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1 YHTEENVETO 

Dalmatiankoiria on ollut Suomessa yli viidenkymmenen vuoden ajan. Niiden vuosittaiset rekisteröinnit 

vaihtelevat 200 molemmin puolin.  Dalmatiankoira on käyttötarkoitukseltaan puhtaasti seurakoira, vaik-

ka se nykyisin kuuluukin ajavien koirien ryhmään. Dalmatiankoira on perusterve, aktiivinen ja ystävälli-

nen koira, joka seurakoirataustastaan huolimatta soveltuu myös monenlaiseen harrastamiseen. 

Dalmatiankoiran geenipohja Suomessa on kohtalaisen laaja ja koiria käytetään jalostukseen monipuoli-

sesti. Terveystilanne rodussa on pääosin hyvä. 

Tämän jalostuksen tavoiteohjelman päämääränä on säilyttää dalmatiankoira terveenä ja mukavana seu-

rakoirana ja parantaa sen soveltuvuutta erilaisiin harrastuksiin.  

Tärkeää on säilyttää dalmatiankoiran kohtuullisen hyvä tilanne perinnöllisten sairauksien suhteen. Mah-

dollisiin dalmatiankoiran terveyttä koskeviin uhkiin pyritään varautumaan keräämällä tietoa terveyskar-

toituksen ja pentuekyselyjen avulla sekä seuraamalla rodun tilannetta kotimaassa ja muualla. Kerättyjen 

tietojen pohjalta julkaistaan tilastoja terveystutkimuksien tuloksista sekä rodun tilanteesta. Tilanteen 

mahdollisesti vaatiessa tehdään yhdistyksen yleiskokoukselle ehdotuksia toimenpidesuunnitelmiksi ja 

muutoksiksi jalostuksen suositusperiaatteisiin.  

Rodun yksilöistä pitää kerätä luotettavaa tietoa ja sitä pitää myös hyödyntää jalostusvalinnoissa. Koiran-

omistajille on tiedotettava rotuun liittyvistä sairauksista, ongelmista ja riskeistä, mutta myös positiivisis-

ta asioita kuten harrastusmahdollisuuksista dalmatiankoiran kanssa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on 

saada kaikki koiranomistajat, sekä nykyiset että tulevat, ja varsinkin kasvattajat ja jalostuskoirien omista-

jat, tiedostamaan oma vastuunsa rodun kehittymisestä ja tulevaisuudesta.  

Terveyden lisäksi pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota myös koirien luonteeseen ja hakea käyttö-

kelpoisia menetelmiä luonteen arvioimiseen.  

Ulkomuodon osalta jalostuksen pääpaino on Suomen dalmatiankoirien korkean tason ja rotumääritel-

män mukaisen ulkomuodon ylläpitäminen, terveen rakenteen ylläpitämiseen pyritään vaikuttamaan 

jalostuspäivien sekä ulkomuototuomareiden koulutuksen avulla sekä lisäämällä kaikkien koiranomistaji-

en tietoisuutta omasta vastuustaan rodun tilasta.  

2 RODUN TAUSTA 

2.1 Rodun historia 

Dalmatiankoira on saanut nimensä Kroatian maakunnan, Adrianmeren rannalla sijaitsevan Dalmatian 

mukaan, mitä aikaisemmin pidettiin rodun kotipaikkana. Rodun oletetaan aikoinaan kulkeutuneen mus-

talaisten mukana Intiasta ja Egyptistä. Englannissa rotu on kehitetty nykyiselleen, ja Englantia pidetään 

rodun kotimaana. Dalmatiankoira osallistui jo toiseen Englannissa pidettyyn koiranäyttelyyn vuonna 

1860, yhtenä viidestä osallistuneesta rodusta. Englantilainen Vero Shaw teki vuonna 1882 ensimmäisen 
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dalmatiankoirien rotumääritelmän. Tämä määritelmä oli pohjana vuonna 1890 laaditulle viralliselle ro-

tumääritelmälle. 

Dalmatiankoiraa kutsutaan myös vaunukoiraksi. Aatelisväki käytti dalmatiankoiria lisäämään loistoaan. 

Koska dalmatiankoira oli kestävä ja nopea juoksija ja viihtyi hyvin hevosten seurassa, sitä pidettiin vau-

nukoirana matkaseurueen komeutta korostamassa. Koirat juoksivat vaunujen alla tai vierellä ja vahtivat 

isäntiensä omaisuutta pysähdysten aikana. Niistä ajoista on rotuun jäänyt mieltymys hevosiin ja taito 

löytää sopiva ravauspaikka, turvassa pyöriltä ja hevosen kavioilta. Dalmatiankoirasta saa erinomaisen 

lenkkeily- ja pyöräilykaverin, sillä ravi on sille luontainen ja mieluinen tapa liikkua.  

Dalmatiankoira on myös voimakas ja halukas vetämään. Varsinkin Hollannissa kauppiaat hyödynsivät 

tätä ominaisuutta ja valjastivat dalmatiankoiran rattaittensa eteen. Nykyisin dalmatiankoira nähdään 

joskus vetämässä lapsia pulkassa tai kärryissä. 

Dalmatiankoira päätyi palokuntien käyttöön aikana, jolloin palokunnat liikkuivat hevosten vetämillä 

vaunuilla. Se juoksi kärryjen mukana palopaikalle ja vahti tarvittaessa palokunnan kalustoa.  Vielä ny-

kyisinkin sitä tapaa palokuntien maskottina, ja monissa piirroksissa yhdistetään dalmatiankoira ja palo-

autot. 

Dalmatiankoira on esiintynyt sirkuksissa menestyksellisesti. Se onkin oppivainen ja yhteistyökykyinen 

koira. Sillä on hyvät edellytykset kilpailla myös tottelevaisuuskokeissa tai agilityssa. 

Vaikka dalmatiankoiran jalostukseen on aikoinaan käytetty pointteria, ei sillä yleensä ole merkittävästi 

metsästysominaisuuksia. Jänisten metsästykseen dalmatiankoira ei sovi haukuttoman ajonsa vuoksi, 

eikä siitä oikein ole lintumetsällekään. Pointterista on rotuun jäänyt lähinnä ulkoisia ominaisuuksia, ja 

rotua tuntemattomat joskus sekoittavatkin dalmatiankoiran pointteriin.  

Dalmatiankoira ei oikein sovellu puhtaasti vahtikoiraksi luonteensa perusominaisuuden, ystävällisyyden, 

vuoksi, vaikka sen tehtäviin aikoinaan kuuluikin isäntänsä vaunujen vahtiminen. Se tosin yleensä ilmoit-

taa haukullaan vieraiden tulosta, mutta päästää ne kuitenkin jatkamaan matkaansa. Koiran suuri koko 

saattaa toki antaa turvallisuuden tunteen omistajalle. Kukin koira on tietysti yksilö, ja joukkoon mahtuu 

myös hurjia metsästäjiä ja pelottavia vahtikoiria. 

Vuosien saatossa dalmatiankoirasta on kehittynyt lähinnä vertaansa vailla oleva seurakoira. Se soveltuu 

hyvin ulkoilusta pitäville omistajille. Dalmatiankoira rakastaa lenkkeilyä ja juoksua, tarvitsee paljon toi-

mintaa ja liikuntaa, mutta toisaalta on isäntäänsä niin kiintynyt, että sopeutuu tarvittaessa tilapäisesti 

myös rauhallisempaan olotilaan. 

 

2.2 Dalmatiankoirat Suomessa 

Ensimmäiset dalmatiankoirat tulivat Suomeen vuonna 1957, kun Tuulirannan kenneliin saapui yksi uros 

ja kaksi narttua Saksasta. Molemmat nartut synnyttivät ensimmäiset pentueensa jo samana vuonna. 
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Kennel Guntherforst hankki myöhemmin toisen näistä nartuista omistukseensa ja tuotti vuonna 1959 

uroksen Englannista. Näistä koirista sekä niiden jälkeläisistä alkoi dalmatiankoirien kasvattaminen Suo-

messa  

1960-luvun alkupuolella Suomeen tuotiin useita dalmatiankoiria sekä Englannista että Ruotsista ja dal-

matiankoiria syntyi muutama pentue vuodessa. Vuonna 1964 tuli Eevariitan kenneliin urospentu 

Greenmount Grandee Englannista. Greenmount Grandeesta tuli merkittävä jalostusuros, joka nosti ro-

dun tasoa maassamme huomattavasti. Tämän jälkeen tuotiin Greenmount kennelistä useita muitakin 

dalmatiankoiria Suomeen, ja niitä käytettiin jalostukseen. Vaikka dalmatiankoiria tuotiin myös Ruotsista, 

oli Englannista tuoduilla dalmatiankoirilla suurempi vaikutus rodun kehittymiseen. Vuonna 1966 dalma-

tiankoirien rekisteröinnit nousivat ensimmäisen kerran yli sadan ja vuosikymmenen lopussa jo 159.  

1970-luvun alussa rekisteröinnit nousivat jo yli kahdensadan ja olivat vuosikymmenen puolivälissä kol-

mensadan tienoilla, kunnes laskivat vuosikymmenen lopulla reiluun sataan pentuun. Edelleen tuotiin 

useita dalmatiankoiria Englannista, muutama Ruotsista ja yksi Sveitsistä. Suomalaiset tekivät yhteistyötä 

muiden Pohjoismaiden kanssa ja astuttivat koiriaan mm. ruotsalaisilla dalmatiankoirilla. Suomen dalma-

tiankoirien taso oli korkea ja koiria vietiin Ruotsiin ja Norjaan.  

1980-luvulla dalmatiankoirien rekisteröinnit vaihtelivat vajaan sadan ja sadankuudenkymmenen välillä, 

ollen alhaisimmillaan vuonna 1986 vain 45. 1980-luvulla rodun pariin tuli runsaasti uusia kasvattajia ja 

muutenkin koiraharrastus kehittyi Suomen Kennelliiton toiminnan kehittymisen ja näyttelyharrastuksen 

laajenemisen myötä. Suomalaisia koiria vietiin ulkomaille ja erityisesti Norjaan. Suomeen tuotiin koiria 

Ruotsista, Englannista, Sveitsistä ja Tanskasta. Vuonna 1984 tuli Suomeen Englannista urospentu Bosville 

Colbost Curlew, jota käytettiin jalostukseen kymmenen vuoden ajan ja jolla oli useita näyttelyissä me-

nestyneitä sekä jalostukseen käytettyjä jälkeläisiä. Vielä enemmän Suomen dalmatiankoirakantaan vai-

kutti toinen, vuonna 1988 Englannista tuotu uros, Elaridge Prince Rufus. Se oli erittäin menestyksekäs 

näyttely- ja jalostuskoira, ja sillä oli merkittävä vaikutus rodun kehitykseen Suomessa erityisesti 1990-

luvulla. Vuonna 1988 Suomesta löydettiin rabiesta ja rajat Ruotsiin ja Norjaan menivät kiinni, mikä vai-

keutti yhteistyötä näiden maiden kanssa. Toisaalta samalla rajat aukesivat muualle Eurooppaan ja saa-

tiin mahdollisuudet yhteistyöhön ihan uusien maiden kanssa niin jalostus- kuin näyttelysarallakin.  

1990-luvulla dalmatiankoirien rekisteröinnit kasvoivat noin 200 koiraan/vuosi ollen suurimmillaan vuon-

na 1997 367. Rotukoirien rekisteröintimäärät kasvoivat 90-luvulla ja kaikenlainen koiraharrastaminen 

myös dalmatiankoirien kanssa lisääntyi. Dalmatiankoiria alkoi näkyä yhä enemmän erilaisten harrastuk-

sien parissa kuten agility- ja tottelevaisuusharjoituksissa sekä pelastuskoiratoiminnassa. Kansainvälisty-

misen myötä Suomessa siirryttiin FCI:n ryhmäjakoon, jolloin dalmatiankoirat olivat alkuun ryhmässä 9 ja 

siirtyivät myöhemmin ryhmään 6.  

Tällä vuosikymmenellä tapahtui paljon myös jalostuksellisesti. Dalmatiankoirat saivat oman PEVISA-

ohjelmansa lonkkien suhteen ja dalmatiankoirien lonkkien kuvaaminen lisääntyi.  Suomen kannasta löy-

detty ARDS (nuorilla dalmatiankoirilla esiintyvä, kuolemaan johtava hengitysvaikeusoireyhtymä, tar-
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kemmin luku 4.3.2.2, lähde 5 sekä liitteet 2 ja 3) vaikutti dalmatiankoirien kasvattamiseen, aiheutti jalos-

tusrajoituksia ja johti jopa joidenkin kenneleiden toiminnan loppumiseen. Suomeen saatiin myös en-

simmäinen BAER-testauslaite, jonka avulla pystytään tutkimaan koiran kuulostatus eli kuuleeko koira 

vain toisella vai molemmilla korvilla sekä erottamaan täysin kuurot koirat. Rajat aukesivat uudelleen 

tietyin rajoituksin Norjaan ja Ruotsiin päin, mikä helpotti yhteistyötä näiden maiden kanssa. Koiria tuo-

tiin paljon ulkomailta mm. Ruotsista, Tshekeistä, Saksasta, USA:sta, Norjasta, Australiasta, Englannista ja 

Hollannista. Koirien kanssa matkustamisen helpottuessa narttuja astutettiin ulkomaalaisilla uroksilla 

sekä useita pentueita syntyi myös keinosiemennyksellä. Uusi ilmiö oli koirien lainaaminen Suomeen ja-

lostuskäyttöä varten. Näistä merkittävin oli USA:sta lainattu Cheerio Victory, jolle syntyi Suomessa yh-

teensä 10 pentuetta ja Ruotsissa yksi pentue. Cheerio Victory on vaikuttanut myöhemmin monien mai-

den dalmatiankoirakantaan erityisesti Ruotsissa syntyneen pentueensa kautta. Australiasta tuotiin Ret-

ma Paparazzi, joka sai Suomessa 9 pentuetta ja myös muissa maissa useita pentueita ja näkyy nykyisin 

monien suomalaisten dalmatiankoirien sukutaulussa. 

2000-luvulla rekisteröinnit ovat vaihdelleet kahdensadan molemmin puolin. Internet on helpottanut 

huomattavasti kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonsaantia. Kasvattajat ovat tuoneet yhä enemmän koiria 

ulkomailta, lainanneet ulkomaisia koiria jalostuskäyttöön sekä astuttaneet tai keinosiementäneet nart-

tujaan ulkomaisilla uroksilla. Noin puolella viime vuosina syntyneistä pentueista jompikumpi vanhem-

mista on tuontikoira tai ulkomaalainen koira.  

Rodun harraste- ja kilpailumahdollisuudet laajenivat vuoden 2008 alusta lähtien, kun dalmatiankoirat 

saivat oikeuden osallistua palveluskoirakokeisiin. Muutama dalmatiankoira on jo saavuttanut hyväksytyn 

tuloksen PK-kokeissa. MH-kuvausten tullessa mahdollisiksi Suomessa, yhdistys päätti järjestää vuosittain 

erityisesti dalmatiankoirille suunnatun MH-luonnekuvaustilaisuuden. Vuoden 2012 loppuun mennessä 

38 dalmatiankoiraa on MH-luonnekuvattu Suomessa.  

Dalmatiankoiran rotumääritelmä muuttui vuonna 2011 ja sen suomenkielinen versio julkaistiin vuonna 

2012 (liite 6).  

3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Dalmatiankoiraharrastajat toimivat vuodesta 1969 lähtien Suomen Seurakoira- ja Terrierikerho ry:n 

Dalmatiankoirajaostona 17.6.1971 perustettiin Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry., joka toimi Suomen 

Kennelliiton, Uudenmaan Kennelpiirin sekä Suomen Seurakoira- ja Terrierikerho ry:n jäsenyhdistyksenä.  

Suomen Kennelliitto hyväksyi Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry:n rotujärjestöksi vuonna 1974.  

Yhdistys julkaisi ensimmäisestä vuodesta lähtien omaa lehteä, joka sai vuonna 1972 nimekseen Dalma-

tiankoirat. Vuonna 1974 lehden nimeksi muutettiin Dal. Tänä päivänä Dal-lehti ilmestyy 4 kertaa vuo-

dessa. Ensimmäinen dalmatiankoiria esittelevä luettelo, jossa oli tiedot näyttelyissä palkituista dalma-

tiankoirista sukutauluineen, julkaistiin vuonna 1969. Varsinaista vuosikirjaa rekisteröinteineen on jul-
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kaistu vuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja muutettiin vuonna 2001 tulosjulkaisuksi, joka sisältää rekiste-

röinnit, uudet valiot, terveystutkimustulokset ja näyttely-, kilpailu- sekä koetulokset.  

Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry liittyi vuonna 1996 ECDC:n (European Cooperation of Dalmatian Clubs) 

jäseneksi. ECDC on Euroopan dalmatiankoirayhdistyksien yhteistyöelin, jonka tavoitteena on tukea dal-

matiankoirien kasvatusta FCI:n hyväksymän rotumääritelmän mukaisesti. ECDC toimii tiedon välittäjänä 

eri jäsenmaiden välillä, tiedottaa rodun perinnöllisistä ongelmista ja tukee niiden tieteellistä tutkimusta 

sekä järjestää kahden vuoden välein kokouksen jäsenmaille. ECDC:n kautta yhteistyö muiden Euroopan 

maiden kanssa on helpottunut ja jäsenmaiden välinen tiedonkulku on parantunut. Vuoden 2007 ECDC:n 

kokouksessa päätettiin muuttaa ECDC:n nimi WAFDAL:iksi (World Association For Dalmatians) ja samalla 

päätettiin hyväksyä jäseniksi myös Euroopan ulkopuolisia maita. Nykyisin WAFDAL on FCI:n tunnustama 

organisaatio.  

Perustamisen aikaan 70-luvun alussa yhdistyksellä oli yli 200 jäsentä. Jäsenmäärä on vaihdellut seuraten 

rodun rekisteröintimääriä. Korkeimmillaan se oli 90-luvun puolivälissä yli 700 jäsentä, vuosittaisten re-

kisteröintimäärien ollessa samoihin aikoihin huippulukemissaan. 2000-luvulla rekisteröintimäärät ovat 

kuitenkin laskeneet ja samanaikaisesti myös jäsenmäärä on vähentynyt. Nykyisin Dalmatiankoirat-

Dalmatinerna ry:n jäsenmäärä on pysytellyt n. 400 tienoilla. 

Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry:n asioita hoitaa yhdistyksen yleiskokouksen valitsema kymmenhenki-

nen hallitus puheenjohtajan johdolla. Hallitus valitsee vuosittain jalostustyöryhmän, joka koostuu 3-5 

henkilöstä. Julkaisutoimintaa hoitaa Dal-lehden päätoimittaja toimituskuntansa avulla. Yhdistyksellä on 

myös jäsensihteeri, myyntituotevastaava, nettisivujen ylläpitäjä, taloudenhoitaja sekä kirjanpitäjä.  

Yhdistys järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn, yhdistetyn pentunäyttelyn ja Open Show:n sekä pentu- ja 

juniorinäyttelyn. Kahden vuoden välein järjestetään myös Champion of Dalmatians ja Veteran of Dalma-

tians tilaisuus näyttelyissä menestyneille dalmatiankoirille. Vuosittain järjestetään seuraavat kilpailut: 

vuoden näyttelykoira, vuoden pentu, vuoden veteraani, vuoden kasvattaja, vuoden jalostuskoira, vuo-

den kansainvälisin näyttelydalmis ja vuoden nuori tulokas. Lisäksi järjestetään kilpailu vuoden menestyk-

sekkäimmille agility-,  toko- ja PK-koirille sekä dalmatiankoiria esittäneille juniorhandlereille. 

Harrastajat kokoontuvat vuosittain myös dalmatiankoirien kesäleirille ja kisaavat  dalmatiankoirien agili-

tyn Suomenmestaruuksista. Monet dalmatiankoirajoukkueet osallistuvat vuosittain myös Agirotu-

tapahtuman epävirallisiin rotujoukkueiden väliseen viestikisaan. 

Yhdistyksessä on toiminut joitakin alajaostoja, mutta niiden toiminnasta on luovuttu.  Kuitenkin monella 

eri alueella järjestetään paikallista toimintaa dalmatiankoirien omistajille erilaisten tapaamisien, yhteis-

lenkkien ja koulutuksien kautta. Yhdistys pyrkii tukemaan paikallista toimintaa ja dalmatiankoirien osal-

listumista erilaisiin koiratapahtumiin sekä SM- tason kilpailuihin. Yhdistys tukee dalmatiankoirien kuulo-

testausta maksaen osan pentueiden BAER-testien kustannuksista. Yhdistys tukee myös jäsentensä omis-

tamien dalmatiankoirien lonkka- ja kyynärpääkuvauksia. Uudet dalmatiankoiraharrastajat pyritään saa-
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maan yhdistyksen toiminnan piiriin tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää nämä jäseniksi normaa-

lihintaa edullisemmin. 

