lisääntyy.  

Kasvattajat kannustavat kasvattinsa 

lonkkatutkimuksiin. 

Kaihin leviämisen estäminen PEVISA-ohjelmassa vaaditaan silmätutkimus 

jalostukseen käytettäviltä koirilta.  

Jalostukseen ei käytetä kaihidiagnoosin saanutta 

koiraa. 

Jos koiran lähisuvussa on kaihia tai se on 

tuontikoira, jonka taustat tunnetaan huonosti, 

jalostuskäyttö aloitetaan mahdollisimman 

myöhään. 

Kasvattajat kannustavat kasvattinsa 

silmätutkimuksiin. 

Ei yhdistetä kahta koiraa, jonka lähisuvussa on 

kaihia. 

Seurataan kaihia sairastavien bretoneiden 

sairauden etenemistä säännöllisissä 

silmätutkimuksissa. 

Epilepsiatapausten minimointi ja leviämisen 

estäminen. 

Jalostukseen ei käytetä epileptisiä kohtauksia 

saanutta koiraa eikä sen täyssisaruksia. 

Jos koiran lähisuvussa on epileptisiä kohtauksia 

saaneita koiria tai se on tuontikoira, jonka 

taustat tunnetaan huonosti, jalostuskäyttö 

aloitetaan mahdollisimman myöhään. 

Ei yhdistetä kahta koiraa, jonka lähisuvussa on 

epilepsiaepäilyksiä. 

Koirien lisääntymiskäyttäytyminen on normaalia 

ja luonnollista. 

Käytetään jalostukseen koiria jotka lisääntyvät 

luonnollisesti; narttuja, joilla on selkeät kiimat, 

jotka antavat astua normaalisti ja ovat hyviä 

emoja, ja uroksia jotka astuvat normaalisti ja 

joilla on hyvä sukupuolivietti. 

Mikäli narttu ensimmäisen pentueensa kohdalla 

ei kykene synnyttämään luonnollisesti tai 
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huolehtimaan normaalisti jälkeläisistään ilman 

syytä, ei sitä tule käyttää uudestaan 

jalostukseen. Kahdesti sektioitua narttua ei tule 

enää käyttää jalostukseen. Myös sen jälkeläisten 

osalta on tehtävä seurantaa.  

Kerätään kasvattajilta tietoa 

lisääntymiskäyttäytymisestä. 

 

Ulkomuoto 

Jalostuksessa tulee pyrkiä rodunomaiseen tyyppiin, muita osa-alueita unohtamatta. Oikean rotutyypin 

ja rakenteen saavuttamiseksi tulee tämän hetkisessä tilanteessa kiinnittää huomiota ensisijaisesti 

mittasuhteisiin, tasapainoiseen rakenteeseen, pään muotoon, rungon ja luuston volyymiin sekä 

säkäkorkeuteen. Tavoitteena tulee olla kompakti, vahvarakenteinen työkoira, joka sopii alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseensa. 

 

Tavoite Kuinka tavoite saavutetaan/toimenpiteet 

Oikean rotutyypin osuus koirakannassa lisääntyy Lisätään tietoisuutta oikeasta rotutyypistä. 

Partnerin valinnassa on huomioidaan, ettei kahta 

ulkomuodoltaan heikkoa rotutyyppiä edustavaa 

koiraa yhdistetä. 

Tuodaan ulkomailta ulkomuodoltaan erinomaisia 

koiria parantamaan kotimaisen koirakannan 

ulkomuotoa. 

Näyttelytuomarien koulutus. 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
 
Jalostukseen suositellaan koiria, joilla on: 

 KAER-koetulos tai muu vastaava rodunomainen metsästyskoetulos 

 lonkkakuvauslausunto A tai B 

 silmätutkimuslausunto 

 näyttelystä, Junkkarin ulkomuotokatselmuksesta tai rotujärjestön jalostuskatselmuksesta vä-
hintään arvosana ”erittäin hyvä” 

 ei koiran hyvinvointia, arkea tai metsästyskäyttöä häiritseviä terveys- tai luonneongelmia 
 
Pyritään yhdistämään koiria, joiden käyttö-, luonne-, terveys- ja ulkomuoto-ominaisuudet täydentävät 

toisiaan; kahta saman puutteen omaavaa koiraa ei pitäisi yhdistää. 
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Lonkat 
- C-lonkkaista koiraa voidaan käyttää jalostukseen yhdistettynä A- tai B-lonkkaiseen partneriin. 