3.1 Jalostustoimikunta/jalostustyöryhmä 

Dalmatiankoirat ry:n säännöissä määritellään jalostustoimikunnan kokonpano ja tehtävät. Jalostustoimi-

kuntaan kuuluu 3-5 jäsentä, ja sen rooli on alun perin ollut ohjata jalostustoimintaa, hyväksyä jalos-

tusyhdistelmiä ja kasvattajien pyynnöstä antaa suosituksia jalostukseen käytettävistä uroksista. Jalostus-

toimikunta on julkaissut tietoja jalostussuositukset täyttävistä yhdistelmistä, syntyneistä pentueista sekä 

terveystutkimustiedoista.  Vuonna 2001 jalostustoimikunta muutettiin jalostustyöryhmäksi. Jalostustyö-

ryhmän toimenkuvasta poistettiin yhdistelmien hyväksyminen ja hylkääminen sekä urossuositusten an-

taminen. Yhdistyksen pentuvälitys avattiin kaikille yhdistyksen jäsenten kasvattamille pentueille, riip-

pumatta siitä, täyttivätkö ne yhdistyksen suositusperiaatteet.  Samalla jalostustyöryhmän toiminta vä-

heni ja tehtäväksi jäi lähinnä yhdistelmien kirjaaminen lehdessä ja nettisivuilla julkaistaviin pentueisiin.  

Yhdistyksen jalostustyöryhmän roolia on kehitetty ja pentuvälityssuosituksia on uudistettu viimeisten 

vuosien aikana (suositusperiaatteet on esitetty liitteessä 1). Nykyisten pentuvälityssääntöjen mukaan 

kaikki suunnitellut yhdistelmät täytyy ilmoittaa jalostustyöryhmälle ennen astutusta, pentueen van-

hemmista pitää täyttää terveystietolomake sekä kasvattajan on lähetettävä pentueraportti aiemmin 

kasvattamistaan pentueista jalostustyöryhmän sihteerille jo ennen astutusta. Kaikki yhdistelmät pääse-

vät pentuvälitykseen riippumatta siitä, täyttävätkö ne yhdistyksen suositusperiaatteet. Mikäli yhdistelmä 

ei täytä pentuvälityksen suositusperiaatteita, tulee siitä maininta pentuvälitykseen yhdistelmän kohdal-

le. Jalostustyöryhmä tiedottaa mahdollisista tiedoissaan olevista yhdistelmään sisältyvistä terveysriskeis-

tä sekä pentueen kasvattajalle että suunnitellun uroksen omistajalle jo ennen astutusta.  

Jalostustyöryhmällä ei ole itsenäistä oikeutta muuttaa yhdistyksen jalostuksen suositusperiaatteita tai 

pentuvälityskäytäntöä, vaan kaikki suositusperiaatteiden tai pentuvälityskäytännön muutokset täytyy 

hyväksyttää yhdistyksen yleiskokouksella.  

Kasvattajille suunnatun tiedonannon lisäksi jalostustyöryhmä julkaisee yhteenvetoja ja tilastoja koskien 

dalmatiankoirien terveystutkimustuloksia sekä terveyskartoituskyselyiden vastauksia Dal-lehdessä sekä 

yhdistyksen nettisivuilla. Jalostustyöryhmä ylläpitää yhdistyksen pentuvälitystä sekä uutta kotia etsivien 

dalmatiankoirien ilmoituspalstaa. Jalostustyöryhmä järjestää jalostuspäivän dalmatiankoiria kasvattaville 

ja harrastaville tarvittaessa tai ainakin kahden vuoden välein, sekä ehdottaa muutoksia yhdistyksen ja-

loustussuosituksiin ja pentuvälityskäytäntöön tarvittaessa. Jalostustyöryhmän tehtävänä on myös tie-

dottaa WAFDAL:in terveyskomitean päätöksistä, suosituksista ja ohjeista koskien dalmatiankoirien jalos-

tusta.  

 



Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry  11(55) 

Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2017 V. 2.1   10.1.2013
   

4 RODUN NYKYTILANNE 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

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

myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä 

on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka 

antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuo-

toisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi 

tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat 

mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 

roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa rekis-

teröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana use-

ammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälke-

läistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukui-

sissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin. 

Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat toisilleen läheisempää sukua kuin serkukset. Sukusiitosaste tai -

prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa allee-

lia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty al-

leeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja ident-

tinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, 

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 %. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 

sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu tismalleen saman taustainfon perusteella. Ja-

lostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 

6,25 %. 

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun 

monimuotoisuutta voidaan arvioida myös molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää sää-

televien DLA-haplotyyppien lukumäärän ja heterotsygotian perusteella.  

 

Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkik-

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/monimuotoisuus.htm
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si lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran geeniversioista. Mitä 

pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttämi-

nen vaikeutuu. 

  

Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja käyttö-

koirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa jalostukseen 

käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu 

rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei ole sukupuiltaan tarpeeksi täy-

dellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös Suo-

men Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta suu-

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

jälkeläismäärät.  

 

Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geeni-

versioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttä-

mään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. 

(lähde: Katariina Mäen jalostusaiheiset artikkelit Kennelliiton sivuilla.) 

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Dalmatiankoiran rekisteröintimäärät ovat viimeisten 20 vuoden aikana vaihdelleet pääosin 200 ja 300 

välillä ja laskeneet jonkin verran viimeisinä vuosina. Taulukossa 1 on esitetty dalmatiankoirien rekiste-

röintimäärien kehittyminen vuodesta 1957  vuoteen 2012.  

 

 

Taulukko 1: Dalmatiankoirien rekisteröinnit 1957-2012 
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Jalostuksen tavoiteohjelmassa kaudelle 2007-2012 jalostuskoirien liikakäytön raja (5 % sukupolven eli n. 

4 vuoden aikana rekisteröidyistä koirista) asetettiin 50 koiraan sitä edeltävien rekisteröintimäärien pe-

rusteella. 10 viime vuoden aikana on vuosittain rekisteröity keskimäärin 224 dalmatiankoiraa, jolla liika-

käytön rajan yksittäisen uroksen käytölle seuraavalle kaudelle olisi hiukan alempi eli 50 sijasta 44 jälke-

läistä. Toistaiseksi yhdistyksen jalostuksen suositusperiaatteissa on säilytetty rajana 50 (yksittäisen koi-

ran 1. polven jälkeläisten määrän sen koko jalostusaikana pitäisi jäädä tuon rajan alapuolelle). Yhdistyk-

sen suositusperiaatteita voidaan muuttaa vain yhdistyksen yleiskokouksen päätöksellä. Yhdistyksen 

yleiskokoukselle esitetään maaliskuussa 2014 jalostuskoirien liikakäytön rajaksi 44 jälkeläistä.  

Taulukossa 2 on esitetty 10 viime vuoden (2003-2012) tehtyjen rekisteröintien taustat. Suomessa kasva-

tettiin tuona aikana vuosittain 20-30 pentuetta (poikkeuksena 2012, jolloin rekisteröintimäärät olivat 

pienimmillään ja pentueitakin kasvatettiin vain 17) ja kotimaassa kasvatettujen pentujen määrät vaihte-

livat kahdensadan molemmin puolin. Tuontikoiria rekisteröitiin vuosittain kymmenen molemmin puolin, 

lukuun ottamatta huippuvuotta 2008, jolloin rekisteröitiin peräti 26 tuontikoiraa. Tuontikoirien määrissä 

on mukana myös jalostuslainassa Suomessa olleita uroksia, joista osa rekisteröitiin laina-aikana Suo-

meen. 

Pentuekoko rekisteröinneissä on vaihdellut seitsemän ja kahdeksan välillä ja vertaamalla pentueiden ja 

kasvattajien määriä voi nähdä, että vain pieni osa kasvattajista on rekisteröinyt vuoden aikana enempää 

kuin yhden pentueen.  

Keskimääräinen jalostuskäytön ikä sekä uroksilla että nartuilla oli melko korkea, uroksilla kolmesta vii-

teen vuotta ja nartuilla 4 vuoden molemmin puolin. Tätä voidaan pitää positiivisena asiassa rodussa, 

joka on pitkäikäinen ja jonka yksilöt kypsyvät hitaasti.  

Yhdistelmien keskimääräinen sukusiitosprosentti vaihteli kahden prosentin molemmin puolin ollen 

alimmillaan 1.53% ja korkeimmillaan 2.80%. Viiden viimeisen vuoden aikana sukusiitosprosentti on pysy-

tellyt jonkin verran alkukautta korkeampana ja tasaisempana, kuitenkin hiukan laskien vuosina 2011 ja 

2012. 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Pennut (kotimaiset) 136 207 156 181 199 200 258 181 168 273 

Tuonnit 6 5 8 5 26 13 8 10 10 5 

Rekisteröinnit yht. 142 212 164 186 225 213 266 191 178 278 

Pentueet 17 28 22 26 26 24 30 27 23 29 

Pentuekoko 8 7,4 7,1 7 7,7 8,3 8,6 6,7 7,3 9,4 

Kasvattajat 13 25 19 19 20 21 23 18 20 25 

Jalostukseen käytetyt eri urok-

set                     

- kaikki 15 24 19 23 22 21 21 20 21 25 

- kotimaiset 10 15 15 13 9 10 14 11 17 18 

- tuonnit 1 6 2 5 5 5 5 3 2 2 
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- ulkomaiset 4 3 2 5 8 6 2 6 2 5 
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Jalostukseen käytetyt eri nartut                     

- kaikki 17 28 22 26 26 24 30 27 23 29 

- kotimaiset 15 22 15 22 19 21 28 26 21 26 

- tuonnit 2 6 7 4 7 3 2 1 2 3 
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kk 
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Isoisät 26 40 32 40 36 37 35 34 34 39 

Isoäidit 28 47 34 45 45 39 43 40 38 47 

Sukusiitosprosentti 

2,37 

% 

2,35 

% 

2,67 

% 

2,75 

% 

2,80 

% 

2,09 

% 

2,14 

% 

1,89 

% 

2,35 

% 

1,53 
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Taulukko 2: Vuosina 2003-2012 rekisteröityjen vuositilasto 

4.1.2 Jalostuspohja 

Taulukossa 3 on esitetty vuosien 2003 - 2012 ajalta rodun jalostuspohja sukupolvitasolla (4 v). Isät/emät 

–suhde on pysytellyt 0.7 ja 0.8 välillä ja tehollisen populaation koko on ollut yli sadan (lukuun ottamatta 

viimeisintä kautta 2009-2012, jolloin se oli 98). 

 

 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

pentueet 93 102 98 106 107 104 109 110 121 127 

jalostukseen 

käytetyt eri 

urokset 64 65 70 68 65 64 66 73 75 78 

jalostukseen 

käytetyt eri 

nartut 79 84 82 87 90 89 95 95 105 104 

isät/emät 0,81 0,77 0,85 0,78 0,72 0,72 0,69 0,77 0,71 0,75 

tehollinen 

populaatio 

98 

(53%) 

102 

(50%) 

103 

(53%) 

106 

(50%) 

106 

(50%) 

105 

(50%) 

110 

(50%) 

115 

(52%) 

124 

(51%) 

125 

(49%) 

uroksista 

käytetty 

jalostukseen 3 % 6 % 8 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 

nartuista 

käytetty 

jalostukseen 4 % 10 % 13 % 14 % 16 % 14 % 14 % 15 % 15 % 17 % 
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Taulukko 3: Jalostuspohja sukupolvitasolla (4 v) 

Taulukossa 4 on esitetty 20 vuosina 1998-2012 eniten jalostukseen käytettyä urosta. Näistä 11 on Suo-

messa kasvatettuja, 9 on tuontikoiria tai jalostuslainassa Suomessa olleita. 15 vuoden jaksolla uroksista 

4 ensimmäistä ylitti liikakäytön rajan (50 yksilöä). Näiden lisäksi kahdella muulla sijoilla 7 ja 8 olevilla 

uroksilla oli myös jakson ulkopuolella jälkeläisiä, joilla ne ylittivät tuon rajan. Eniten jälkeläisiä tuotta-

neista uroksista suurin osa on jo jalostuskäytön ulkopuolella joko iän, kuoleman tai kotimaahansa pa-

laamisen takia, 10 tuotteliaimmasta ainoastaan sijalla 5 oleva uros saattaa vielä kasvattaa jälkeläismää-

riään. 15 vuoden tarkastelujaksolla syntyneistä koirista 50 % oli tuottanut yhteensä 48 eri urosta.  

 

Taulukko 4: Vuosina 1998-2012 eniten käytetyt urokset 

Narttujen jalostuskäyttö dalmatiankoirissa on perinteisesti ollut melko hillittyä. Useimmilla nartuista on 

tehty 1 tai 2 pentuetta ja 3 tai 4 pentueen tekeminen on ollut harvinaista. Taulukossa 5 on esitetty vä-

hintään 20 jälkeläistä 15 vuoden aikana tuottaneet nartut, joita on 19 kpl. Tarkastelujaksolla (eikä koko 

jalostusaikanaan) mikään nartuista ei ole yltänyt lähellekään 50 pennun määriä, kärkikoiralla on ollut 32 

jälkeläistä. Joukkoon mahtuu 2 narttua, joiden toisen polven jälkeläisten yltää yli viidenkymmenen. 

alkuperä

# Uros syntynyt FI/muu? Pentueita Pentuja kumulat.%Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 LAGUNA DIOS SNOVI LEOPARD 2003 muu 9 88 2,79 % 3 % 0 0 9 88

2 RALLALLAA TITTELINTUURE 2001 FI 8 72 2,28 % 5 % 17 131 8 72

3 BASKERVILLE 1998 muu 7 63 2,00 % 7 % 16 160 7 63

4 SANTAKALLIO SANTA-SEA-QUIST 2000 FI 6 55 1,74 % 9 % 6 59 6 55

5 DALMO'S HEAD HUNTER II 2003 muu 6 47 1,49 % 10 % 1 8 6 47

6 ZABAVAN UZENII 2003 FI 8 45 1,43 % 12 % 8 43 8 45

7 RETMA PAPARAZZI 1995 muu 5 44 1,39 % 13 % 24 148 9 74

8 DOH HILL'S ADVENTURER 1994 FI 4 44 1,39 % 15 % 10 82 6 60

9 EKRYDA GRANE 2000 muu 6 42 1,33 % 16 % 12 76 6 42

10 LACRIMA CHRISTI COPPOLA 2000 muu 4 41 1,30 % 17 % 6 42 4 41

11 RIVERDORE RIGHT AS RAIN 1993 muu 5 39 1,24 % 18 % 8 65 6 43

12 FIREHOUSE'S FRANTICFULLBACK 1999 FI 5 37 1,17 % 20 % 20 161 5 37

13 OTTOPOJAN VALLOITTAJA 2002 FI 4 37 1,17 % 21 % 1 10 4 37

14 OLBERO OEDIPUS 1997 muu 6 36 1,14 % 22 % 10 79 6 36

15 TNG N ZAGREB THE TEMPTATION 1996 muu 5 35 1,11 % 23 % 11 74 5 35

16 KAMILKAN MILKANPOIKA 1996 FI 5 35 1,11 % 24 % 11 77 5 35

17 FIREHOUSE'S GREAT FULLBACK 2002 FI 5 34 1,08 % 25 % 1 8 5 34

18 KAMILKAN VÄINÄMÖINEN 2001 FI 5 33 1,05 % 26 % 0 0 5 33

19 KAMILKAN ORANSSIPRINSSI 1998 FI 4 33 1,05 % 27 % 9 71 4 33

20 SANTAKALLIO NAXOS-MAX 1998 FI 3 33 1,05 % 28 % 3 34 3 33

Käytetyimmät urokset 1998-2012 **Tilastointiaikana** **2.  polvessa** Yhteensä
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Taulukko 5: Vuosina 1997-2011 eniten käytetyt nartut 

Kun tarkastellaan urosten 2. polven jälkeläisiä (taulukko 6), selkeästi kärkeen nousee englannin tuonti 

Elaridge Prince Rufus, joka vaikutti Suomen dalmatiankoirakantaan sekä hyvän jälkeläisnäytön että erit-

täin runsaan jalostuskäytön kautta. Uros löytyy myös joidenkin muiden runsaasti 2. polven jälkeläisiä 

tuottaneiden koirien sukutaulusta, uroksissa 5. Firehouse’s Frantic Fullback (3. polvi Elaridge Prince Ru-

fuksesta), 9. Rallallaa Tittelintuure (3. polvi molemmilla puolin), sekä 14.  Perdita’s Inside Information (2. 

polvi), 17. Kamilkan Milkanpoika (3. polvi) sekä 19. Caesands Rob Roy (3. polvi molemmilla puolin). Myös 

nartuissa (taulukko 7) löytyy samoja linjoja, 4. Seven Secrets of Harlem (2. polvi), 6. Caesands Rock’n Roll 

(3. polvi molemmilla puolin), 12. Caesands Guardian Angel (2. polvi, kyseessä narttujen Caesands R-

pentueen emä), 17. Caesands Veni Vidi Vici (1. polvi). 

Toinen 2. polven jälkeläismäärissä Bosville Colbost Curlew tuotiin aikoinaan Englannista ja löytyy kau-

empaa mm. Nenotlav’sin, Dagazzan, Zabavanin ja Santakallion -kennelien koirien sukutaulusta. Se ei 

kuitenkaan ole minkään taulukon 6 koirien sukutaulussa.  

Kolmantena oleva, Cheerio Victory oli pitkään jalostuslainassa USA:sta ja sitä käytettiin runsaasti jalos-

tukseen. Se löytyy myös 2. polven jälkeläismäärien neljännen Jillocs A Man in a Mirrorin (2. polvi), 8. 

Rocca Almare Adiraton (1. polvi) ja 19. Caesands Rob Royn sekä sen narttujen neljäntenä oleva sisararen 

Caesands Rock’n Roll´n (2. polvi) takaa. 

Neljäs 2. polven jälkeläismäärissä, Jilloc’s A Man in a Mirror, on Ruotsissa asuva uros, jolla on Suomessa 

paljon 2- polven jälkeläisiä, vaikkei se 1. polven jälkeläisissä ole kärkeen päässytkään. Uroksen jälkeläisiä 

on kuitenkin käytetty jalostukseen (sekä Suomessa että muualla kasvatettuja ja asuvia).  

# Narttu synt. Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 ZABAVAN JUTTAL 1998 3 32 1,01 % 19 112 3 32

2 SANTAKALLIO WATER-LILLI 2001 3 30 0,95 % 0 0 3 30

3 MIS-ZER JOYRIDE 2004 3 30 0,95 % 2 13 3 30

4 OTTOPOJAN WIENERWALSSI 2003 3 29 0,92 % 7 37 3 29

5 SANTAKALLIO GALILEA-LEIDI 2003 2 26 0,82 % 0 0 2 26

6 ZABAVAN GIPSPAS 1995 4 24 0,76 % 2 15 4 24

7 MARNELLIN LILIA FLORENS 1994 3 23 0,73 % 6 49 4 34

8 TIMANKA'S HEARTSTRINGS 2000 3 23 0,73 % 4 29 3 23

9 ZABAVAN KRASNA 1998 3 23 0,73 % 4 24 3 23

10 MARNELLIN KIKI LANE 2002 2 23 0,73 % 0 0 2 23

11 ZABAVAN ULIANA 2003 3 22 0,70 % 2 21 3 22

12 GRACILIS HEARTS ON FIRE 2005 2 22 0,70 % 2 12 2 22

13 HOLMANKARIN HULABALOOBYOTSO 2004 3 21 0,67 % 1 4 3 21

14 SPOT SNAP'S EVERYBODY LOVE 1997 3 21 0,67 % 1 10 3 21

15 CAESANDS ROCK'N ROLL 1997 2 21 0,67 % 10 74 2 21

16 TÄHTIRATA SOUTH-WEST WIND 1995 2 21 0,67 % 2 14 2 21

17 NENOTLAV'S JUDIT-LISA 1998 2 20 0,63 % 0 0 2 20

18 ZABAVAN IZVINITE 1997 3 20 0,63 % 3 29 3 20

19 SOZVEZDIE YUGAL VOLSHEBNAYA SKAZKA 2004 2 20 0,63 % 0 0 2 20

Käytetyimmät nartut 1998-2012 Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä
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Viidentenä 2. polven jälkeläismäärissä olevalla uroksella Firehouse’s Frantic Fullbackilla on norjalainen 

tausta, vaikka se onkin Suomessa kasvatettu. Sen sekä muiden norjalaisten ja ruotsalaisten dalmatian-

koirien jalostuskäytössä Suomessa ovat yleistyneet norjalaislinjat (esim. Perdita sekä Timanka kennelien 

koirat). Uroksen isä Perdita’s Inside Information on myös 2. polven tuotteliaimpien listalla sijalla 14. 