Kuitenkin, C-lonkkaisella koiralla tulisi olla erityistä jalostusarvoa, kuten geneettisen monimuo-
toisuuden ylläpitäminen tai erityisen hyvät metsästys-, luonne- ja ulkomuoto-ominaisuudet. 
Keskivertoa paremman (yli 100) lonkkaindeksin omaavan C-lonkkaisen käyttö on perustellum-
paa kuin keskivertoa heikomman (alle 100) indeksin omaavan C-lonkkaisen käyttö.  

- koiralla ei tule teettää enempää kuin 2 pentuetta ennen kuin näistä pentueista 50% on lonkka-
kuvattu. 

 
Käyttöominaisuudet  

- jalostukseen käytettävät yksilöt tulee testata rodunomaisessa käyttökokeessa (Suomessa 
KAER).  

- koiralla ei tule teettää enempää kuin 1 pentue ellei sillä ole KAER-tulosta. 
- koiraa, jonka metsästysominaisuudet ovat täysin testaamattomat, tai jonka riistavietti tai ro-

dunomaiset metsästysominaisuudet ovat heikot, ei tule käyttää jalostukseen 
- Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan vähintään 3-vuotias, jotta sen ja lähisuku-

laisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa. Alle 2-vuotiasta koiraa ei tule 
käyttää jalostukseen. 
 

Luonne 
- Arkoja, aggressiivisia tai hermostuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen 
- Ääni- tai paukkuarkoja koiria ei tule käyttää jalostukseen. 

 
Jalostuspohja 

- jälkeläismäärä on suositeltavaa pitää enintään 28 pennussa. Yksilölle kuitenkin sallitaan 36 

jälkeläistä Suomessa, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.  

- vältetään uusintayhdistelmiä. Kuitenkin jos pentuja on ollut kolme tai vähemmän, yhdistelmän 
voi uusia kerran. 

- yhdistelmän kolmen polven sukutaulussa kukin koira esiintyy vain kerran (sukukatokerroin 1.0) 
- yhdistelmän sukusiitosaste alle 2% laskettuna viidellä sukupolvella 
- Urosten jalostuskäyttöä suositellaan jaettavan tasaisesti koko sen eliniälle. 

 
Häntä 

- Kahden töpöhäntäisenä syntyneen koiran parittaminen keskenään on kielletty. Töpöhäntiä ei 

tule rodussa suosia, sillä niiden runsastuminen hankaloittaa jalostustoimintaa 

 
Muu terveys 

- Kaikkiin arkea, koiran hyvinvointia ja metsästyskäyttöä häiritseviin terveysongelmiin on 

suhtauduttava vakavasti. 

- Vakavia silmäsairauksia, kuten kaihia, sairastavia tai periyttäviä koiria ei tule käyttää 

jalostukseen. Kaihia sairastavan koiran vanhempien, jälkeläisten ja sisarusten jalostuskäytön 

osalta on jalostuskäytön aloittamista odotettava mahdollisimman pitkään ja kiinnitettävä 

huomiota, ettei partnerilla ole kaihirasitetta lähisuvussaan. 

- Lievien silmätutkimuslöydöksien osalta koiraa voidaan käyttää yhdistettynä partneriin jolla ei 

ole samaa ongelmaa.  

- Allergista tai iho-ongelmaista yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. 

- Polvilumpion sijoiltaanmenoa (patella luksaatio) sairastavaa tai sen vuoksi operoitua koiraa ei 

tule käyttää jalostukseen. 

- Epilepsiaa sairastavaa tai epileptistyyppisiä kohtauksia saanutta koiraa ei saa käyttää 
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jalostukseen. Myös sen sisarusten, jälkeläisten ja vanhempien jalostuskäytössä tulee käyttää 

erittäin suurta harkintaa, niiden jalostuskäytön aloittamista on odotettava mahdollisimman 

pitkään ja on kiinnitettävä huomioitava, ettei partnerilla ole epilepsiarasitetta lähisuvussaan. 

Sairauteen tulee suhtautua erittäin vakavasti.  

- Napatyräkoiria ei tule käyttää jalostukseen ilman erityisiä perusteita. 