 

Taulukko 6: Urokset, joilla eniten 2. polven jälkeläisiä 

Narttujen kärkikoira Liberlines X-Mas O’T-Cart on listan 2. Zabavan Juttalin sekä 13. Zabavan Finac Mo-

zaikin äiti. 

alkuperä

# Uros syntynyt FI/muu? Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 ELARIDGE PRINCE RUFUS 1988 muu 73 456 19 145

2 BOSVILLE COLBOST CURLEW 1983 muu 45 350 14 96

3 CHEERIO VICTORY 1992 muu 40 196 10 72

4 JILLOC'S A MAN IN THE MIRROR 1999 muu 45 184 4 32

5 FIREHOUSE'S FRANTICFULLBACK 1999 FI 20 161 5 37

6 BASKERVILLE 1998 muu 16 160 7 63

7 RETMA PAPARAZZI 1995 muu 24 148 9 74

8 ROCCA AL MARE ADIRATO 1995 muu 27 143 4 32

9 RALLALLAA TITTELINTUURE 2001 FI 17 131 8 72

10 DALMO'S IRISH COFFEE 1993 muu 19 129 10 61

11 KNIGHT OF GOLD AT THEAKSTON 1989 muu 32 112 2 20

12 ROCCA AL MARE CONGREGARE 1998 muu 16 103 1 8

13 QUICK VON DER GRAFSCHAFT 1990 muu 11 91 9 85

14 PERDITA'S INSIDE INFORMATION 1995 muu 26 85 1 5

15 DOH HILL'S ADVENTURER 1994 FI 10 82 6 60

16 OLBERO OEDIPUS 1997 muu 10 79 6 36

17 KAMILKAN MILKANPOIKA 1996 FI 11 77 5 35

18 EKRYDA GRANE 2000 muu 12 76 6 42

19 CAESANDS ROB ROY 1997 FI 9 75 4 29

20 TNG N ZAGREB THE TEMPTATION 1996 muu 11 74 5 35

** 2. polvessa ** ** 1. polvessa **
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Taulukko 7: Nartut, joilla eniten 2. polven jälkeläisiä 

4.1.3 Rodun populaatio muissa maissa 

Suomalaisilla kasvattajilla on ollut eniten yhteistyötä norjalaisten ja ruotsalaisten kasvattajien kanssa. 

Suomeen on tullut runsaasti koiria sekä Norjasta että Ruotsista ja kasvattajat ovat astuttaneet narttu-

jaan norjalaisilla ja ruotsalaisilla uroksilla. Näiden maiden dalmatiankoirakanta on tyypiltään ja suvulli-

sesti hyvin lähellä suurinta osaa suomalaisesta dalmatiankoirakannasta. Sekä Norjassa että Ruotsissa 

yksittäisten urosten jalostuskäyttö on runsaampaa kuin Suomessa ja nartuillakin saatetaan tehdä use-

ampia pentueita sen jalostusuran aikana. Suomessa hyvilläkin jalostusnartuilla on useimmiten kaksi tai 

korkeintaan kolme pentuetta. Näissä maissa suhtaudutaan myös koirien linjasiitokseen sallivammin kuin 

Suomessa. Suomessa rekisteröitiin vuosina 2003 - 2012 2055 dalmatiankoiraa eli keskimäärin 206 pen-

tua vuodessa. Ruotsissa samana ajanjaksona rekisteröitiin lähes 600 dalmatiankoiraa enemmän eli 2618 

ja keskimäärin 262 pentua vuodessa. Norjan rekisteröinnit ovat tällä ajanjaksolla alhaisemmat kuin 

Suomessa tai Ruotsissa. Norjassa rekisteröitiin vuosina 2003 - 2012 vain 1433 dalmatiankoiraa eli keski-

määrin 143 pentua vuodessa. 

Vielä reilu kymmenen vuotta sitten oli helppoa erottaa ulkonäöllisesti ns. pohjoismaalainen dalmatian-

koiratyyppi esim. Keski-Euroopan dalmatiankoirista. Pohjoismaalaisen tyyppiset koirat olivat vahvempi-

luustoisia, niillä oli selvät eturinnat ja vahvat rungot. Kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana dalmatian-

koirien tyyppi on yhtenäistynyt ympäri Eurooppaa, koska monet keskieurooppalaiset kasvattajat ovat 

# Narttu synt. Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 LIBERLINE'S X-MAS O'T-CART 1989 22 156 4 19

2 ZABAVAN JUTTAL 1998 19 112 3 32

3 KAMILKAN KATINKA 1994 14 106 3 27

4 SEVEN SECRET'S ANGEL OF HARLEM 1995 12 92 2 14

5 NENOTLAV'S ANJIRITTA-GIDA 1991 13 84 4 35

6 CAESANDS ROCK'N ROLL 1997 10 74 2 21

7 KAMILKAN NIITTYKIRVINEN 1997 10 66 2 13

8 SANTAKALLIO KERBERA-BERA 1997 7 65 2 17

9 SANTAKALLIO ONNEN-OONANETTA 1999 6 65 1 13

10 NENOTLAV'S APRILIA-EXODUS 1991 7 62 4 38

11 OTTOPOJAN OIVALLUS 1997 7 60 2 12

12 CAESANDS GUARDIAN ANGEL 1995 8 57 2 16

13 ZABAVAN FINAC MOZAIK 1995 6 53 1 6

14 MIS-ZER FIZZ CIDER 2001 5 52 2 14

15 CAESANDS VELVET KISS 1998 6 51 1 14

16 GRACILIS AROSAFAN WENLA 1992 6 51 2 15

17 CAESANDS VENI VIDI VICI 1992 6 50 3 22

18 MARNELLIN LILIA FLORENS 1994 6 49 4 34

19 VARIUS AQUA MARINA 1995 5 47 3 22

20 CLINTON'S PRIDE PEACE 1994 5 46 3 26

21 GRACILIS FLOWER POWER 2000 5 46 2 14

** 2. polvessa ** ** 1. polvessa **
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tuoneet jalostusmateriaalia Pohjoismaista (lähinnä Ruotsista ja Norjasta) sekä käyttäneet pohjoismaalai-

sia uroksia. Tällä hetkellä Euroopan dalmatiankoirakanta on hyvin yhteneväistä ulkonäöltään ja niissä on 

paljon samoja sukuja riippumatta siitä, missä maassa ne asuvat.  

Saksan dalmatiankoirayhdistyksillä on ollut hyvin tiukka kanta hammaspuutoksiin ja tämä rajoitti pitkään 

pohjoismaalaisten koirien käyttöä ainakin jonkin verran. Pohjoismaissa hammaspuutoksiin ei ole suh-

tauduttu kovin vakavasti ja parin hampaan puuttumista ei ole pidetty jalostusta rajoittavana tekijänä. 

Kuitenkin Saksassakin on jo pitkään käytetty pohjoismaalaisia koiria ja kun uuden rotumääritelmän myö-

tä saksan dalmatiankoirayhdistykset lievensivät tiukkaa linjaansa hammaspuutoksien suhteen, niin poh-

joismaalaistaustaisten koirien jalostuskäyttö tulee todennäköisesti entisestään lisääntymään. 

Venäjällä ja Virossa on tällä hetkellä ulkomuodollisesti hyvin laadukas dalmatiankoirakanta, koska kas-

vattajat ovat tuoneet paljon koira ja käyttäneet ulkomaalaisia koiria jalostukseen. Näidenkin maiden 

kanta perustuu pääasiassa pohjoismaalaisten koirien jälkeläisiin.   

Englannin dalmatiankoirat poikkeavat sekä ulkonäöltään että suvuiltaan suuresta osasta muuta Euroop-

paa, mutta sinnekin on lähiaikoina viety pohjoismaalaisia ja niiden sukuisia koiria ja englantilaiset kas-

vattajat ovat lainanneet koiria jalostuskäyttöön muista Euroopan maista.  

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Suomessa jalostusurosten ja narttujen käyttö on joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta laajaa ja 

monipuolista. Suomeen on myös tuotu ulkomailta paljon jalostuskoiria, ja osa näistä on kokonaan uusia 

Suomen linjoista poikkeavia.  

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

Dalmatiankoira on puhtaasti seurakoira, joka kuitenkin soveltuu monenlaiseen harrastamiseen. Dalma-

tiankoirat ovat vilkkaita, seurallisia ja liikunnallisia koiria, jotka kiintyvät syvästi omistajiinsa. Ne ovat 

pääsääntöisesti hyvin ystävällisiä ihmisille, joskin hienoinen pidättyvyyskin on rodulle sallittua. Ne eivät 

kuitenkaan saa olla aggressiivisia tai selvästi pelokkaita ihmisten suhteen. Dalmatiankoirat viihtyvät hy-

vin useamman koiran laumassa, mutta erityisesti urokset eivät usein tule toimeen lauman ulkopuolisten 

urosten kanssa, vaikka niillä ei erityistä tappelunhalua olisikaan.  

Dalmatiankoirat ovat aina valmiita kaikenlaiseen toimintaan omistajiensa kanssa ja nauttivat liikunnasta 

ja erilaisista harrastuksista, mutta ne sopeutuvat tarvittaessa myös rauhallisempaan olotilaan, kunhan 

niillä on seuraa.  

4.2.1   Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoi-

tuksesta 

Edellinen 31.5.2011 asti voimassa ollut rotumääritelmä kuvasi dalmatiankoiran luonteeltaan avoimeksi 

ja ystävälliseksi ja totesi, ettei dalmatiankoira ole arka tai epävarma, eikä hermostunut tai aggressiivi-

nen. Pääosa dalmatiankoirista sopii tähän kuvaukseen, mutta joukkoon mahtuu myös tästä poikkeavia 
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yksilöitä. Dalmatiankoiralle ei mainittu mitään erityistä käyttötarkoitusta, vaan sen sanottiin olevan seu-

ra- ja perhekoira, joka soveltuu koulutettavaksi monenlaisiin tarkoituksiin.  

Dalmatiankoiran rotumääritelmä muuttui vuonna 2011 ja sen suomenkielinen versio julkaistiin vuonna 

2012 (liite 6). Uuden rotumääritelmän laati rodun kotimaa Kroatia. Rotumääritelmän uudistustyöhön 

osallistui ainoastaan yksi kroatialainen dalmatiankoirakasvattaja ja muut uudistustyössä olleet henkilöt 

eivät olleet rodun varsinaisia asiantuntijoita. Rotumääritelmäehdotukseen ei pyydetty kommentteja 

Kroatian dalmatiankoirayhdistykseltä tai WAFDAL:in jäsenmailta. Uudessa rotumääritelmässä luonnetta 

ja käytöstä kuvataan hieman entistä tarkemmin. Dalmatiankoiran kerrotaan olevan miellyttävä ja ystä-

vällinen. Se ei saa olla arka eikä epävarma. Se ei saa olla lainkaan hermostunut eikä aggressiivinen. Dal-

matiankoiraa kuvataan eloisaksi, uskolliseksi, itsenäisesti ja helposti koulutettavaksi. Dalmatiankoiran 

kerrotaan pitävän vedestä ja erilaisista aktiviteeteista ja sillä kerrotaan olevan selvä ajovietti.  

Uudessa rotumääritelmässä dalmatiankoiran käyttötarkoituksen sanotaan olevan metsästys-, seura- ja 

perhekoira, joka soveltuu koulutettavaksi monenlaisiin tarkoituksiin. Metsästyskoiraominaisuuksia ei ole 

perinteisesti liitetty dalmatiankoiriin ja maininta on lisätty rotumääritelmään kroatialaisen uudistustoi-

mikunnan aloitteesta.  

Dalmatiankoiria ei ole käytetty metsästykseen, eikä sen jalostuksessa ole pyritty tavoittelemaan metsäs-

tysominaisuuksia. Useimmilla dalmatiankoirilla ei näytä olevan minkäänlaista kiinnostusta riistaan. Jot-

kut yksilöt saattavat nauttia liikkuvan eläimen jahtaamisesta, mutta tyypillisesti ne eivät ole kovin kiin-

nostuneita eläinten jäljestämisestä tai jahtaamisesta. Dalmatiankoira menettää useimmiten kiinnostuk-

sen pakenevaan eläimeen siinä vaiheessa, kun eläin häviää näköpiiristä. Dalmatiankoira ei sovellu aja-

vaksi koiraksi, koska sillä on haukuton ajo. Lintuja noutavaksi koiraksi dalmatiankoiran voisi varmaan 

kouluttaa, mutta se todennäköisesti pureskelisi tai söisi saaliin ennen metsästäjälle luovuttamista.  

Dalmatiankoiria ei ole jalostettu mihinkään erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan rotua on kasvatettu 

liikunnalliseksi ja ystävälliseksi perhekoiraksi.  

Uudessa rotumääritelmässä mainitaan erikseen, että dalmatiankoira pitää vedestä. Vedestä pitämistä ei 

tosin voida pitää erityisen tyypillisenä piirteenä dalmatiankoirille, vaikka moni dalmatiankoira nauttiikin 

uimisesta.   

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

Dalmatiankoirissa ei ole muodostunut erikseen näyttely-/käyttö-/ tms. linjoja. Dalmatiankoira on puh-

taasti seurakoira, eikä siltä rotumääritelmässä edellytetä varsinaisia käyttöominaisuuksia, vaikka uudes-

sa rotumääritelmässä sen käyttötarkoituksessa on maininta metsästyskoirasta. Rotua kasvatetaan maa-

ilmanlaajuisesti pääasiassa seurakoiraksi ja rodussa ei ole nähtävissä eri linjoja, jotka soveltuisivat muita 

paremmin joihinkin käyttötarkoituksiin tai harrasteisiin.  
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4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 

testaus ja/tai kuvaus 

Dalmatiankoirilla ei ole Pevisaan sisällytettyä luonteen ja käyttäytymisen testausta tai kuvausta.  

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Dalmatiankoirat ovat pääasiassa vilkkaita, seurallisia ja toimeliaita koiria. Ne ovat oppivaisia ja älykkäitä 

ja sopivat moniin harrasteisiin. Suurin osa dalmatiankoirista kuitenkin elää seurakoirina ilman mitään 

erityisiä harrasteita.  

Dalmatiankoiria on vielä luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu suhteellisen vähän, joten näiden tulosten 

perusteella on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä dalmatiankoirien luonteista tai käytöksestä. 

Yhdistyksen tavoitteena on kuitenkin, että dalmatiankoiria luonnetestattaisiin ja MH-kuvattaisiin mah-

dollisimman paljon ja sen kautta lisättäisiin tietoa dalmatiankoirien käyttäytymisestä. Dalmatiankoirien 

käyttäytymisestä ja luonteesta saadut tiedot ovat suurelta osin koirien omistajilta ja kasvattajilta saatu-

ja. Rodun terveyskyselyssä pyydetään koirien omistajia kertomaan myös koiriensa luonteesta ja tätä 

kautta on saatu jonkin verran tietoa omistajien käsityksestä koiriensa luonteista tai käyttäytymisestä. 

Varsinaisia käytösongelmia on raportoitu melkoisen vähän. Tarkoituksena on laajentaa yhdistyksen ter-

veyskyselyä myös enemmän dalmatiankoirien luonnetta ja käyttäytymistä koskevilla kysymyksillä, jotta 

saataisiin kattavammin tietoa dalmatiankoirien mahdollisista luonne- tai käyttäytymisongelmista.   

Taulukossa 8 on esitetty dalmatiankoirien osallistumiset luonnetesteihin ja MH luonnekuvauksiin. 

 

Taulukko 8: Dalmatiankoirien osallistumiset luonnetesteihin ja MH-kuvauksiin  

Yhdistys on järjestänyt 4 MH-luonnekuvausta (vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013). Lisäksi koiria on osal-

listunut myös muiden järjestämiin MH-luonnekuvaustilaisuuksiin.  Liitteessä 7 on esitetty MH-

työryhmän tekemä dalmatiankoirien luonneprofiili sekä tähän mennessä MH-kuvattujen dalmatiankoiri-

en reagointi MH-luonnekuvauksen eri osioihin. Vuoden 2012 loppuun mennessä yhteensä 39 dalma-

tiankoiraa on osallistunut MH-luonnekuvauksiin. Näistä 1 on keskeyttänyt kuvauksen, muiden 38:n ku-

vaukset on viety loppuun. Koska MH-kuvattujen koirien määrä on näin pieni, ei tuloksista voi vielä tehdä 

paljoa johtopäätöksiä. Kuvaustuloksissa on tosin yllättänyt se, että yli puolet MH-kuvatuista koirista on 

reagoinut ampumiseen suhteellisen voimakkaasti. Ne ovat joko lopettaneet leikin, passivoituneet tai 

yrittäneet paeta tilanteesta. Ääniherkkyys ei kuitenkaan normaalielämässä tunnu olevan dalmatiankoiri-

en ongelma eli näyttää siltä, että suhteellisen moni rodun edustaja saattaa tarpeeksi kuormittuessaan 

alkaa reagoida koviin ääniin.  

laji 2007 2008 2009 2010 2011 2012

luonnetesti 8 3 12 24 12 6

MH luonnekuvaus 1 15 16 7
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MH-luonnekuvauksia on tehty Ruotsissa pitemmän aikaa kuin Suomessa. Ruotsin dalmatiankoirayhdistys 

on laatinut rotuprofiilin dalmatiankoiralle ja Ruotsissa suositellaan MH-kuvauksen suorittamista, kun 

koira on 14 - 18 kk ikäinen, Suomessa alaikäraja on 18 kk. 

Alla on lueteltu MH-kuvauksen ne kohdat, joissa Suomen ja Ruotsin dalmatiankoirien MH-profiilit poik-

keavat toisistaan: 

 Kohta 1 b, Kontakti, yhteistyö. Suomessa Kennelliiton MH-työryhmä on asettanut dalmatian-

koirille tavoitteeksi kohdan 4, eli "Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta". Ruotsissa 

vastaava tavoite on kohta 3, eli "Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta". 

 Kohta 1 c, Kontakti, käsittely. Suomessa tavoitteena on kohta 3, eli "Hyväksyy käsittelyn", kun 

Ruotsissa tavoite on kohdassa 4, eli "Hyväksyy ja ottaa kontaktia". 

 Kohta 2 b, Leikki 1, tarttuminen. Suomessa tavoitteena on kohta 2, eli "Ei tartu, nuuskii esinet-

tä", Ruotsissa tavoite on kohta 3, eli "Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla". 

 Kohta 2 c, Leikki 1, puruote ja taisteluhalu. Suomessa tavoitteena on kohta 2, "Tarttuu viiveellä 

- irrottaa/pitää, ei vedä vastaan". Ruotsissa tavoitteena on kohta 3, "Tarttuu, vetää vastaan, 

mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan / Korjailee otetta". 

 Kohta 3 a, Takaa-ajo. Suomessa tavoitteena on kohta 3, "Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä 

vauhtia, seuraa koko matkan saalista". Ruotsissa tavoitteena on kohta 2, "Aloittaa, mutta kes-

keyttää". 

 Kohta 4, Aktiviteettitaso. Suomessa tavoitteena on kohta 3, "Tarkkailevainen ja enimmäkseen 

rauhallinen, yksittäisiä toimintoja". Ruotsissa tavoitteena on kohta 2, "Tarkkailevainen, rauhal-

linen, voi istua, seistä tai maata". 

 Kohta 5 a, Etäleikki, Kiinnostus. Suomessa tavoitteena on kohta 2, "Tarkkailee avustajaa, välillä 

taukoja". Ruotsissa tavoite on kohdassa 3, "Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja". 

 Kohta 5 d, Etäleikki, Yhteistyö. Suomessa on tavoitteena kohta 3, "On kiinnostunut leikkivästä 

avustajasta". Ruotsissa tavoitteena on kohta 1, "Ei osoita kiinnostusta". 

 Kohta 6 c, Yllätys, Uteliaisuus. Suomessa on tavoitteena kohta 3, "Menee haalarin luo, kun oh-

jaaja seisoo sen edessä". Ruotsissa tavoitteena on kohta 2, "Menee haalarin luo, kun ohjaaja on 

edennyt puoleenväliin". 

 Kohta 7 a, Ääniherkkyys, Pelko. Suomessa on tavoitteena kohta 3, "Väistää kääntämättä pois 

katsettaan". Ruotsissa tavoite on kohdassa 2, "Kyykistyy ja pysähtyy". 

 Kohta 7 b, Ääniherkkyys, Uteliaisuus. Suomessa tavoite on kohdassa 3, "Menee räminälaitteen 

luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä". Ruotsissa tavoitteena on kohta 4, "Menee räminälaitteen 

luo kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin". 

 Kohta 7 d, Ääniherkkyys, Jäljellejäävä kiinnostus. Suomessa tavoitteena on kohta 2, "Pysähtyy, 

haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla". Ruotsissa tavoite on kohdassa 1, "Ei osoita 

kiinnostusta räminälaitetta kohtaan". 
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 Kohta 8 d, Aaveet, Uteliaisuus. Suomessa tavoitteena on kohta 3, "Menee katsomaan, kun oh-

jaaja seisoo avustajan vieressä". Ruotsissa tavoite on kohdassa 4, "Menee katsomaan, kun oh-

jaaja on edennyt puoleenväliin". 

 Kohta 9 b, Leikki 2, Tarttuminen. Suomessa tavoitteena on kohta 2, "Ei tartu, nuuskii esinettä". 

Ruotsissa on tavoitteena kohta 3, "Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla". 

 Kohta 10, Ampuminen. Suomessa tavoite on kohdassa 2, "Häiritsevyys lisääntyy lei-

kin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön". Ruotsissa tavoite on kohdassa 1, "Ei 

häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön". 

Vuosina 2007 - 2012 yhteensä 65 dalmatiankoiraa on osallistunut luonnetesteihin. Näistä hyväksytyn 

tuloksen on saanut 60 koiraa, 4 koiraa on jäänyt ilman tulosta (näistä 1 on käynyt testissä 2 kertaa). 

Luonnetestatuista koirista suurin osa on ollut laukaisupelottomia tai korkeintaan laukaisutottumatto-

mia.  

Lähes kaikki luonnetestatut koirat ovat saaneet luoksepäästävyyden tulokseksi ”hyväntahtoinen, luok-

sepäästävä ja avoin” tai ainakin ”luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen” eli näiltä osin tulokset vas-

taavat rodunomaista suhtautumista ihmisiin.  

Tilastollisesti eniten lausuntoja luonteesta on saatu näyttelyarvostelujen yhteydessä. Vuodesta 2011 

alkaen näyttelyarvostelulomakkeeseen lisättiin luonteen arvioimiseksi oma kohtansa ja lähes kaikki sen 

jälkeen arvostellut dalmatiankoirat on arvioitu ’Rodunomainen lähestyttäessä’. Tämä kuitenkaan ei ker-

ro paljoa koirien luonteesta, sen ulkopuolelle jäävät ainoastaan pahimmat ääritapaukset, jotka saattaisi-

vat osoittaa selkeää aggressiivisuutta tai pelkoa ihmistä kohtaan.  

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Dalmatiankoira on puhtaasti seurakoira, eikä siltä rotumääritelmässä edellytetä varsinaisia käyttöomi-

naisuuksia. Valionarvon saavuttamiseen riittävät näyttelystä hankitut tulokset, luonnetestiä tai koetu-

loksia ei tarvita. Aiemmassa rotumääritelmässä ainoa käyttöominaisuuksiin viittaava on yleisvaikutelman 

kuvaus: ”Tasapainoinen, huomiota herättävän täplikäs, voimakas, lihaksikas ja aktiivinen, linjoiltaan so-

pusuhtainen, ei karkeatekoinen eikä kömpelö. Entisenä ´vaunukoirana´ erittäin kestävä liikkuessaan koh-

talaisella nopeudella”. Alkuperältään dalmatiankoira on vaunukoira, jonka tehtäviin on kuulunut juosta 

pitkiä matkoja vaunujen mukana ja vierellä, mikä asettaa vaatimuksia terveelle rakenteelle ja liikkumi-

selle. Se on myös vartioinut isäntiensä omaisuutta, ja rodussa esiintyvä vahtimistaipumus on todennä-

köisesti peräisin noilta ajoilta. Dalmatiankoiran vahtimistaipumus ei ilmene aggressiivisena käytöksenä 

ihmisiä kohtaan, vaan moni dalmatiankoira oppii helposti ilmoittamaan kotiväelle esim. ovikellon soiton 

tai ne saattavat tarkkailla hyvin valppaina kotipihansa ympäristöä ja ilmoittaa äänellä ohikulkijoista, 

vaikka niillä ei ole muuten kotioloissa tapana haukkua ilman erityistä syytä.  

Uusimmassa rotumääritelmässä dalmatiankoiran sanotaan olevan metsästys-, seura- ja perhekoira ja 

sen sanotaan omaavan selvän ajovietin, mikä on ristiriidassa aiempien määrittelyjen kanssa.  Dalmatian-
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koiria ei ole perinteisesti käytetty metsästykseen, eikä useimmilla dalmatiankoirilla näytä olevan min-

käänlaista kiinnostusta riistaan. Jotkut yksilöt saattavat nauttia liikkuvan eläimen jahtaamisesta, mutta 

tyypillisesti ne eivät ole kovin kiinnostuneita eläimien jäljestämisestä tai jahtaamisesta.  

Uudessa rotumääritelmässä ajovietin lisäksi viitataan vain siihen, että dalmatiankoira pitää vedestä ja 

ulkoilusta. Vedestä pitämistä ei tosin voida pitää dalmatiankoiralle mitenkään erityisen tyypillisenä piir-

teenä, vaikka monet uimisesta pitävätkin.  

Harrastaminen dalmatiankoirien kanssa on ollut viime vuosina monipuolista, mutta melko vähäistä. 

Näyttelyt ovat olleet suosituin harrastus, eivätkä muut lajit yllä sen lähellekään. Agility on suosiossa toi-

sena ja tottelevaisuuskokeet kolmantena.   

Dalmatiankoirat saivat palveluskoiraoikeudet v. 2008 ja joitain yksittäisiä koesuorituksia on sen jälkeen 

tullut. Pelastuskoiratoimintaan on osallistunut dalmatiankoiria jo pitkään, mutta kokeisiin osallistunei-

den määrät ovat olleet pieniä. Palveluskoirakoeoikeuksien saamisen jälkeen myös muutama yksittäinen 

koira on osallistunut PK-kokeisiin. Yksi dalmatiankoira on päässyt kilpailemaan voittajaluokkaan PK-

jälkikokeissa ja muutama kilpailee avoimessa luokassa PK-kokeissa.  

Uutena lajina harrastuksiin on tullut myös valjakkohiihto.  Taulukossa 9 on kuvattu kaikkia osallistumis-

määrät eri kokeisiin, erittelemättä saatua tulosta. Tiedot on otettu suoraan Koiranet:in tilastoista, eivät-

kä ne esim. agilityn osalta ole vertailukelpoisia edellisessä Jalostuksen tavoiteohjelmassa esitettyjen ti-

lastojen kanssa. 

 

Taulukko 9: Dalmatiankoirien osallistuminen kokeisiin ja kilpailuihin 2007 - 2012 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Kotioloissa dalmatiankoirat ovat yleensä hyvin sosiaalisia ihmisten suhteen ja viihtyvät hyvin suurem-

massakin koiralaumassa. Dalmatiankoirat tulevat yleensä hyvin toimeen omassa koiralaumassa, kunhan 

samaa sukupuolta olevilla koirilla on riittävä ikäero. Nartut eivät ole kovin tarkkoja laumajärjestyksestä, 

mutta niillä olisi hyvä olla vähintään parin vuoden ikäero, jotta vanhempi koira olisi ehtinyt aikuistua ja 

saada hyvän arkitottelevaisuuskasvatuksen ennen toisen koiran ottamista.  Uroksien keskinäisten valta-

taisteluiden välttämiseksi on vielä tärkeämpää, ettei ota kahta hyvin samanikäistä urosta samaan talou-

teen, vaan niiden ikäeron on oltava riittävän suuri. Kuitenkin koirat ovat yksilöitä ja myös koiran omista-

jat vaikuttavat siihen, kuinka saman perheen koirat tulevat toimeen keskenään ja mitään yleispätevää 

ikäerosuositusta ei voi antaa.  

laji 2007 2008 2009 2010 2011 2012

agility ? 325 367 283 227 256

toko 54 16 28 18 11 25

BH 4 7 3 4 2 2

palveluskoirakoe 1 7 7 2 5

pelastuskoirakoe 2 4 0 0 0

Valjakkohiihto 1 2 0
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Dalmatiankoirat kiintyvät perheeseensä suuresti ja osallistuvat mielellään kaikenlaisiin perheen aktivi-

teetteihin. Dalmatiankoirat ovat pääsääntöisesti ystävällisiä ja luotettavia myös perheen lasten seuralai-

sina. Dalmatiankoira ei kuitenkaan sovellu pienten lasten ulkoilutettavaksi vilkkautensa ja suurehkon 

kokonsa vuoksi. Dalmatiankoirat suhtautuvat yleensä ystävällisesti vieraisiin, vaikka ne saattavat ilmoit-

taa vieraiden tulosta haukkumalla. Monien dalmatiankoirien ystävällisyys on suorastaan ylitsevuotavaa, 

mutta silti lievä pidättyväisyyskin on rodulle sallittua. Dalmatiankoira ei saa missään tapauksessa olla 

arka tai aggressiivinen. Vaikka monet dalmatiankoirat ovatkin hyvin reviiritietoisia ja vahtivat omaa 

aluettaan, niiden vahtiminen ilmenee lähinnä äänen käyttönä ja eivätkä ne mielellään uhmaa ihmisiä. 

Dalmatiankoirat ovat myös hyvin sopeutuvaisia perheen erilaisiin elämäntilanteisiin. Vaikka ne olisivat 

tottuneet runsaaseen liikuntaan tai muihin aktiviteetteihin, kestävät ne hyvin rauhallisempaa elämääkin, 

kunhan niillä on seuraa.  

Dalmatiankoirat saattavat joskus herättää huomiota teatraalisella ja äänekkäällä käyttäytymisellään, ja 

valitettavasti myös jättää mielikuvan aggressiivisesta ja huonosti käyttäytyvästä koirasta. Erikoisen ulko-

näön takia huomiota herättävästi käyttäytyneet koirat jäävät helposti mieleen ja yksittäinenkin tapaus 

voi ihmisten mielessä leimata koko rotua. Dalmatiankoirat ovat pääsääntöisesti ystävällisiä ja avoimia 

kotioloissa, mutta niiden hihnakäyttäytymisessä on joskus toivomisen varaa eli moni vetää hihnassa ja 

saattaa haukkua vastaantulevia koiria. Usein takana on kuitenkin puutteellinen sosiaalistaminen tai ta-

pakoulutus, nuorten urosten kiihkeys tai koirien epävarmuus. Yhdistettynä vilkkauteen ja tapaan reagoi-

da ennen tilanteen arviointia ne saattavat antaa todellista hankalamman kuvan. Varsinkin uroskoirat 

saattavat mahtailla ulkoillessa muille uroksille. Vaikka urokset usein eivät tule toimeen vieraiden urosten 

kanssa, ne eivät yleensä ole kovin tappelun haluisia, vaan mieluummin yrittävät mahtailullaan karkottaa 

toisen uroksen alueeltaan. Varsinkin nuoret urokset saattavat olla liiallisen kiinnostuneita nartuista ja 

niiden hajuista, joka aiheuttaa mahtailua ja hihnassa vetämistä. Ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus on 

harvinaista ja se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.  Vilkkautensa ja uteliaisuutensa vuoksi dal-

matiankoira vaatii johdonmukaisen tapakasvatuksen, jotta sen kanssa olisi mukava liikkua ja harrastaa. 

Dalmatiankoirille ominainen tapa nauraa saattaa joskus herättää hämmennystä ja aiheuttaa väärinkäsi-

tyksiä rotua tuntemattomien keskuudessa.  Dalmatiankoira nauraa ollessaan, iloinen, onnellinen tai 

vaikkapa tullessaan yllätetyksi pahanteosta paljastamalla ylä- ja alahampaansa. Se saattaa myös loksu-

tella leukojaan, ja päristä nenän kautta. Tämä näyttää joskus aika hurjalta, ja ihmiset jotka eivät rotua 

tunne eivätkä osaa tulkita koiran muita, ystävällisiä ja alistuvia eleitä, saattavat tulkita naurun vihaisuu-

den merkiksi.  

Lisääntyminen on dalmatiankoiralla helppoa. Nartuilla on yleensä säännölliset kiimavälit ja selvät juok-

sut noin 6-9 kuukauden välein. Joillakin yksilöillä on selviä valeraskausoireita, jotka harvoin kuitenkaan 

vaativat erityistä hoitoa. Yleensä astutukset sujuvat vaivatta ja urokset astuvat ilman ongelmia jo nuo-

resta iästä lähtien, vaikka kovin nuorten urosten käyttäminen jalostukseen ei ole suositeltavaa. Nartut 

tiinehtyvät hyvin ja synnyttävät ilman ongelmia tai suurempaa avuntarvetta. Keisarinleikkaukset ovat 
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rodussa harvinaisia ja liittyvät yleensä suureen pentujen määrään. Pentueet ovat suuria, jopa liian suu-

ria, keskimäärin 8 pentua, mutta jopa 15 pennun pentueita esiintyy. Suurin osa nartuista hoitaa pentun-

sa hyvin ja itsenäisesti ja maitoa riittää yleensä isollekin pentueelle, kunhan kasvattaja ruokkiin narttun-

sa hyvin. Lähes kaikki Suomessa syntyvät dalmatiankoirapentueet ilmoitetaan rotuyhdistykselle ja ne 

ovat yhdistyksen pentuvälityksessä. Pentuvälityksen käytön edellytyksenä on se, että kasvattajat täyttä-

vät syntyneistä pentueistaan pentueraportit, jossa ilmoitetaan mahdolliset synnytysongelmat ja kasvat-

tajat myös ilmoittavat, onko pentue syntynyt normaalin astutuksen vai keinosiemennyksen avulla, joten 

rotuyhdistys saa nämä tiedot lähes kaikista syntyneistä pentueista. 

Dalmatiankoirat ovat usein erityisesti nuorina hyvin toimeliaita ja vilkkaita. Tämä näkyy siinä, että moni 

dalmatiankoirapentu puuhastelee kaikenlaista yksin ollessaan, vaikka varsinaisia eroahdistuksesta kärsi-

viä dalmatiankoiria ei juuri tunnu olevan. Yleensä tällainen kotona puuhastelu jää pois koiran saadessa 

ikää ja aikuinen dalmatiankoira jää yleensä rauhassa yksin kotiin omistajien poistuttua. Monet dalma-

tiankoirat ovat äärettömän ahneita ja ne oppivat helposti varastamaan ruokaa pöydiltä ja liedeltä. Var-

sinkin dalmatiankoiranartut ovat erittäin persoja ruualle. Varastelutaipumus on rodussa voimakas ja sitä 

on vaikea kitkeä pois, jos koira on sen oppinut. Dalmatiankoirat ja erityisesti nartut ovat myös halukkaita 

etsimään kaikenlaista syötävää ulkoillessaan ja monilla koiranomistajilla on ongelmia koiriensa kanssa, 

jotka syövät ulkona kaikkea mahdollista syötäväksi kelpaavaa ulosteista jätteisiin.  

Dalmatiankoirat eivät ole kovin äänekkäitä tai halukkaita haukkumaan. Moni dalmatiankoira kuitenkin 

oppii helposti reagoimaan esim. ovikellon ääneen ja ilmoittaa tulijoista haukkumalla. Tämä saattaa olla 

häiritsevää esim. kerros- ja rivitaloasumisessa. Taipumus ilmoittaa haukkumalla vieraista on todennäköi-

sesti jäänne dalmatiankoirien aiemmasta vaunukoirataustasta, jolloin niiden tehtävänä oli vahtia omista-

jiensa vaunuja pysähdyksien aikana. Muuten dalmatiankoirilla ei ole taipumusta turhaan käyttää ääntä. 

MH-kuvaustulosten perusteella usea dalmatiankoira on reagoinut kuvauksen loppupuolella suoritettuun 

ampumiseen. Kuitenkaan rotuyhdistykselle ei ole erityisesti raportoitu dalmatiankoirien ongelmista ää-

niherkkyyksien suhteen. Näyttää siltä, että pääsääntöisesti dalmatiankoirat kestävät kovat ja yllättävät 

äänet ilman suurempia ongelmia, jos tilanne ei muuten ole niitä kuormittava.  

Dalmatiankoira on terverakenteinen peruskoira ja sillä ei ole rakenteellisia seikkoja, jotka aiheuttaisivat 

sille käyttäytymisongelmia. Dalmatiankoirilla on joitakin terveyteen liittyviä seikkoja, jotka voivat vaikut-

taa niiden käyttäytymiseen. Joidenkin urosten liiallinen kiinnostus narttuihin ja niiden hajuihin, saattaa 

vaikuttaa voimakkaasti niiden käytökseen. Monet urokset kiihtyessään saattavat helposti isotella muille 

uroksille ja vetää hihnassa hajujen perässä. Jotkut urokset jättävät aterioita väliin ja käyttäytyvät sisäti-

loissakin levottomasti, mikäli niiden lähistöllä on kiimainen narttu. Lisäksi liiallinen kiinnostus narttuihin 

ja niiden hajuihin saattaa haitata kontaktia koiraan ja vaikeuttaa uroskoirien kanssa harrastamista ja 

niiden kouluttamista.  

Rodussa esiintyvä kuurous saattaisi aiheuttaa dalmatiankoirille suuriakin käyttäytymisongelmia, mutta 

rodun piirissä on maailmanlaajuisesti tapana lopettaa täysin kuurot pennut ennen luovutusikää, joten 
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täysin kuurojen dalmatiankoirien kanssa elämisestä ei ole kovin paljoa tietoa saatavilla. Suomessa valta-

osa kasvattajista lopettaa kuurot pentunsa ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vain jokuselle 

täysin kuurolle pennulle on etsitty tarkoituksella koti. Rotuyhdistyksellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten 

kuurous on vaikuttanut näiden koirien elämään. Joitakin täysin kuuroja pentuja on päätynyt vahingossa 

ostajille, jotka ovat luulleet saavansa terveen ja kuulevan pennun. Näissä tapauksissa useimmat koiran-

omistajat ovat luopuneet koiristaan joko kokiessaan koiran koulutuksen tai tapakasvatuksen liian haas-

tavana tai ilmenneiden käytös- tai koulutusongelmien vuoksi. Näissä tapauksissa on kuitenkin huomioi-

tava, ettei koiran omistajia ole valittu huomioiden pennun aistivamma ja kaikilla ihmisillä ei ole riittävää 

tietoa kouluttaa kuuroa koiraa tai tarjota sille sellainen kasvuympäristö, jossa sen kanssa on turvallista 

liikkua ja harjoitella. Kuurojen dalmatiankoirien kanssa elämisestä tullaan kuitenkin tulevaisuudessa 

saamaan enemmän tietoa, koska esim. Hollannissa on nykyisin lainsäädännön vuoksi kiellettyä lopettaa 

kuuro pentu eli kasvattajat joutuvat etsimään näille pennuille sopivat kodit. 

Dalmatiankoirilla esiintyy myös toispuolesta kuuroutta (täysin kuuro toinen korva tai alentunut kuulo 

toisessa korvassa). Rotujärjestölle ei ole raportoitu erityisistä koulutus- tai käytösongelmista, jotka joh-

tuisivat toispuoleisesta kuuroudesta. Useimmat toispuoleisesti kuuron koiran omistajat eivät huomaa 

koiransa käytöksessä tai sen kouluttamisessa mitään erityistä ongelmaa. Joidenkin toispuoleisesti kuuro-

jen koirien omistajat ovat huomanneet, että koiralla saattaa joskus olla vaikeuksia hahmottaa suuntaa, 

josta ääni esim. luoksetulokutsu kuuluu tai koira saattaa nukkuessaan kuuleva korva alaspäin herätä 

ääniärsykkeisiin hitaanlaisesti.  

Kaikilla terveysongelmilla on vaikutusta koirien käytökseen ja hyvinvointiin. Atopiasta kärsivä koira voi 

olla levoton ja ärtynyt kutinan, kuumotuksen tai ihotulehdusten vuoksi. Uraattikiteet aiheuttavat virt-

saamiskipuja ja virtsatietulehduksia, jotka tuottavat koiralle kipua ja voivat vaikuttaa käyttäytymiseen.  

 

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista 

Rotuyhdistykselle ei ole juurikaan raportoitu erityisistä käytös- tai luonneongelmista dalmatiankoirissa. 

Koiranetin kuolinsyytilaston mukaan vuosina 1990 - 2012 syntyneistä koirista 11 koiran lopetuksen syynä 

on ollut luonne- tai käytösongelmat. Ainoastaan yhden koiran kohdalla on mainittu vaikea eroahdistus ja 

viiden koiran kohdalla salakavaluus/arvaamattomuus. Muiden koirien kohdalla käytöshäiriön laatua ei 

ole tarkemmin eritelty, paitsi yhden koiran kohdalla on mainittu pitovaikeus. Näiden koirien lisäksi rotu-

järjestölle on ilmoitettu muutamasta koirasta, jotka on lopetettu joko liiallisen arkuuden, salakavalan 

käyttäytymisen tai ihmisiin kohdistuneen aggression vuoksi. 

 

Jotkut dalmatiankoiran omistajat kokevat rodun vilkkauden ja uteliaisuuden ongelmallisena nimen-

omaan kodin ulkopuolella liikuttaessa. Tämä on kuitenkin rodulle tyypillinen ominaisuus, jota ei ole tar-

ve yrittää muuttaa. Tähän ongelmaan voidaan vaikuttaa sillä, että kasvattajat pentuja myydessään muis-

taisivat painottaa, että dalmatiankoira on vilkas, utelias ja toimelias koira, joka vaatii ainakin jonkinastei-
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sen tapakasvatuskoulutuksen ja kontaktiharjoittelun omistajansa kanssa. Lisäksi jalostusvalinnoissa asian 

voi huomioida niin, ettei kahta kovin vilkasta yksilöä yhdistettäisi.  