- Häntämutkaiset koirat suositellaan rekisteröitäväksi EJ-rekisteriin. 

- Mikäli narttu joudutaan sektioimaan useammin kuin kerran, ei koiraa tule enää käyttää 

jalostukseen. Myös sen jälkeläisten osalta on tehtävä seurantaa. 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Pyritään lisäämään yhteistyötä rotujärjestön sekä rodun kasvattajien ja harrastajien välillä. 

Jaetaan vuosittain tietoa rodun tilanteesta vuosikokouksen yhteydessä järjestettävässä roturyhmäpala-

verissa. 

Terveys 

PEVISA-ohjelman jatkaminen ennallaan lonkkaterveyden edistämiseksi ja kaihin leviämisen estämiseksi.  

Jalostusyhdistelmien lonkkaindeksien seurannan aloittaminen ja niiden analysointi jälkeläisten lonkka-

kuvaustulosten suhteen. 

Terveystietojen kerääminen kyselyn avulla.  

 

Jalostuspohja 

PEVISA:an kirjatun jälkeläismäärärajoituksen säilyttäminen ennallaan.  

Avustaminen erisukuisten tuontikoirien ja ulkomaisten urosten löytämisessä.  

Yksilöiden toisen polven jälkeläismäärien seuranta. 

Ohjataan jalostusta yksilöiden tasaisempaan käyttöön. 

 

Luonne 

Luonnetietojen kerääminen kyselyn avulla. 

Rotuprofiilin laatiminen luonnetesteihin ja MH-kuvaukseen. 

Ulkomuototuomareita kehotetaan kiinnittämään näyttelyissä nykyistä enemmän huomiota luonteisiin 

ja suhtautumaan kriittisesti kaikkiin luonteen virheisiin. 

 

Käyttöominaisuudet 

Kasvattajien ohjaaminen myymään koirat vain metsästäviin, aktiiviselle koiralle soveltuviin koteihin. 

Koirien koulutuksessa opastaminen ja koiranomistajien kannustaminen KAER-kokeisiin, tietopaketin 

kokoaminen, jota voidaan jakaa pennunottajille ja jossa opastetaan myös metsästyskoulutukseen 

liittyvissä asioissa ja siihen liittyvässä tiedonhankinnassa. 

Kannustetaan osallistumaan nuorten koirien jalostuskatselmukseen Junkkariin. 

KAER-tuomareiden kouluttaminen. 

 

Ulkomuoto 

Ulkomuototuomareiden kouluttaminen. 

Levitetään tietoa oikeasta rotutyypistä. 

Kannustetaan osallistumaan nuorten koirien jalostuskatselmukseen Junkkariin. 



72 
 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  

Rodun jalostuksen uhkia ja ongelmia 

- suosion lisääntyminen mukavana kotikoirana ilman metsästyskäyttöä 

- metsästysmahdollisuudet rajoittuvat 

- koepalkittujen vanhempien pentujen kysyntä ylittää tarjonnan 

- kasvava kysyntä lisää myös jalostuskriteerit täyttämättömien koirien jalostuskäyttöä 

- luonteeltaan virheellisten koirien käyttö 

- ulkomuodoltaan virheellisen koirien käyttö, jolloin rotu ei ole enää tunnistettavissa 

- lonkkavian edelleen lisääntyminen 

- ulkomailla jalostuspohja kapenee ja laadukkaan, uuden geenimateriaalin saaminen hankaloituu 

- kaihin lisääntyminen 

- kasvattajien välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen vähyys  

 

Rodun jalostuksen mahdollisuudet 

- suosion lisääntyminen metsästäjien keskuudessa 

- suosion myötä käytettävissä oleva laadukas koiramateriaali lisääntyy 

- oikean, helposti koulutettavan luonteen myötä kokeissa enemmän palkittuja koiria 

- koekäyntien lisääntyminen tuo enemmän metsästysominaisuuksiltaan tutkittuja koiria 

- tietoisuuden lisääntymisen myötä pennunottajat vaativat käyttöominaisuuksiltaan parempia 

pentuja 

- ulkomailla runsaasti oikeaa ulkomuotoa edustavia koiria saatavilla 

 