 

Jotkut koiranomistajat pitävät myös häiritsevänä dalmatiankoiran tarvetta osallistua perheen kaikkiin 

askareisiin. Tähän omistaja voi itse vaikuttaa suuresti jättämällä kasvavan pennun huomioimatta silloin, 

kun ei halua pennun seuraa tai osallistumista. 

 

Luultavasti suurin ongelma rodussa on urosten seksuaalisuus. Urokset oppivat yleensä jo nuorella iällä 

narttujen ja urosten erot ja niiden hormonitoiminta vaikeuttaa usein koiran ja sen omistajien elämää. 

Liika kiihtyminen nartuista ja niiden hajuista aiheuttaa hihnassa vetämistä, muille uroksille mahtailua, 

keskittymisvaikeuksia koulutuksessa ja levottomuutta sisätiloissa, kuten turhaa ulospyytämistä tai haju-

jen perään vinkumista. Toki kaikki dalmatiankoiraurokset eivät ole ylettömän kiinnostuneita nartuista, 

mutta monille koiranomistajille tämä ominaisuus aiheuttaa vaikeuksia erityisesti ulkoillessa ja koulutus-

tilanteissa. Vaikka tästä asiasta aiheutuukin jonkin verran ongelmia urosten omistajille, on se kuitenkin 

asia, joka helpottaa myös dalmatiankoirien jalostusta. On erittäin harvinaista, ettei dalmatiankoira uros 

astuisi ongelmatta kiimassa olevaa narttua. 

  

4.3 Terveys ja lisääntyminen 

Dalmatiankoiralla on rodun harrastajien piirissä maine terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Vaikka rodussa 

esiintyy joitain sairauksia, suuri osa dalmatiankoirista elää elämänsä ilman minkäänlaisia terveysongel-

mia. Rodussa esiintyvistä sairauksista suurin osa esiintyy yksittäistapauksina, vain muutama voidaan 

katsoa rodulle tyypilliseksi. Invalidisoivat tai koiran kuolemaan johtavat sairaudet ovat rodussa harvinai-

sia. 

Vuodesta 2009 lähtien pentuvälityksessä välitettyjen pentueiden vanhemmista on pitänyt täyttää terve-

yskysely (saman vuoden aikana), joten tätä kautta on saatu tietoa jalostusyksilöiden terveystilanteesta. 

Lisäksi jatkuvasti vastaanotetaan tietoa myös muiden yksilöiden terveystilanteesta. Vuosina 2009 - 2012 

vastauksia terveyskyselyihin saatiin 238. Näistä 141 koski koiria, joita käytettiin jalostukseen ainakin ker-

ran. Taulukossa 10 on esitetty vuosina 2009 - 2012 saatujen vastausten yhteenvetoa. Taulukossa esitet-

tyjen lisäksi vastaajat ovat raportoineet kahdella koiralla esiintyneen välilevytyrää/välilevyn rappeumaa 

sekä eturauhastulehdusta sekä yhdellä koiralla esiintyneitä sylkirauhastulehdusta, silmätulehdusta, ol-

kanivelen tulehdusta, histiosytoomaa, myosiittia, entropiumia sekä hotspottia. Yhden koiran on rapor-

toitu tulleen lopetetuksi spondyloosin takia ja tällä olleen myös olkanivelissä nivelrikkomuutoksia.  Tar-

kemmat tulokset löytyvät liitteestä 8. Terveyskyselyiden tulosten perusteella dalmatiankoirat oireilevat 

eniten ihoon ja korviin liittyvine ongelmien vuoksi, joihin voidaan laskea taulukon ensimmäiset 8 riviä. 

Muita terveysongelmia kyselyn vastauksissa oli hyvin vähän. Edes dalmatiankoiran rodulle tyypillinen 

sairaus uraattikiteet/kivet eivät ole näiden terveystilastojen perusteella kovin yleisiä. 
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Sairauksien/oireiden esiintyminen 

vastanneissa 

jossain vaihees-

sa 

  ei kos-

kaan 

  

  kpl % kpl % 

kutina 28 11,8 % 210 88,2 % 

ihottuma 38 16,0 % 200 84,0 % 

hiivaongelmat 15 6,3 % 223 93,7 % 

karvatupentulehdus 18 7,6 % 219 92,4 % 

sikaripunkki 1 0,4 % 237 99,6 % 

huonoturkkisuus 25 10,5 % 213 89,5 % 

korvatulehdukset 72 30,3 % 166 69,7 % 

tassujen nuoleminen 28 11,8 % 209 88,2 % 

uraattikiteet/kivet 15 6,3 % 223 93,7 % 

virtsatieinfektiot 29 12,2 % 209 87,8 % 

furunkuloosi 3 1,3 % 235 98,7 % 

epilepsia 1 0,4 % 237 99,6 % 

hypotyreoosi 0 0,0 % 238 100,0 % 

maksan toimintahäiriö 0 0,0 % 238 100,0 % 

munuaisten toimintahäiriö 0 0,0 % 238 100,0 % 

sydänongelmat 0 0,0 % 238 100,0 % 

syöpä 0 0,0 % 238 100,0 % 

spondyloosi selässä 4 1,7 % 234 98,3 % 

Taulukko 10: Terveyskyselyiden vastaukset vuosina 2009 - 2012 

Dalmatiankoira on pitkäikäinen, eikä 12 - 14 vuoden ja jopa korkeamman iän saavuttaminen ole harvi-

naista. Monet dalmatiankoirista myös säilyttävät terveytensä ja liikuntakykynsä pitkälle vanhuuteen. 

Yleensä dalmatiankoirat eivät kärsi luusto-ongelmista vanhetessaankaan.  

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

HD eli lonkkanivelen dysplasia on ainoa dalmatiankoiralla Pevisaan sisällytetyistä sairauksista. Yleisesti 

HD:ta pidetään polygeenisesti periytyvänä, ja sen periytyvyysastetta roduittain vaihtelevana (lähde 7, 

Katariina Mäen tutkimukset).  

Päätös dalmatiankoirien liittymisestä Pevisa ohjelmaan tehtiin yleiskokouksessa 1989, ja ohjelma on 

ollut voimassa vuodesta 1990 lähtien. Pentueen rekisteröinnin vaatimuksena on virallinen lonkkaku-

vaustulos molemmilta vanhemmilta, mutta mitään vaatimuksia kuvaustulokselle ei ole ollut. Raja-arvon 

C lisäämisestä Pevisa ohjelmaan on äänestetty useita kertoja (1993, 2004 sekä 2006). 1993 yleiskokous 

päätti anoa raja-arvoa, mutta sitä ei myönnetty Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa. 2004 

raja-arvon anominen hävisi niukasti ilman raja-arvoa jatkamiselle. Yhdistyksen syyskokouksessa vuonna 

2006 C:n anominen raja-arvoksi pentujen rekisteröinnille voitti äänestyksen, mutta ei saanut kahden 
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kolmasosan enemmistöä. Raja-arvon anomisesta äänestettiin toisen kerran kevätkokouksessa 2007, ja 

myös silloin enemmistö kannatti raja-arvoa. Pevisa ohjelmaan tuli käyttöön raja-arvo C 1.1.2008 alkaen. 

Ensimmäiset dalmatiankoirat kuvattiin Suomessa 1984 ja vajaan kymmenen vuoden aikana dalmatian-

koirien lonkkatilanne näytti hyvältä. 1991 lonkkavikaprosentti nousi ensimmäistä kertaa yli kahden-

kymmenen, ja on sen jälkeen ollut enimmäkseen 20 % yläpuolella. 2000 luvulla lonkkavikaprosentti on 

useana vuonna ollut jopa neljässäkymmenessä prosentissa. Vuonna 2006 lonkkavikaprosentti laski alle 

kahdenkymmenen ja oli alhaisempi kuin yli kymmeneen vuoteen. Lonkkavikaisiin luetut koirat ovat ol-

leet pääosin lievintä astetta C:tä, mutta myös D-lonkkia on esiintynyt vaihtelevasti. Ensimmäinen E:n 

lonkka löytyi helmikuussa 2007 ja se on toistaiseksi ollut ainoa. Vuotta 2013 lähestyttäessä lonkkaku-

vaustulokset näyttävät parantuneen ja lonkkavikaprosentti on muutamana vuonna ollut alle kahden-

kymmenen. Kuitenkin vuonna 2012 lonkkavikaprosentti nousi muutaman hyvän vuoden jälkeen 26 %:iin.  

Taulukossa 11 on esitetty dalmatiankoirien lonkkakuvaustulokset kuvausvuosittain.  

 

Vuosi A B C D E Yhteensä A tai B C, D tai E 

1990 24 13 4 0 0 41 90 % 10 % 

1991 37 13 3 1 0 54 93 % 7 % 

1992 34 24 4 0 0 62 94 % 6 % 

1993 31 23 20 2 0 76 71 % 29 % 

1994 32 25 9 3 0 69 83 % 17 % 

1995 23 17 20 2 0 62 65 % 35 % 

1996 33 28 17 3 0 81 75 % 25 % 

1997 25 41 13 1 0 80 83 % 18 % 

1998 9 35 11 7 0 62 71 % 29 % 

1999 32 21 14 8 0 75 71 % 29 % 

2000 16 25 15 1 0 57 72 % 28 % 

2001 16 21 12 4 0 53 70 % 30 % 

2002 18 20 27 8 0 73 52 % 48 % 

2003 12 18 22 2 0 54 56 % 44 % 

2004 17 32 17 2 0 68 72 % 28 % 

2005 14 23 19 6 0 62 60 % 40 % 

2006 18 20 7 2 0 47 81 % 19 % 

2007 14 20 6 2 1 43 79 % 21 % 

2008 23 19 16 3 0 61 69 % 31 % 

2009 27 34 13 1 0 75 81 % 19 % 

2010 34 31 14 3 0 82 79 % 21 % 

2011 27 20 6 0 0 53 89 % 11 % 

2012 26 16 11 4 0 57 74 % 26 % 

Taulukko 11 dalmatiankoirien lonkkakuvaustulokset kuvausvuosittain 

1990-luvun alussa rekisteröidyistä dalmatiankoirista kuvattiin yli kolmannes, mutta sen jälkeen kuvaus-

määrät ovat vakiintuneet kahdenkymmenen prosentin tienoille. Vuonna 2008 ja sen jälkeen rekiste-
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röidyistä dalmatiankoirista on lonkkakuvattu 20 - 28 %:ia, mutta kuvausmäärä saattaa vielä nousta, kos-

ka osaa nuorimmista koirista ei ole vielä ehditty lonkkakuvata. Näyttää kuitenkin siltä, että dalmatian-

koirien lonkkatilanne on parantunut vuoden 2005 jälkeen ja parhaimmillaan lonkkavikaprosentti on rei-

lusti alle kahdenkymmenen kuvatuista. 

Pevisa ohjelman ansiosta kaikki jalostukseen käytetyt koirat on pitänyt kuvata, joten lonkkatilanne ja sen 

kehittyminen on tullut tietoon. Raja-arvon tultua käyttöön ei D-lonkkaisia ole enää voinut käyttää jalos-

tukseen. Sitä ennenkin yhdistyksen suositus oli, ettei C:tä huonompilonkkaisia koiria käytettäisi jalostuk-

seen, ja että C-lonkkainen koira yhdistettäisiin vain tervelonkkaiseen (A tai B). Kuitenkin jopa C-C yhdis-

telmiä on tehty jonkin verran.  

Lievimmän asteisella lonkkavialla C ei välttämättä ole koiran elämän eikä sen kanssa harrastamisen kan-

nalta merkitystä, mutta jalostuskäyttöön ja ainakin jalostuskumppanin valintaan sen pitäisi vaikuttaa. 

Vakavammat lonkkaviat yleensä vaikuttavat koiran elämänlaatua huonontavasti ja harrastusmahdolli-

suuksia heikentävästi, varsinkin jos siihen liittyy nivelrikkoa. 

BLUP-indeksit saatiin dalmatiankoirille v. 2010 lopulla ja niitä voidaan nyt hyödyntää jalostusvalinnoissa. 

Indeksien arvosteluvarmuuden lisäämiseksi dalmatiankoirien lonkkakuvausmääriä pitäisi vielä lisätä, 

mutta BLUP-indeksi on joka tapauksessa luotettavampi mittari yksilön jalostusarvosta lonkkavian suh-

teen kuin sen oma kuvaustulos ja sitä pitäisi käyttää yhdistelmiä suunniteltaessa. Rodun indeksien kes-

kiarvo on 100 ja se tarkoittaa, että rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen koira saa tuloksen 100. 

Alle sadan koira on keskiarvoa huonompi ja yli sadan koira parempi kuin rodun koirat keskimäärin. In-

deksejä voidaan hyödyntää jalostusvalinnoissa siten, että valitaan yhdistelmiä, joissa vanhempien indek-

sien keskiarvo on parempi kuin koko rodun keskiarvo eli yli 100. Yksittäisen koiran indeksi muuttuu las-

kentakertojen mukaan, jos sen sukulaisista, siitä itsestään tai rodun muista koirista saadaan tietoa lisää. 

Yhdistys on pyrkinyt lisäämään kuvattujen dalmatiankoirien määriä maksamalla osan lonkkakuvausmak-

susta, mutta sekään ei ole aktivoinut riittävästi dalmatiankoirien omistajia kuvaamaan koiriensa lonkkia 

enempää. Kevään 2012 yleiskokouksessa jalostustyöryhmä ehdotti, että jalostuksen suositusperiaattei-

siin lisättäisiin vaatimus, että jalostusyhdistelmässä BLUP-indeksien summa olisi vähintään 200. Tätä ei 

kuitenkaan hyväksytty kokouksessa ja toistaiseksi suositusperiaatteissa katsotaan ainoastaan jalostus-

koirien omia tuloksia.  

Norjassa ja Ruotsissa, jotka ovat tärkeitä yhteistyömaita suomalaisten dalmatiankoirakasvattajien kans-

sa, käytetään pääsääntöisesti vain A- ja B-lonkkaisia dalmatiankoiria. Näissä maissa lonkkavikaprosentit 

ovat olleet viimeisen 10 vuoden aikana Suomen lonkkavikaprosentteja alhaisempia. Ruotsissa lonkkavi-

kaprosentti on vaihdellut 10 %:n molemmin puolin paitsi vuosina 2008 ja 2009, jolloin lonkkavikapro-

sentti nousi yli 20 %:iin. Norjassa lonkkavikaprosentti oli yli 10 %:ia 2000-luvun alkupuolella ja se nousi 

yhtenä vuotena jopa 20 %:iin. Vuodesta 2006 lähtien lonkkavikaprosentti on vaihdellut reilusta 5 pro-

sentista 7,5 prosenttiin. Norjassa dalmatiankoirille lasketaan indeksit lonkkien osalta eli kasvattajilla on 
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mahdollisuus hyödyntää niitäkin jalostusvalinnoissaan. Norjan dalmatiankoirayhdistys tosin ei hyväksy 

jalostuskäyttöön muita kuin tervelonkkaisia koiria. 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Immunologiset ongelmat 

Atopiat ja allergiat 

Dalmatiankoirat ovat alttiita allergioille ja atopioille. Allergiassa elimistö herkistyy erilaisille aineille joko 

suun, ihon tai hengitysteiden kautta. Allergia voi ilmetä ruoka-aine- tai kosketusallergiana tai atopiana. 

Atopiassa elimistö on herkistynyt erilaisille ympäristöallergeeneille, esim. pölyille, jotka pääsevät koirilla 

elimistöön lähinnä ihon kautta. Allerginen reaktio on elimistön yliherkkyysreaktio. Usein allergiaoireet 

ilmenevät ihon punoituksena kuumotuksena ja kutinana erityisesti taipeissa, kainaloissa, vatsassa, var-

paiden väleissä ja hännänjuuressa. Koirilla voi esiintyä karvanlähtöä, korvatulehduksia tai ihottumia. 

Allergiseen reagointiin voi myös liittyä mahalaukun ja suoliston ärsytystä, nenän limakalvojen turvotus-

ta, erilaisia silmäoireita, kuten tulehduksia ja punotusta sekä aivastelua.   

Allergisen reagoinnin syyn selvittäminen on usein vaikeaa, koska sekä ruoka-aineallergian että atopian 

oireet voivat olla hyvin samanlaisia. Ruoka-aineallergiaa voidaan selvittää eliminaatiodieetin avulla, jol-

loin koiraa ruokitaan alkuun vain yhdellä hiilihydraatti- ja proteiinilähteellä esim. perunalla ja peuralla. 

Tähän ruokavalioon lisätään sitten pikkuhiljaa muita ruoka-aineita ja pyritään näin löytämään ne aineet, 

joita koira voi turvallisesti syödä. Atopian selvittämiseksi on käytössä sekä veri- että ihotestejä, joilla 

pyritään löytämään ne allergeenit, joille koira on herkistynyt. Atopian hoito on hankalaa, koska useimpia 

allergeenejä on lähes mahdotonta välttää, kuten erilaisia siitepölyjä, homesienten itiöitä tai huonepöly-

jä. Hoitona käytetään kortisoni- ja antihistamiinilääkitystä, rasvahappoja, ihon pesuja ja huuhteluita, 

siedätyshoitoa sekä antibioottia tulehduksen hoitoon. Nykyisin on myös mahdollista hoitaa koiraa siklo-

sporiinihoidolla, jolla pyritään koiran immuunivasteen muuntamiseen. 

Allergian diagnosointi on vaikeaa ja usein myös kallista, eikä läheskään kaikkia dalmatiankoirien iho- tai 

turkkiongelmia diagnosoida allergioiksi. Koska allergiataipumusta pidetään voimakkaasti periytyvänä, 

allergista tai atooppista yksilöä ei saa käyttää jalostukseen. Ihmisistä tehtyjen tutkimusten mukaan jälke-

läisellä on 75 – 100 %:n riski sairastua allergiaan, jos molemmat vanhemmat ovat allergisia. Jos toinen 

vanhemmista on allerginen, jälkeläisen riski sairastua on 50 – 75 %:a. Täysin terveiden vanhempienkin 

jälkeläisten riski sairastua allergiaan on jopa 25 %:a.    

Korvatulehdukset 

Dalmatiankoirilla esiintyy jonkin verran korvatulehduksia. Osalla koirista näitä esiintyy vain pentuaikana 

ja oireilu loppuu koiran aikuistuessa. Vuosina 2009 - 2012 saatujen terveyskartoitusvastausten mukaan 

yli 30 % dalmatiankoirista on sairastanut jossain vaiheessa elämäänsä korvatulehduksen (72 kpl). Yhden-

kään koiran ei raportoitu kärsivän jatkuvista korvaongelmista ja suurin osa oireiluista on esiintynyt nuo-

rilla alle 3-vuotialla koirilla. Usein oireilun syynä on hiivan aiheuttama tulehdus, mutta myös bakteerit 
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voivat aiheuttaa tulehduksia. Toistuvien korvatulehdusten aiheuttaja on yleensä atopia tai allergia. On-

gelman vakavuudesta ja toistuvuudesta riippuu, miten korvatulehduksia sairastaneitten koirien jalostus-

käyttöön pitäisi suhtautua. Kroonisesta tai toistuvista korvatulehduksista kärsivää yksilöä ei saa käyttää 

jalostukseen. 

Karvatupentulehdus 

Dalmatiankoirien yleisin karvapeitteen ongelma on karvatupentulehdus. Karvatupentulehdukset ovat 

usein nuorten koirien ja erityisesti uroksien ongelma. Karvatupentulehdusta esiintyy eniten pään ja se-

län alueella, mutta pahimmillaan se voi levitä muuallekin kuten kylkiin ja raajoihin. Mikäli karvatupentu-

lehdukseen liittyy kutinaa tai muita tulehduksia, on syytä epäillä allergiaa tai atopiaa tulehduksen aihe-

uttajaksi. Rajoitetulla, pienellä alueella esiintyvä karvatupentulehdus ei vaadi mitään erityistä hoitoa, 

vaan paranee ajan myötä. Paranemista voi kuitenkin edistää rasvahappolisillä. Jos tulehdus leviää laajal-

le alueelle, saattaa pitkä antibioottikuuri olla tarpeen. Vuosina 2009-212 kerätyistä terveyskartoitusvas-

tausten mukaan 7,6 %:lla koirista (18 kpl) on esiintynyt karvatupentulehdusta. Ainoastaan kolmella koi-

ralla karvatupen tulehdusta on esiintynyt vuosittain tai satunnaisesti, mutta muut koirat ovat oireilleet 

ainoastaan nuorina, alle kolmivuotiaina. 

Furunkuloosi 

Pinnallisen karvatupentulehduksen lisäksi dalmatiankoirilla esiintyy joskus myös syvää ihotulehdusta eli 

furunkuloosia. Furunkuloosi ilmenee useimmiten varpaidenvälien märkäpaiseina. Furunkuloosin syytä 

on vaikea löytää. Joskus taustalta paljastuu jokin allergia, mutta varsinaista syytä oireiluun ei aina löydy. 

Furunkuloosin hoito on hankalaa, koska kerran puhjettuaan se helposti kroonistuu. Hoitona käytetään 

antibioottikuureja, kortisonia, antiseptisia pesuja sekä erilaisia voiteita.  Vuosina 2009-2012 saatujen 

terveyskartoitusvastausten perusteella ainoastaan kolmella koiralla (1,3 %)on esiintynyt furunkuloosia. 

Uraattikiteet 

Virtsakivistä ja kiteistä uraattikiteet ja – kivet ovat rodulle tyypillinen ongelma, johtuen dalmatiankoiran 

muista roduista poikkeavasta aineenvaihdunnasta. Dalmatiankoirilla entsyymivajauksen takia virtsahap-

poa muodostuu ja erittyy liian suuria määriä virtsan joukkoon, joka altistaa uraattisakan- ja kiteiden 

muodostumiseen virtsaan. Pahimmillaan kiteistä voi muodostua uraattikiviä. Erityisesti uroskoirilla 

uraattikivet voivat virtsateiden rakenteen takia johtaa akuuttiin, hengenvaaralliseen tukokseen, nartuilla 

nämä tilat ovat harvinaisempia. Proteiinipitoinen ruokavalio lisää riskiä uraattikiteiden muodostumi-

seen, ja erilaiset runsaasti proteiinia sisältävät aktiiviruoat ovat dalmatiankoirille sopimattomia.  

Vuosina 2009 - 2012 kerättyjen terveyskartoitusvastausten perusteella 6,3 prosentilla dalmatiankoirista 

on ollut yksittäisiä tai nuoruusiän uraattikideongelmia. Yhdelläkään vastanneista ei ole ollut jatkuvia 

ongelmia. 

Uraattikiteiden muodostumista voidaan ehkäistä ennalta ruokkimalla dalmatiankoirat vähäpuriinisella 

ruoalla ja välttämällä sisäelinten käyttöä ruokinnassa. Dalmatiankoiran ruokaan kannattaa lisätä run-
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saasti nestettä, mikä laimentaa virtsaa ja siten ehkäisee kiteiden muodostumista.  Uraattikidevaivoista 

kärsivät voidaan useimmiten hoitaa kuntoon dieettiruoalla ja/tai allopuriini lääkityksellä. Joissain tapa-

uksissa saatetaan kuitenkin joutua turvautumaan myös leikkaukseen. 

Uraattikidesakkaa saattaa löytyä dalmatiankoiran virtsasta, vaikkei koiralla olisi minkäänlaisia oireita 

kuten virtsaamisvaivoja, tulehduksia ym. Sakan määrä voi myös vaihdella samalla koiralla eri aikoina.  

Hoitotoimiin on syytä ryhtyä vasta oireilevilla koirilla sekä sellaisilla jolta löytyy myös kiviä. 

Koiria, joilla esiintyy jatkuvia tai toistuvia uraattikideongelmia ei pidä käyttää jalostukseen.  

Amerikkalainen geneetikko ja koirankasvattaja Robert Schaible päätti vuonna 1973 yrittää kasvattaa 

dalmatiankoiria, joilla olisi normaali virtsahappotuotanto. Dalmatiankoiran virtsahappoaineenvaihdun-

taa säätelee kaksi resessiivistä geeniä (uu). Muilla koirilla tämä geeni on dominatti (UU). Yhdistämällä 

dalmatiankoira jonkin muun rotuiseen koiraan, saataisiin jälkeläisiä, jotka ovat terveitä tämän ominai-

suuden suhteen (Uu) ja niillä olisi mahdollisuus periyttää tätä ominaisuutta jälkeläisilleen. Robert Schaib-

le astutti dalmatiankoiranartun pointteriuroksella ja syntyneitä jälkeläisiä ja niiden jälkeläisiä yhdistettiin 

useiden sukupolvien ajan puhdasrotuisiin dalmatiankoiriin. Lopulta saatiin aikaan ulkoisilta ominaisuuk-

siltaan puhdasrotuisia dalmatiankoiria vastaavia koiria, joilla oli myös normaali virtsa-aineen vaihdunta. 

Myös jokunen muu kasvattaja alkoi kasvattaa pentueita käyttäen näitä risteytysprojektin avulla synty-

neitä normaalin virtsahappoaineen vaihdunnan omaavia koiria ns. LUA-koiria (low uric acid). Valitetta-

vasti lupaavasti alkanut risteytysprojekti hiipui.  

Kun risteytysprojektia alettiin elvyttää kaksituhattaluvulla, ei jäljellä ollut enää yhtään LUA-

dalmatiankoiranarttua (genotyyppi Uu). Kuitenkin kaksi keski-ikäistä LUA-dalmatiankoiraurosta oli vielä 

hengissä ja lisäksi parista LUA-uroksesta oli kerätty talteen pakastespermaa. USA:ssa usea kasvattaja 

alkoi käyttää näitä jäljellä olevia LUA-uroksia ja näin saatiin aikaan myös uusia LUA-jalostusnarttuja. Tä-

nä päivänä LUA-taustaiset dalmatiankoirat saadaan rekisteröityä myös Euroopassa ja Suomeenkin on 

tuotu yksi LUA-uros vuonna 2011. Tämä uros on terveystutkittu ja se on käytettävissä jalostukseen tule-

vaisuudessa. Moni eurooppalainen kasvattaja on astuttanut narttujaan LUA-uroksilla ja pentueisiin on 

syntynyt uutta LUA-jalostusmateriaalia. Syntyneet pennut testataan geenitestillä ja näin pentueista saa-

daan eroteltua ne yksilöt, joiden genotyyppi on Uu eli niillä on normaali virtsa-aineen vaihdunta (LUA).  

ARDS 

Perinnöllinen ARDS eli nuorten dalmatiankoirien hengitysvaikeusoireyhtymä (liitteet 1 ja 2) on koirissa 

diagnosoitu ainoastaan dalmatiankoirilla. ARDS:ään sairastuneet koirat saavat hengitysvaikeuksia 4 kk – 

1 vuoden iässä ja sairaus pahenee ja johtaa aina koiran kuolemaan tai lopetukseen. ARDS on diagnosoitu 

Suomessa 17 tapausta 6 pentueessa vuosina 1987 - 1997 ja Tanskassa 1 tapaus 1992. Sairauden olete-

taan olevan autosomalisesti resessiivisesti periytyvä, ja kaikkein tapausten taustalta, molempien van-

hempien sukutaulusta, on löytynyt sama koira O’Soul Escada. ARDS:ää vastaan on taisteltu erilaisilla 

jalostussuosituksilla, ja niiden noudattamisen ansiosta ei vuoden 1997 jälkeen ole uusia tapauksia il-
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mennyt. Voimassaolevien jalostussuositusten mukaan koiria, joista ARDS:n periyttäjään on vähemmän 

kuin 6 sukupolvea, ei suositella käytettäväksi jalostukseen. 

Kuurous 

Kuurous on yleisin dalmatiankoirilla ennen luovutusikää havaittava sairaus. Se on rotuun kuuluva, val-

koiseen värin liittyvä, perinnöllinen ongelma. Pentu on syntyessään kuuro tai menettää kuulonsa en-

simmäisten elinviikkojen aikana. Kuurous voi olla molemminpuolista tai toispuoleista. Molemminpuoli-

sesti kuurot pennut suositellaan lopetettavaksi ennen luovutusikää. Suurin osa kasvattajista pystyy erot-

tamaan täysin kuurot pennut äänelle ehdollistamalla ja pentuja riittävästi tarkkailemalla. Myös BAER 

testiä voidaan käyttää kuurojen löytämiseen.  Toispuoleisesti kuulevat koirat voidaan löytää vain BAER 

testien avulla. Ne pystyvät elämään normaalia elämää, mutta asia on syytä ottaa huomioon mahdollista 

jalostuskäyttöä arvioitaessa.  

Suomessa ei ole rajoituksia toispuoleisesti kuulevien dalmatiankoirien jalostuskäytölle, vaikka monissa 

muissa maissa (esim. Saksa) jalostukseen käytetään vain molemmilla korvillaan kuulevia yksilöitä. Käyt-

törajoituksilla ei näissä maissa kuitenkaan ole pystytty pääsemään eroon kuuroudesta. 

Kuuroutta ja sen periytymistä dalmatiankoirilla on tutkittu monissa maissa, eniten ja pisimpään USA:ssa, 

ja sen on todettu olevan yhteydessä puutteelliseen pigmenttiin ja siniseen silmien väriin. Suomessa ELL 

Suvi Pohjola-Stenroos on julkaissut kuuroudesta artikkelin (lähde 8), ja tutkimustulokset hänenkin artik-

kelissaan ovat peräisin USA:ssa tehdyistä tutkimuksista. Monissa tutkimuksissa on todettu, että sinisil-

mäiset koirat ovat muita useammin kuuroja tai toispuoleisesti kuuroja, ja periyttävät kuuroutta muita 

enemmän. Tällä on merkityssä eniten USA:ssa, jossa myös sinisilmäisiä dalmatiankoiria käytetään jalos-

tukseen. Suomessa, kuten FCI maissa muutenkin, sinisilmäisiä dalmatiankoiria ei yleensä käytetä jalos-

tukseen.   

Liitteessä 5 on esitetty Suomen dalmatiankoirien BAER testitulokset vuosilta 2002 - 2012. Ne eivät kui-

tenkaan anna luotettavaa kuvaa dalmatiankoirien kuulostatuksesta, koska testattujen koirien määrä on 

pieni ja kaikki kasvattajat eivät BAER-testaa jalostuskoiraan ja/tai pentueitaan. 

Yhdistykselle on toimitettu yhteensä 767 dalmatiankoiran BAER-kuulotestitulos ja näistä testatuista koi-

rista 15,6 % on toispuoleisesti kuulevia tai niillä on alentunut kuulo toisessa korvassa. Vain 2,3 %:ia tes-

tatuista koirista oli täysin kuuroja. Tämä ei kuitenkaan anna aivan luotettavaa tietoa dalmatiankoirien 

kuuroustilanteesta, koska useimmiten kuurot pennut löydetään ja lopetetaan jo ennen suositeltua ikää 

BAER-testille (6 viikkoa) ja nämä pennut eivät päädy BAER-testitilastoihin. Yhdistys saa tietoa täysin kuu-

rojen pentujen määristä myös kasvattajien toimittamien pentueraporttien mukana. Vuosina 2008-2012 

on rekisteröity 119 dalmatiankoirapentuetta ja yhteensä 879 pentua. Pentueraportit on toimitettu 73 

pentueesta, joista on rekisteröity 572 pentua. Näiden viiden vuoden aikana kasvattajat ovat raportoi-

neet 19 täysin kuurosta pennusta. 
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Yhdistys tukee jäsentensä kasvattamien dalmatiankoirapentueiden kuulotutkimuksia, mikäli saa testaus-

tulokset käyttöönsä. Tavoitteena olisi, että jokainen syntyvä dalmatiankoirapentue BAER-

kuulotestattaisiin ennen luovutusikää. Pentueita on viime vuosina kuulotestattu entistä enemmän ja 

esim. vuonna 2012 syntyneistä 17 pentueesta 11 pentueen pennut BAER-kuulotestattiin.  

Yhdistyksen yleiskokous päätti 25.3.2012 että jalostuksen suositusperiaatteisiin lisätään 1.6.2012 alkaen 

ehto, että yhdistelmästä ainakin toinen vanhemmista on testattu molemmin puolin kuulevaksi (BAER 

+/+).  

Epilepsia 

Epilepsia on koirien yleisin neurologinen sairaus, joka aiheutuu aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä. 

Epilepsia ilmenee toistuvina kohtauksina, joiden luonne voi vaihdella. Koiralla voi olla tajunnan, motorii-

kan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Yleistyneessä kohtauksessa koko koira 

kouristelee, mutta kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin esim. vain joku raaja tai raajat kouriste-

levat. Koira voi olla kohtauksen aikana joko tajuissaan tai tajuton.  

Ensimmäiset epilepsiakohtaukset esiintyvät yleensä nuorella iällä 1-5-vuotiaana, mutta epilepsia voi 

alkaa missä iässä vaan. Epilepsia diagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Ellei oireilul-

le löydy mitään selittävää tekijää, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei voi paran-

taa, vaan se tarvitsee jatkuvaa lääkitystä oireiden lievittämiseen.  

 

Epilepsiatapauksia on tiedossa melko vähän, ja useimmiten ne ovat olleet yksittäistapauksia, ainoita 

lähisuvussaan.  Epilepsiaa on kuitenkin esiintynyt myös useammissa saman sukuisissa koirissa (sisaruk-

set/puolisisarukset, saman koiran jälkeläiset useammassa pentueessa), mikä viittaa perinnölliseen muo-

toon sairaudesta. Suurin osa epilepsiadiagnooseista on tehty nuorilla koirilla 1 – 5 v., eikä kohtauksien 

aiheuttajaksi ole löytynyt selkeää syytä, jolloin sairaus on diagnosoitu idiopaattiseksi epilepsiaksi. Joitain 

diagnooseja on tehty myös vanhoille, yli 8 vuoden ikäisille koirille. 

Jalostustyöryhmän tietoon on tullut alle 30 epileptisesti oireilevaa koiraa, joiden oireilulle ei ole selvin-

nyt selittävää syytä ja näitä tapauksia on pidetty idiopaattisena epilepsiana. Tapaukset ovat pitkältä ajal-

ta ja vanhimmat 90-luvun alkupuolelta.  

Vaikka määrällisesti epileptikkoja ei ole tullut tietoon paljoa, on epilepsia kuitenkin jalostuksellisesti 

merkittävä asia. Epileptikkoa ei pidä käyttää jalostukseen ja epilepsian esiintyminen koiran sukulaisissa 

on syytä ottaa huomioon mahdollista koiran jalostuskäyttöä arvioitaessa. Lisäksi on syytä välttää sellais-

ten koirien yhdistämistä, joiden lähisuvuissa on esiintynyt epilepsiatapauksia eikä sellaista yhdistelmää 

pidä toistaa, joka on tuottanut epileptisen jälkeläisen. Dalmatiankoirille ei ole olemassa geenitestiä, jon-

ka avulla sairauden kantajuuden voisi todeta. Jalostustyöryhmä tiedottaa suunniteltujen yhdistelmien 

kasvattajille ja urosten omistajille, mikäli sillä on tiedossa suunnitellun yhdistelmän lähisuvuissa esiinty-

viä epilepsiaan sairastuneita koiria.  
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4.3.3 Muita rodulla esiintyviä sairauksia 

Dalmatiankoiralla esiintyy myös muita erilaisia vikoja ja sairauksia. Niiden esiintyminen on kuitenkin niin 

harvinaista, ettei niitä voida pitää erityisesti rotuun kuuluvina ongelmina, mutta ainakin seuraavia saira-

uksia ja vikoja on esiintynyt rodussa ja osa näistä vaikuttaa huomattavasti koiran terveyteen ja hyvin-

vointiin. 

Osteochondritis dissecans eli OCD: OCD on kasvuaikana ilmenevä luutumishäiriö, jota esiintyy useilla 

kotieläimillä. Ongelma esiintyy kotieläimillä, jotka on jalostettu kasvamaan nopeasti. Koirilla on havaittu 

osteokondroosia kyynär-, olka-, kinner- ja polvinivelissä. Osteokondroosi voidaan yhdistää nopeakasvui-

suuteen, johon vaikuttaa lähinnä perinnöllinen alttius, mutta ympäristötekijöistä myös ruokinta. Osteo-

kondroosi ilmenee yleensä kasvuikäisillä koirilla 4-7 kuukauden iässä ontumisena. Kyseessä on siis luu-

tumishäiriö, jonka vuoksi jonkun nivelen nivelrusto paksuuntuu ja siitä voi pahimmassa tapauksessa irro-

ta paloja. Koska ongelmalla on perinnöllinen tausta, ei OCD:n vuoksi operoituja koiria saa käyttää jalos-

tukseen.  

Dalmatiankoirissa on yksittäisiä kyynärpään tai olkanivelen takia operoituja koiria, eikä tapauksia voi 

pitää tiettyyn sukuun liittyvinä. Lisäksi jalostustyöryhmälle on raportoitu yhdestä dalmatiankoirasta, jolla 

oli OCD kinnernivelissä.  

Koirien olkaniveliä ei kuvata rutiininomaisesti, mutta nykyisin useimmilta lonkkakuvatuilta dalmatian-

koirilta on kuvattu myös kyynärpäät. Suurimmalla osalla kuvatuista koirista on ollut terveet kyynärpäät, 

mutta yksittäistapauksina esiintyneet poikkeavat tulokset ovat osoittaneet, että tietoa kyynärpäätilan-

teesta on hyvä lisätä. Viimeisen viiden vuoden aikana (2008 - 2012) Suomessa on kuvattu 261:n dalma-

tiankoiran kyynärpäät ja kuvatuista koirista 242:lla eli 93 %:lla on ollut terveet kyynärpäät. 17 koiralla on 

ollut lieviä muutoksia (aste 1) kyynärnivelissä ja kahdella koiralla kohtalaisia muutoksia (aste 2). Suomi 

on Euroopassa ainoa maa, jossa dalmatiankoirien kyynärpäitä kuvataan tässä laajuudessa. Rotuyhdistys 

tukee jäsentensä omistamien koirien lonkkakuvausta 40,00 euron tuella ja tuen saamisen edellytyksenä 

on se, että koiran kyynärpäät kuvataan lonkkakuvauksen yhteydessä. Muiden Euroopan maiden dalma-

tiankoirayhdistykset eivät esitä vaatimuksia kyynärpäiden kuvaamiselle jalostussuosituksissaan. Suomen 

lisäksi ainoastaan Ruotsissa ja Norjassa kuvataan jonkin verran koirien kyynärpäitä ja muissa maissa ai-

noastaan yksittäisten koirien kyynärpäitä on kuvattu.   

Yhdistyksen yleiskokous päätti 25.3.2012 että jalostuksen suositusperiaatteisiin lisätään 1.6.2012 alkaen 

ehto, että yhdistelmästä ainakin toisella vanhemmista tulee olla kyynärpäiden kuvaustulos 0/0.  

Napatyrä: Lieviä napatyriä havaitaan satunnaisesti pentueissa. Useimmat ovat lieviä, eivätkä vaadi ope-

rointia. Napatyrän vuoksi operoitua koiraa ei pitäisi käyttää jalostukseen. 

Entropium: Pennuilla havaitaan joskus silmäluomen sisäänpäin kiertymistä. Vika on korjattavissa pienel-

lä leikkauksella eikä haittaa koiran elämää, mutta entropiumin takia leikattua koiraa ei saa käyttää jalos-

tukseen, eikä se saa osallistua näyttelyyn.  
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Ruokatorven laajentuma: Ruokatorven laajentumaa on tiedossa yksittäistapauksia. Useimmiten ruoka-

torven laajentumasta kärsivä pentu ei ole elinkelpoinen ja lopetetaan. Lievissä tapauksissa vaiva saattaa 

helpottaa pennun varttuessa ja koira pystyy elämän normaalisti. Tällainen koira on kuitenkin syytä jättää 

pois jalostuskäytöstä. Usein ruokatorvenlaajentuma alkaa oireilla pentujen siirtyessä kiinteään ruokaan. 

Mikäli pennulla esiintyy ruokatorvenlaajentumaan viittaavaa oireilua, kannattaa pentu varjoainekuvata 

diagnoosin varmistamiseksi, Synnynnäisen ruokatorvenlaajentuman periytymistapa ei ole selvillä, mutta 

olisi suositeltavaa varjoainekuvata oireilevan pennun pentuesisaruksetkin sen varmistamiseksi, että pen-

tueen muut pennut ovat terveitä. Varjoainekuvaus pitäisi tehdä ennen viiden viikon ikää, jotta mahdolli-

set lievät muutokset tulisivat ilmi.  

Kitalakihalkio: Kitalakihalkiota on esiintynyt harvakseltaan joissain pentueissa, ja pennut on lopetettu 

heti syntymän jälkeen tai ensimmäisen elinviikkojen aikana. 

Häntämutka: Lieviä häntämutkia esiintyy rodussa jonkin verran, eikä kaikkia niitä välttämättä edes ha-

vaita. Vakavat häntämutkat ovat rodussa harvinaisia 

Kivesvikaisuus: Kivesvikaa on esiintynyt yksittäistapauksina, se on kuitenkin harvinainen rodussa. 

Hypotyreoosia eli kilpirauhasen vajaatoimintaa on tiedossa yksittäistapauksina. Diagnosoidut koirat 

hoidetaan säännöllisellä tyroksiinilääkityksellä ja ne elävät täysin normaalia elämää. Hypotyreoosi voi 

oireilla erilaisilla ja epämääräisillä tavoilla eikä harvinaisempia oireita aina välttämättä yhdistetä hypoty-

reoosiin.   