Varautuminen ongelmiin 

- bretonin markkinoiminen metsästyskoirana 

- kannustetaan osallistumaan KAER-kokeisiin ja koulutustilaisuuksiin 

- kannustetaan ominaisuuksiltaan keskivertoa parempien narttujen omistajia jalostustyöhön 

- kasvattajat valistavat pennun ostajia 

- kasvattajien ohjeistaminen ja valistaminen jalostuskoirien kriteereistä 

- jalostuskoirien lonkkaindeksien hyödyntäminen 

- kehotetaan kasvattajia huolehtimaan, että heidän kasvattien lonkat ja silmät tutkitaan 

- kehotetaan kasvattajia myymään rotua vain metsästäviin koteihin 

- lisätään kasvattajien ja ulkomuototuomareiden rotutuntemusta rakenteen ja luonteen osalta 

- tiedotetaan jalostuspohjan kaventumisen tuomista riskeistä 

- kannustetaan tuomaan erisukuisia koiria ja käyttämään ulkomaisia uroksia 

- lisätään kasvattajien välistä yhteydenpitoa 

- kannustetaan kasvattajia ja omistajia palauttamaan terveyskysely 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Vuosi Tehtävä tai projekti 

Vuosittain Kannustetaan terveys- ja luonnekyselyn täyttämiseen, tilastoidaan ja 
anlysoidaan kyselyn tuloksia. 

Seurataan 1. ja 2. polven jälkeläismäärien kehitystä, Suomessa 
syntyneiden koirien lonkkakuvaustuloksia, yhdistelmien lonkkaindeksien 
vaikutusta jälkeläisten kuvaustuloksiin ja sukusiitosprosentteja 
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jalostustietojärjestelmän avulla. 

Seurataan koe- ja näyttelykäyntejä sekä käyttöominaisuuksia 
rotujärjestön tietokannan avulla. 

Keskustellaan ajankohtaisista rotuun liittyvistä asioista roturyhmän 
kokouksessa (rotujärjestön vuosikokouksen yhteydessä) 

Kannustetaan tuonteihin ja ulkomaisten urosten jalostuskäyttöön. 

Pyritään saamaan Junkkariin mahdollisimman suuri osa ikäluokasta. 

Annetaan neuvontaa ja tietoa jalostusyhdistelmien valintaan 

Järjestetään Suomen Bretonikerhon tapaamisissa metsästyskäyttöön 

liittyvää koulutusta ja käytännön harjoituksia. 

2016-2017 Kootaan rodusta ja sen koulutuksesta tietopaketti, jota kasvattajat voivat 
jakaa pennunottajille  

2017-2018 Luodaan bretonille ihanneprofiili luonnetestiä varten 

2019 Analysoidaan roturyhmä kokouksessa Pevisan ja jalostuksen 
tavoiteohjelman ajantasaisuus. 

2019-2020 Seuraavan tavoiteohjelman laatiminen 

 
JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen 

Tavoiteohjelman toteutumista ja Pevisan vaikutuksia seurataan vuosittain Saksanseisojakerhon 

vuosikokouksen yhteydessä pidettävässä roturyhmässä. Tilaisuuden runkona toimii bretoneiden 

jalostusneuvojien laatima vuosikertomus. Lisäksi voidaan terveystilanteesta, koe-/näyttelytuloksista ja 

muista rodun kehittymiseen liittyvistä asioista tiedottaa Saksanseisoja-lehdessä ja Bretonikerhon 

kotisivuilla ja jäsentiedotteissa. 

Suomen Bretonikerho ry järjestää Bretonipäivät yleensä kaksi (2) kertaa vuodessa; kevättalvella ja 

loppusyksystä. Bretonipäivien järjestäminen on edelleen hyvä tilaisuus kokoontua yhteen 

keskustelemaan rodun tilanteesta, tavoitteista ja menetelmistä kuinka parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen päästään.  
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Liite 9 Lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikko 

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa: 

  

A 

ei muutoksia  

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. 

Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena). 

  

B 

lähes normaali / 

rajatapaus 

Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus 

on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. 

  

C 

lievä 

Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on 

vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai 

reisiluun päässä tai kaulassa. 

  

D 

kohtalainen (kes-

kivaikea) 

Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksaatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). 

Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna 

tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä. 

  

E 

vaikea 

Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireu-

nan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutokset. 

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundää-
rinivelrikko. 