Maksa- ja munuaissairaudet: nämä ovat dalmatiankoirilla suhteellisen harvinaisia, mutta jotain tapauk-

sia on esiintynyt.  

Sikaripunkki: sikaripunkkia on esiintynyt yksittäisissä pentueissa, mutta se on harvinainen. 

Selkäongelmat: dalmatiankoirilla on esiintynyt jonkin verran selkäongelmia, joista suuri osa on ollut 

ikään liittyviä silloittumia, lihasperäisiä vaivoja tai tapaturman aiheuttamia kiputiloja.  Joukossa on ollut 

myös muutama välilevyongelma ja spondyloositapauksia. Vuosina 2009 - 2012 kerätyissä terveyskartoi-

tuksien vastauksissa neljällä koiralla (1,7 %) raportoitiin olevan spondyloosimuutoksia selässä.  Tämän 

lisäksi jalostustyöryhmän tietoon on tullut muuta kautta muutama muu spondyloositapaus. Osa näistä 

koirista on oireettomia ja spondyloosimuutos on löytynyt muiden tutkimusten sivulöydöksenä. Tällä 

hetkellä ei ole riittävästi tietoa mahdollisten selkäongelmien laajuudesta rodussa, mutta asia huomioi-

daan terveyskartoituskyselyä uudistettaessa vuonna 2014.   

Progressiivinen Nefropatia eli PNP: PNP on munuaisten kuorikerroksen rappeuma, joka johtaa munu-

aisten vajaatoimintaan ja koiran kuolemaan yleensä alle kahden vuoden ässä. Ruotsissa on diagnosoitu 

joitakin PNP tapauksia ja rotuyhdistys tukee PNP epäiltyjen tapausten ruumiinavauksia diagnoosin var-

mistamiseksi.   



Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry  39(55) 

Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2017 V. 2.1   10.1.2013
   

Leukodystrofia: keskushermoston rappeumaa leukodystrofiaa esiintyi Norjan dalmatiankoirilla 70-

luvulla, sitä periyttäneet koirat suljettiin jalostuksesta ja linjat katkaistiin, eikä tapauksia ole esiintynyt 

80-luvun jälkeen. Suomessa ei ole tiedossa leukodystrofiatapauksia. 

Syöpä- ja kasvainsairaudet: dalmatiankoirien terveyskartoituskyselyissä ei raportoitu yhdestäkään syö-

pätapauksesta vuosilta 2009 - 2012 saaduissa vastauksissa. Kuitenkin erilaisia syöpiä esiintyy dalmatian-

koirilla ja Kennelliiton Koiranetin kuolinsyytilastoissa vuodesta 1990 lähtien syntyneistä dalmatiankoiris-

ta 29 kpl eli noin 10 %:ia (vastauksia yhteensä 278 kpl) on lopetettu syövän vuoksi. Lopetettujen koirien 

keskimääräinen elinikä on ollut 9 vuotta ja 2 kuukautta eli syövät vaivaavat tämän tilaston mukaan lä-

hinnä vanhoja ja vanhenevia koiria. Syöpätilanne kartoitetaan koko rodulle suunnattavassa uudistetussa 

terveyskartoituskyselyssä vuonna 2014. 

4.3.4 Yleisimmät kuolinsyyt 

Koiranetin kuolinsyytilastossa vuodesta 1990 lähtien keskimääräinen dalmatiankoirien elinikä on ollut 9 

vuotta ja 5 kuukautta. Vastauksia tilastossa on 278 koirasta. 56 koiran kohdalta (20 %) kuolinsyytä ei ole 

ilmoitettu ja näiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut 8 vuotta ja 2 kuukautta. Vastauksien mukaan 

85 koiraa (30,6 %) on lopetettu tai kuollut vanhuuteen ja näiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut 

12 vuotta ja 9 kuukautta. Erilaisiin kasvain- ja syöpäsairauksiin on kuollut 29 koiraa (10,4 %) ja näiden 

koirien keskimääräinen elinikä on ollut 9 vuotta ja 2 kuukautta. Iho- ja korvasairauksiin on kuollut vain 4 

koiraa (1,4 %), joten tämän tilaston valossa näyttää siltä, että dalmatiankoirien iho-ongelmat johtavat 

harvoin koirien lopetukseen. Näiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut 3 vuotta ja 8 kuukautta. Eri-

laisiin selkäsairauksiin on kuollut 8 koiraa (2,9 %) ja näiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut 10 

vuotta ja 8 kuukautta. Vaikka rotu on altis uraattikideongelmille, vain 4 koiran (1,4 %) lopetuksen syynä 

oli virtsakideongelma. Luusto- ja nivelsairauksien vuoksi on lopetettu 5 koiraa (1,8 %), joiden keskimää-

räinen elinikä on ollut 8 vuotta ja 9 kuukautta. Sydänsairauksien vuoksi on lopetettu 9 koiraa (3,2 %) ja 

näiden keskimääräinen elinikä on ollut 10 vuotta ja 11 kuukautta. Maksa- ja ruuansulatuskanavan saira-

uksiin on kuollut 6 koiraa (2,2 %) ja näiden keskimääräinen elinikä on ollut 8 vuotta ja 3 kuukautta. Tapa-

turmaisesti on kuollut 15 koiraa (5,4 %). Erilaisten käytöshäiriöiden vuoksi on lopetettu 11 koiraa (4 %). 

Tämän tilaston perustella dalmatiankoirien merkittävimmät kuolinsyyt ovat vanhuus (30,6 %) ja erilaiset 

syöpäsairaudet (10,4 %), mutta syöpäsairauksiin kuolleet koirat ovat myös olleet suhteellisen iäkkäistä 

keskimääräisesti yli 9-vuotiaita.  

4.3.5 Lisääntyminen 

Dalmatiankoirat lisääntyvät helposti. Nartut antavat astua itsensä ja urokset astuvat pääsääntöisesti 

ilman avustusta. Urokset ovat halukkaita astumaan narttuja jo nuoresta iästä lähtien ja on hyvin harvi-

naista, ettei dalmatiankoirauros astuisi sopivassa kiiman vaiheessa olevaa narttua. Keinosiemennyksiin 

turvaudutaan lähinnä vain silloin, kun normaali astuminen olisi pitkien välimatkojen vuoksi hankalaa. 
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Tällöin kyse on ulkomaalaisten urosten käytöstä. Muissa tapauksissa keinosiemennykset ovat hyvin har-

vinaisia.  

Mikäli astutus on onnistunut, johtaa se useimmiten tiineyteen, vaikka vuosittain muutama narttu jääkin 

tyhjäksi. Dalmatiankoirien pentueet ovat yleensä suuria, vaikka joskus osa pennuista saattaa menehtyä 

synnytyksessä. Usein syynä on ollut se, että pentuekoko on ollut hyvin suuri ja kaikki pennut eivät ole 

selvinneet synnytyksestä synnytyksen kestettyä melkoisen pitkään.  

Dalmatiankoiranartut synnyttävät yleensä hyvin ja osaavat itsenäisesti putsata ja hoitaa syntyneet pen-

tunsa. Hoivakäyttäytyminen on hyvää ja ainoastaan hyvin harvoissa tapauksissa nartuilla on vaikeuksia 

hoitaa tai hyväksyä vastasyntyneitä pentujaan. Näihin tapauksiin on yleensä ollut syynä keisarinleikkaus 

ja ensikertalainen synnyttäjä, mutta yleensä keisarinleikatutkin nartut hoitavat pentunsa aivan mallik-

kaasti alusta lähtien. Vuosilta 2008 - 2012 syntyneistä pentueista on saatu pentueraportit 77 pentuees-

ta. Näistä 19 synnytyksessä on päädytty sektioon. Sektion syinä on mainittu vain kahdessa tapauksessa 

polttoheikkous. 10 tapauksessa kasvattaja ei eritellyt mitään syytä, miksi sektioon päädyttiin. Lopuissa 

tapauksissa sektioon oli päädytty suuren pentuekoon, kuolleen pennun tai suurikokoisten pentujen ai-

heuttamien synnytysvaikeuksien vuoksi, vaikka narttu olisi jo osan pennuistaan jo synnyttänyt. Yhdessä 

tapauksessa sektioon päädyttiin, koska kohdussa oli vain yksi, suurikokoinen pentu ja yhdessä tapauk-

sessa pennun istukka irtosi jo ennen varsinaista synnytystä ja narttu leikattiin tästä syystä. 

Dalmatiankoiran pennut syntyvät yleensä elinvoimaisina ja niitä ei tarvitse auttaa imemisessä. Pentu-

kuolleisuus on hyvin harvinaista. Jos pentuja menehtyy aivan vastasyntyneinä, ne yleensä menehtyvät jo 

synnytyksessä. Vaikka pentuja olisi suuri määrä, pennut yleensä pitävät puolensa ja kaikki saavat riittä-

västi maitoa emältä, eikä kasvattajan taritse lisäruokkia tai auttaa pentuja muilla lailla. Pentujen synty-

mäpainot vaihtelevat vajaasta 300 grammasta 500 grammaan. Suurin osa pennuista painaa 300-400 

grammaa. Vuosina 2008 - 2012 rekisteröitiin 119 pentuetta ja yhteensä 879 pentua, joten tällä ajanjak-

solla keskimääräinen pentuekoko oli 7,4 pentua. Rekisteröityjen pentueiden pentuemäärät vaihtelivat 

yhdestä pennusta 14 pentuun. 

4.3.6 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Dalmatiankoira on kooltaan ja rakenteeltaan hyvin keskiverto koira, eikä sillä ole rakenteellisia tai ulko-

muotoon liittyviä ominaisuuksia, jotka altistaisivat sitä sairauksille tai hyvinvointiongelmille. Dalmatian-

koiran rakenteessa ei myöskään ole piirteitä, jotka vaikeuttaisivat lisääntymistä. 

4.3.7 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Useat dalmatiankoirat elävät suhteellisen pitkän elämän ilman suuresti elämää haittaavia vaivoja. Erilai-

set iho- ja korvaongelmat aiheuttavat eniten ongelmia dalmatiankoirille ja pahimmillaan koira vaatii jat-

kuvaa lääkitystä tai erikoisruokavaliota pysyäkseen kunnossa. Vaikka koirien erilaiset ihon ja korvien 

ongelmat ovat usein vain ajoittaisia tai paranevat sopivalla hoidolla ja ruokavaliolla, niillä saattaa olla 
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allergia- tai atopiatausta. Jalostuskoirien osalta pitäisi olla tarkempi ja jättää pois jalostuskäytöstä aina-

kin ne koirat, jotka vaativat erityisen ruokavalion tai toistuvia lääkityksiä korvien tai ihon tulehduksiin.  

Vaikka uraattikideongelmaa saatujen terveyskartoitusvastauksien perusteella esiintyy rodussa suhteelli-

sen vähän, taipumus tähän vaivaan on kaikilla dalmatiankoirilla lukuun ottamatta pientä määrää LUA-

risteytysprojektin avulla syntyneitä normaalivirtsahappoisia dalmatiankoiria. Useimmat uraattikideon-

gelmat saadaan hoidettua ruokavaliota muuttamalla, mutta koira, jolla on ollut uraattikiteitä tai – kiviä, 

vaatii jatkuvaa seuraamista, jottei ongelma toistuisi. Taipumus muodostaa uraattikiteitä ja – sakkaa vai-

kuttaa kaikkien dalmatiankoiranomistajien elämään, koska koiran ruokavalio pitäisi suunnitella ottaen 

huomioon, ettei dalmatiankoiralle saisi syöttää liian proteiinipitoisia ruokia. Toisaalta tänä päivänä dal-

matiankoirien ruokinta on hyvin helppoa, koska sopivia teollisesti valmistettuja ruokalaatuja löytyy riit-

tävästi. LUA-risteytysprojektin tuottamien normaalivirtsahappoisten dalmatiankoirien avulla kantaan 

saadaan lisättyä dalmatiankoiria, joilla on normaali virtsahappoaineenvaihdunta, mutta tällä hetkellä 

mahdollisten LUA-jalostuskoirien määrä on vielä pieni ja ne ovat keskenään aika saman sukuisia. Tilanne 

muuttuu pikkuhiljaa, kun Euroopassakin on alettu kasvattaa dalmatiankoirapentueita, joissa jompikumpi 

vanhemmista on LUA-dalmatiankoira.  

Kuurous on edelleen ongelma rodussa. Dalmatiankoirapentueen kasvattaminen on haastavaa, koska 

kasvattajan pitää pystyä erottamaan pentueestaan kuurot pennut. Maailmanlaajuisesti on ollut tapana 

lopettaa kuurot pennut, joten kuurous on koettu lähinnä kasvattajien ongelmana, koska pennunostajille 

kuuroja pentuja ei yleensä päädy. Kuuroutta pyritään vähentää jalostuskoirien BAER-testauksella ja pyr-

kimällä käyttää jalostukseen molemmilla korvilla kuulevia yksilöitä. Toispuoleisesti kuulevalle yksilölle 

pitää käyttää molemmilla korvilla kuulevaa yksilöä ja kuulotestaamattomalle yksilölle molemmin korvin 

kuulevaa yksilöä. Vaikka pentueiden kuulotestaukset ovat lisääntyneet viime vuosina, Suomessa on vielä 

paljon mahdollisia jalostuskoiria, joita ei ole kuulotestattu, joten tämän tiukempiin jalostussuosituksiin 

ei ole kuurouden suhteen toistaiseksi ryhdytty. Lisäksi BAER-kuulotestaus ei ole mahdollista kaikissa 

maissa ja monissa maissa vain osa jalostuskäyttöön sopivista koirista on BAER-kuulotestattu, joten tässä 

vaiheessa ei ole haluttu kaventaa kasvattajien mahdollisuutta käyttää ulkomaisia testaamattomia koiria, 

joiden avulla Suomen kantaan voidaan saada uusia sukulinjoja. Tavoitteena on, että mahdollisimman iso 

osa syntyneistä pennuista BAER-kuulotestattaisiin jo kasvattajien toimesta.   

4.4 Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Dalmatiankoiran rotumääritelmä muuttui vuonna 2011 ja sen suomenkielinen versio julkaistiin vuonna 

2012 (liite 6). Uuden rotumääritelmän laati rodun kotimaa Kroatia. . Uusi rotumääritelmä on herättänyt 

melkoisesti keskustelua WAFDAL-maiden välillä. Rotumääritelmää uudistettaessa ei pyydetty komment-

teja WAFDAL:in jäsenmailta eikä Kroatian dalmatiankoirayhdistykseltä. Rotumääritelmän uudistuksessa 

oli mukana vain yksi kroatialainen dalmatiankoirakasvattaja ja muut rotumääritelmän uudistamiseen 

osallistuneet henkilöt eivät olleet rodun varsinaisia asiantuntijoita. Rotumääritelmä on vaikeaselkoinen 
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lukuisine prosentti- ja astemittoineen ja siinä on annettu turhaa painoarvoa monille terveen rakenteen 

ulkopuolisille yksityiskohdille.  WAFDAL pyrkii muuttamaan vuonna 2011 hyväksyttyä rotumääritelmää 

joiltakin osin aiemman rotumääritelmän mukaiseksi, mutta tämä prosessi on vielä kesken.   

Rotumääritelmä kuvaa dalmatiankoiran keskikokoisena, hyvin keskivertona koirana, ilman liioittelua 

mihinkään suuntaan. Edellisessä rotumääritelmässä yleisvaikutelmaa kuvattiin seuraavaksi: ”Tasapainoi-

nen, huomiota herättävän täplikäs, voimakas, lihaksikas ja aktiivinen, linjoiltaan sopusuhtainen, ei kar-

keatekoinen eikä kömpelö. Entisenä vaunukoirana erittäin kestävä liikkuessaan kohtalaisella nopeudel-

la.”  Uudessa rotumääritelmässä dalmatiankoiraa kuvataan keskipitkäksi koiraksi, jolla on lihaksikas, 

voimakas ja selkeän pilkullinen runko. Liikkeiden tulee olla elegantit ja sukupuolileiman selvä. Pääosin 

Suomen dalmatiankoirat sopivat näihin kuvauksiin, mutta suurikokoisia ja raskaita yksilöitä esiintyy ja 

äärimmilleen vietyinä nämä ominaisuudet saattavat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Kookkaiden ja 

näyttävien yksilöiden palkitseminen näyttelyissä saattaa edesauttaa suuren koon ja raskauden yleisty-

mistä. Muilta osin liioittelua ei esiinny merkittävästi rodussa. 

Dalmatiankoiran rakenteessa esiintyy puutteita, joilla voi olla vaikutusta koiran toimivuuteen ja tervey-

teen: 

 luisut ja jyrkät lantiot, huonot selkälinjat, jotka näkyvät varsinkin liikkeessä 

 huonot etukulmaukset ja puutteelliset eturinnat 

 lyhyet ja/tai matalat rintakehät 

 rungon mittasuhteet (neliömäisyys) 

 ahtaat takaliikkeet, lyhyet askeleet, löysät etuliikkeet 

 roikkuvat, avoimet silmäluomet 

Dalmatiankoirissa esiintyy myös muita puutteita, joiden merkitys on lähinnä ulkonäöllinen: 

 sirot päät ja kevyet kuono-osat, heikot alaleuat 

 raskaat päät, joihin yhdistyy leveä kallo ja/tai lyhyt kuono 

Rotumääritelmässä kuvataan hylkäävinä virheinä pääosin ulkonäöllisiä ominaisuuksia kuten blaffa ja 

muut värivirheet, puutteellinen kirsupigmentti, siniset silmät, karkea- tai pitkäkarvaisuus, herasilmä tai 

keskenään eriväriset silmät, yhtenevät pään linjat, kiertyvä häntä ja yli kuuden välihampaan puuttumi-

nen. Lisäksi dalmatiankoiralla täytyy olla leikkaavapurenta, vaikka tasapurenta on vanhoilla koirilla sallit-

tu.  

Näistä tosin sinisilmäisyydellä ja blaffalla voi olla myös terveydellistä merkitystä. joidenkin tutkimusten 

mukaan sinisilmäiset koirat ovat keskimääräistä useammin kuuroja ja sinisilmäisten käyttö jalostukseen 

lisää kuuroutta. Dalmatiankoiran pennut syntyvät karvapeitteeltään täysin valkoisina. Mikäli vastasynty-

neellä pennulla on karvapeitteessään värillinen läikkä, se on rotumääritelmän mukaan värivirheellinen ja 
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tätä värivirhettä kutsutaan blaffaksi. Blaffalla on tutkimuksissa havaittu negatiivinen korrelaatio kuurou-

teen ja oletetaan, että käyttämällä blaffoja jalostukseen saatettaisiin vähentää kuuroutta. 

Hylkäävien virheiden joukossa on myös selkeästi koiran terveyteen ja käytökseen liittyviä seikkoja. Vihai-

suus tai liiallinen arkuus on hylkäävä virhe, samoin selkeän epänormaali rakenne ja käyttäytyminen. Si-

sään- tai ulospäinkiertyneet silmäluomet (entropium ja ektropium) ovat myös hylkäävä virhe. Myös kuu-

rous on mainittu hylkäävänä virheenä, vaikka sen arvioiminen näyttelykehässä olisi hyvin vaikeaa.  

Suomessa dalmatiankoirat vastaavat melko hyvin rotumääritelmän vaatimuksia. Pääosa dalmatiankoiris-

ta myös sijoittuu rotumääritelmän koon rajojen sisään, mutta varsinkin urokset ovat yleensä koon ylära-

joilla ja joukossa on myös selkeästi ylärajan ylittäviä yksilöitä. Nämä ylisuuret yksilöt saattavat myös 

näyttävyytensä ansioista menestyä näyttelyissä ja niiden jalostuskäytöllä saatetaan myös lisätä liian 

kookkaiden koirien osuutta rodusta. 

Dalmatiankoiran rotumääritelmässä ei ole vaatimuksia, jotka suoraan altistaisivat rodun hyvinvointion-

gelmille. Uudessa rotumääritelmässä on kuitenkin koiran koon ylärajaan otettu aiempaa sallivampi 

asenne. Koon ylärajan nostamisella uroksilla 62 cm:iin sekä lisäämällä teksti suuremman koon sallimises-

ta, jos koira muuten on erinomaista tyyppiä ja tasapainoinen, saatetaan edesauttaa koon suurenemista 

epätoivotulla tavalla ja sen kautta tuoda myös hyvinvointiin vaikuttavia ongelmia suuren koon ja raskaan 

rakenteen kautta. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

Yhdistys järjesti dalmatiankoirille jalostustarkastuksia 1990-luvulla. Jalostustarkastuksissa kävi paljolti 

samoja koiria kuin näyttelyssä, eikä niistä koettu saatavan paljoa hyötyä. Kiinnostus jalostustarkastuksiin 

kuitenkin väheni, eikä niitä ole enää sen jälkeen järjestetty.  

Dalmatiankoiria esitetään näyttelyissä runsaasti. Vuosina 2008 - 2012 dalmatiankoirille kertyi näyttely-

käyntejä keskimäärin 1304 vuodessa. Viimeisten viiden vuoden aikana syntyneistä pennuista (2007 -

2011, vuonna 2012 syntyneet eivät ole vielä ehtineet esiintyä kehissä) keskimäärin 40 %:lla on näyttely-

käyntejä eli dalmatiankoirien ulkomuodosta saadaan suhteellisen runsaasti tietoa näyttelykäyntien pe-

rusteella. Ulkomuodon hyvästä tasosta kertoo se, että suurin osa näyttelyissä esitetyistä koirista on pal-

kittu vähintään laatumaininnalla EH tai ERI.  

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Rodun käyttötarkoitukselle, joka on lähinnä seurakoirana toimiminen, tärkeintä on koirien terveys, terve 

ja sopusuhtainen rakenne sekä tasapainoinen luonne. Dalmatiankoira on keskikokoinen ja rakenteeltaan 

liioittelematon peruskoira, jolla ei ulkomuodon puolesta ole sen käyttötarkoitusta vaarantavia piirteitä.  

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Suomen dalmatiankoirat ovat ulkomuodoltaan laadukkaita ja vastaavat hyvin rotumääritelmän vaati-

muksia. Koirilla on pääsääntöisesti hyvä luusto ja mittasuhteet, joskin osa koirista on melko pitkärunkoi-
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sia, mikä ei ole rotumääritelmän mukaan toivottavaa. Vaikka koirien etuosat ja eturinnat ovat parantu-

neet viimevuosina, edelleen osalla koirista on puutteellinen eturinta ja etukulmaukset.  

 

5 YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Taulukossa 11 on esitetty edellisen tavoiteohjelman kaudella (2008 - 2012) jalostukseen eniten käytetyt 

urokset, niiden alkuperämaa, näyttelytulos sekä terveystutkimustulokset. Tilastoon on otettu mukaan 

31 urosta, joilla on yli 10 jälkeläistä. Kaikkiaan jalostukseen on käytetty 78 eri urosta. Taulukosta voi 

nähdä, että urosten jalostuskäyttö on tarkastelukaudella jakautunut melko tasaisesti monien urosten 

osalle.  

Tarkastelukaudella ei yhdenkään jalostusuroksen jälkeläismäärät ylittäneet asetettua liikakäytön rajaa 

(50). Tosin listalla ensimmäisenä oleva uros ylti lähes siihen 47 jälkeläisellä. Ja on mahdollista, että sitä 

vielä käytetään jalostukseen, jolloin tuo määrä ylittyy. Jos tarkastellaan urosten kaikkien jälkeläisten 

määriä, löytyy listalta 1 rajan ylittävä, Rallalaa Tittelintuure 72 jälkeläisellä. Se ei ole enää käytettävissä 

jalostukseen, joten määrä ei tule tuosta kasvamaan. Listalla sijoilla 2-14 olevilla uroksilla on 20-30 jälke-

läistä ja lopuilla (sijat 15-31) on 11-19 jälkeläistä. 

Suurin osa 31 eniten jalostukseen käytetyistä uroksista on palkittu näyttelyissä vähintään arviolla erin-

omainen. Vain 1 on palkittu erittäin hyvällä, yhdellä on näyttelystä varaserti, yhdellä serti, yhdellä CACIB 

ja yhden palkinto puuttuu tietokannasta. Loput 26 ovat muotovalioita, osa useamman maan ja 8 on kan-

sainvälisiä valioita. 

Suurin osa eli 24 kpl uroksista on tervelonkkaisia (A tai B). Viidellä toinen tai molemmat lonkista on C ja 

yhden kuvaustulosta ei löytynyt tietokannasta ja yhdellä on sellainen ulkomaalainen tulos, jonka vastaa-

vuudesta Suomen asteikoihin ei ole tietoa.   

BLUP-indekseistä taulukkoon on otettu mukaan ensimmäinen urokselle laskettu indeksi, BLUP-indeksien 

perusteella suurin osa uroksista on lonkiltaan keskitasoa parempia (indeksi yli 100). Paras indeksi on 

eniten jälkeläisiä jalostusaikanaan saaneella Rallallaa Tittelintuurella, 11/2012 indeksin arvo oli 132. 

Kahdeksalla kuitenkin indeksit alittavat tuon sadan. 

Kyynärpäät on kuvattu 23:lla uroksella 31:stä ja kaikilla kuvatuilla ne ovat terveet. 

31:stä uroksesta 17 on kuulotestattu ja testatuista 16 kuulee molemmilla korvilla (BAER +/+), 1 on tois-

puoleisesti kuuleva (-/+). Neljällätoista kärkikoirista (joista 2 asuu muualla kuin Suomessa) ei ole BAER-
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testitulosta.

 

Taulukko 11: Kaudella 2008 - 2012 jalostukseen eniten käytetyt urokset 

Taulukossa 12 on esitetty edellisen tavoiteohjelman kaudella (2008 - 2012) jalostukseen eniten käytetyt 

nartut samalla periaatteella kuin urokset taulukossa 11. Yksittäisten narttujen käyttö kaudella on ollut 

uroksia vähäisempää, silloin on rekisteröity korkeintaan 2 pentuetta/narttu (poikkeuksena yksi 3 pentu-

etta, mutta yhteensä vain 8 jälkeläistä tuottanut narttu). Suurin jälkeläismäärä kaudella on ollut 22 pen-

tua kahdesta pentueesta. Jo tarkastellaan narttujen jälkeläismääriä koko jalostusaikana, eniten Nniitä on 

listan toisella ja kolmannella nartulla 30 ja 29 kolmesta pentueesta. Yhteensä kaudella rekisteröitiin pen-

tueita 101:lle eri nartulle. 

20 eniten jälkeläisiä saaneesta nartusta 14 oli muotovalioita, näistä 5 kansainvälisiä valioita. lopuista 3 

oli palkittu sertillä, 1 varasertillä ja 2 erittäin hyvällä. 

20 kärjessä listan nartuista 15 oli tervelonkkaisia, viidellä oli toinen tai molemmat lonkista luokiteltu 

C:ksi. BLUP-indeksien perustella 14 koiraa koiraan näistä oli keskitasoa parempia lonkkastatukseltaan 

(BLUP indeksi yli 100).  Kyynärpäät oli tutkittu kolmeltatoista, näistä kahdellatoista oli terveet kyynär-

päät (0/0). 

Kuulo oli tutkittu kärkinartuista kahdeksalta, ne olivat kaikki molemmin puolin kuulevia (+/+). 

# Uros

Alku-

perä

Näyttely-

tulos lonkat

BLUP 

(1.)

BLUP 

(11/2012)

kyynär-

päät BAER

Pentu-

eita

Pentu-

ja %-osuus 

kumula

t.%

Pentu-

eita

Pen-

tuja

Pent

ueita

Pen-

tuja

1 DALMO'S HEAD HUNTER 

II NO MVA A/A 117 119 (68%) 0/0
6 47 5,35 % 5 % 1 8 6 47

2 MARNELLIN HOT TO 

HANDLE FI C.I.B B/A 104 105 (66%) puuttuu +/+
4 29 3,30 % 9 % 4 29

3 OTTOPOJAN 

VALLOITTAJA FI C.I.B A/A 116 116 (70%) puuttuu +/+
3 27 3,07 % 12 % 1 10 4 37

4 SASSAFRAS PAINT IT 

BLACK GB MVA A/A 111 109 (65%) 0/0 +/+
4 27 3,07 % 15 % 4 27

5 RALLALLAA 

TITTELINTUURE FI MVA A/A 129 131 (83%) 0/0 +/+
3 26 2,96 % 18 % 17 131 8 72

6 ALPHADIRATO FUTURE 

BRAND EST MVA A/A 112 122 (62%) 0 +/+
4 25 2,84 % 21 % 2 13 4 25

7 ZABAVAN UZENII FI C.I.B B/B 100 99 (78%) 0/0 +/+ 5 23 2,62 % 23 % 8 43 8 45

8 TOOT'S YELLOW BIRD NO MVA C/B 84 92 (70%) 0/0 3 21 2,39 % 26 % 2 14 3 21

9 OTTOPOJAN 

ÖNSKARLYCKATILL FI C.I.B A/A 119 113 (70%) 0/0 +/+
3 21 2,39 % 28 % 3 21

10 SPOTNIK'S DARE DEVIL NO MVA A 91 90 (52%) puuttuu +/+ 2 21 2,39 % 30 % 2 20 2 21

11 CAESANDS 

KALGOORLIE GOLD FI CACIB B/B 93 92 (61%) puuttuu
3 21 2,39 % 33 % 3 21

12 VARIUS WHO IS MY 

DADDY FI MVA A/A 108 107 (64%) 0/0 +/+
2 21 2,39 % 35 % 2 21

13 UNELIAS FI MVA A/A 112 113 (65%) puuttuu +/+ 2 20 2,28 % 37 % 2 20

14 ABOENSIS CHAPMAN FI VASERT A/B 110 117 (69%) 0/0 +/+ 2 20 2,28 % 40 % 2 20

15 BAD & MAD SERBIAN 

SUPRISE IN RAUL ? C.I.B B/A 108 108 (71%) 0/0
3 16 1,82 % 42 % 2 13 4 24

16 TNG'S THE 

UNTOUCHABLE AT DXL US MVA 29G 106 107 (42%) puuttuu
2 16 1,82 % 43 % 2 16 2 16

17 MARNELLIN WHO IS 

WHO FI C.I.B C/C 92 98 (69%) puuttuu +/+
2 15 1,71 % 45 % 2 21 2 15

18 FIREHOUSE'S GREAT 

FULLBACK FI MVA A/A 117 119 (75%) 0/0 +/+
2 14 1,59 % 47 % 1 8 5 34

19 DALMO'S ELEGANT 

EDWARD NO MVA A 107 111 (58%) H
1 14 1,59 % 48 % 5 17 1 14

20 JILLOC'S LOVERBOY SE C.I.B ? 107 105 (63%) +/+ 1 13 1,48 % 50 % 11 54 2 19

21 ZABAVAN USTINOV FI MVA B/B 103 104 (68%) 0/0 2 13 1,48 % 51 % 0 0 2 13

22 DALUKI HARRY POTTER FI EH A/A 113 116 (70%) 0/0 2 13 1,48 % 53 % 0 0 2 13

23 PACEAWAY OZZITALES Aust SERT C/C 78 81 (66%) 0/0 2 13 1,48 % 54 % 1 7 2 13

24 O'ZONE IKAROS FI MVA B/C 95 95 (70%) 0/0 +/+ 1 12 1,37 % 56 % 1 12

25 O'ZONE EVALD FI C.I.B B/B 104 109 (71%) 0/0 -/+ 1 12 1,37 % 57 % 1 12

26 SWEETSPOTS TOP GUN US B +/+ 1 12 1,37 % 58 % 1 12

27 ZABAVAN HUZAR FI MVA B/A 108 108 (66%) 0/0 2 11 1,25 % 59 % 2 11

28 ALPHADIRATO CORNER 

STONE EST MVA B 106 104 (48%) 0
1 11 1,25 % 61 % 0 0 1 11

29 GRACILIS GRAND SLAM

FI MVA B/A 108 109 (68%) 0/0
2 11 1,25 % 62 % 2 11

30 PILKUTTAJAN PILKE FI MVA B/A 109 109 (71%) 0/0 1 11 1,25 % 63 % 2 17 1 11

31 ZABAVAN EXCELENCIA FI MVA B/C 93 92 (70%) 0/0 2 11 1,25 % 65 % 1 10 2 11

Tilastointiaikana 2008-2012 Toisessa YhteensäUroksen tulokset
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Taulukko 12: Jalostukseen eniten käytetyt nartut 2008-2012 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Terveyden edistäminen Terveyskyselyt ja pentueraportit  

 

Lonkkatulosten BLUP-indeksit  

 

 

 

 

 

Suunniteltuihin yhdistelmiin 

Tietoa saatu erityisesti jalostuk-

seen käytetyistä yksilöistä sekä 

syntyneistä pentueista. 

Saatiin käyttöön 2010 ja niiden 

kehittymistä seurataan ja hyö-

dyntämistapaa suunnitellaan; 

yleiskokous keväällä 2012 ei 

kuitenkaan hyväksynyt BLUP-

indeksien ottamista mukaan 

jalostussuosituksiin. 

 

# Narttu Alku-

perä

Näyttely-

tulos

lonkat BLUP 

(1.)

BLUP 

(11/2012)

kyynär-

päät

BAER Pentu-

eita

Pentuj

a

%-osuus Pentu-

eita

Pen-

tuja

Pentu-

eita

Pentu

ja

1
GRACILIS HEARTS 

ON FIRE FI MVA B/A 119 120 (75%) 0/0 +/+
2 22 2,50 % 2 12 2 22

2
MIS-ZER JOYRIDE FI MVA A/A 118 115 (72%) puuttuu +/+

2 19 2,16 % 2 13 3 30

3
OTTOPOJAN 

WIENERWALSSI FI MVA B/B 104 101 (73%) 0/0 +/+
2 19 2,16 % 7 37 3 29

4
GOLDEN DESIGN'S 

COMPLETE CHOICE FI SERT A/C 99 91 (66%) 0/0
2 18 2,05 % 2 18

5
GRACILIS HIGHER 

POWER FI C.I.B A/A 111 113 (71%) puuttuu
2 17 1,93 % 2 17

6
ZABAVAN ULIANA FI C.I.B C/C 90 90 (74%) puuttuu

2 15 1,71 % 2 21 3 22

7
BALLERIINA FI EH B/B 105 108 (67%) puuttuu

2 15 1,71 % 0 0 3 16

8

OHARA VOM 

TEUTOBURGER 

WALD DE MVA C/C 78 64 (67%) 0/0

2 15 1,71 % 2 15

9
DALUKI 

MOLLYCODDLE FI VASERT B/A 105 111 (71%) 0/0
2 15 1,71 % 2 15

10

HOLMANKARIN 

HULABALOOBYOTS

O FI EH C/B 102 100 (71%) 0/0

2 14 1,59 % 1 4 3 21

11 ZABAVAN ZOTTEL FI MVA B/B 98 97 (69%) 1/1 2 14 1,59 % 2 11 2 14

12
HOLMANKARIN 

JOSEPHINE FI C.I.B B/B 105 105 (71%) 0/0
2 14 1,59 % 4 25 2 14

13

ESCHE ODNA 

VOLNA S NEVSKIH 

OSTROVOV RUS C-I.B A 99 101 (52%) puuttuu

2 13 1,48 % 2 2 2 13

14
TIMANKA'S 

PLAYMATE SE MVA A 96 97 (48%) puuttuu
1 13 1,48 % 6 44 1 13

15
ARAIDAN 

HUURTEINEN HILLA FI SERT A/A 118 119 (66%) 0/0 +/+
1 12 1,37 % 1 12

16
GRACILIS 

IRRESISTIBLE FI C.I.B A/A 112 110 (71%) 0/0 +/+
1 12 1,37 % 1 12

17
KARHUNKAATAJAN 

BE MY JOY FI SERT A/A 120 109 (67%) 0/0 +/+
2 12 1,37 % 2 12

18
LACRIMA CHRISTI 

CLOSE TO OZONE

Kroa-

tia MVA A/A 109 114 (69%) 0/0 +/+
1 12 1,37 % 1 12

19
ZABAVAN CZIGANY FI MVA B/A 111 109 (70%) 0/0 +/+

1 12 1,37 % 1 12

20
CAESANDS ICED 

VELVET FI MVA C/C 86 86 (64%) puuttuu
1 12 1,37 % 1 12

Tilastointiaikana
Toisessa 

polvessa
YhteensäNartun tulokset
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sisältyvistä tiedossa olevista 

riskeistä tiedottaminen 

 

Kasvattajilla enemmän tietoa 

jalostusyksilöiden taustoista. 

Luonteen merkityksen korosta-

minen 

Järjestetty 4 MH-

kuvaustilaisuutta 

Tuettu luonnetestiin osallistu-

mista 

Saatu jonkin verran tietoa dal-

matiankoirien käyttäytymisestä, 

enemmän MH-kuvaus- ja luon-

netestituloksia kuitenkin tarvi-

taan. 

Ulkomuodon säilyttäminen ro-

dunomaisena 

Aihetta ja uutta rotumääritel-

mää käsitelty jalostuspäivässä 

2011 

Dalmatiankoirakanta vastaa 

hyvin rotumääritelmää Suomes-

sa ja ulkomuodollinen taso on 

pysynyt korkeana.  

Tiedon kerääminen ja jakaminen Nostettu tukea kokonaisten 

pentueiden BAER-testaukselle 

Julkaistu tilastoja BAER-

testituloksista, terveyskyselyi-

den ja pentueraporttien tulok-

sista 

Annettu tietoa yhdistelmiin si-

sältyvistä riskeistä 

Järjestetty jalostuspäivä 2011 

Lisätty 40 € lonkkakuvaustuen 

edellytykseksi, että myös koiran 

kyynärpäät on kuvattu 

Lisännyt BAER-testitulosten 

määrää. 

 

 

 

 

 

 

Tiedon määrä kyynärpääkuvaus-

tuloksista on lisääntynyt. 

Geenipohjan säilyttäminen laa-

jana 

Säilytetty jalostussuosituksissa 5 

% sääntö jälkeläisissä 

Alennettiin näyttelytulosvaati-

mus jalostussuosituksissa ERI -> 

EH 

Yksilöiden jalostuskäyttö on py-

synyt asetetun rajan alapuolella. 

Pyritty laajentamaan jalostuk-

seen käytettävien yksilöiden 

määrää. 

Jalostussuositusten ylläpitämi-

nen 

Ehdotuksia jalostussuositusten 

päivittämiselle esitetty yhdistyk-

selle 2009 ja 2012 

Yleiskokouksissa päätetty suosi-

tusten päivittämisestä. Osa pää-

töksistä on tehty jalostustyö-

ryhmän ehdotusten mukaisesti, 
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mutta osassa on poikettu niistä 

(esim. BLUP-indeksejä ei hyväk-

sytty mukaan jalostussuosituk-

siin). 

Jalostustyöryhmän rooli Tietoa muutostarpeista jalostus-

työryhmän rooliin haettiin jalos-

tuspäivillä 2011 

Lopputuloksena todettiin roolin 

nykyisellään vastaavan tarpeita. 

Tarpeita muutoksille ei löydetty. 

 

 

6 JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

Jalostuksen tavoitteet pohjaavat edellisissä jalostuksen tavoiteohjelmissa määriteltyiin visioon: ”Dalma-

tiankoira on ravaaja, joka jaksaa ja kykenee liikkumaan pitkään ja vaivattomasti. Dalmatiankoira on so-

pusuhtainen, keskikokoinen ja liioittelematon. Se on terve ja tasapainoinen rakenteeltaan ja luonteel-

taan ja soveltuu sekä monipuoliseen harrastamiseen että puhtaasti seurakoiraksi.” 

Tavoitteita:  

- kaikki jalostukseen käytettävät suomalaiset dalmatiankoirat olisivat kyynärpääkuvattuja 

- pyritään siihen, että yksittäisen koiran jälkeläismäärä pysyy alle 44, mikä tällä hetkellä vastaa 5 %:ia 

rodun viiden edellisen vuoden rekisteröinneistä ja päivitetään tämä jälkeläismäärä jalostusyksilöiden 

suositusperiaatteisiin. 

- pyritään siihen, että jalostukseen käytettävillä yksilöillä olisi jokin tulos, jolla koiran rodunomaista käyt-

täytymistä ja yhteiskuntakelpoisuutta voidaan arvioida, kuten luonnetestitulos, BH-koetulos, tottelevai-

suuskoetulos, MH-luonnekuvaus tai niillä olisi vähintään kaksi näyttelytulosta, joissa rodunomainen 

käyttäytyminen olisi arvioitu  

- pyritään hyödyntämään lonkkaindeksejä jalostuksessa ja lisätään suositusperiaatteisiin suositus, että 

tehtyjen yhdistelmien lonkkaindeksien keskiarvo olisi yli 100.  

- mahdollisimman laaja jalostuspohja sekä urosten että narttujen suhteen, suositellaan käyttämään van-

hempia, terveitä uroksia ja välttämään alle 2-vuotiaiden urosten käyttöä 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

Liitteessä 1 on kuvattu dalmatiankoirien tämänhetkiset suositusperiaatteet sekä pentuvälityskäytäntö. 

Suositusperiaatteita muokataan tarpeen mukaan ja muutosehdotuksia voivat tehdä jäsenistö, hallitus tai 

jalostustyöryhmä. Jotta muutosehdotukset tulevat voimaan, täytyy ne hyväksyä yhdistyksen yleiskoko-

uksessa. 



Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry  49(55) 

Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2017 V. 2.1   10.1.2013
   

Vuonna 2013 suositusperiaatteisiin on kirjattu seuraavat asiat: 

- yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa ylittää viidellä sukupolvella laskettuna serkusparituksen 

sukusiitoskerrointa 6,25 % 

- yksittäisen uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 50 jälkeläistä koko sen elinaikana, uroksella saa 

olla korkeintaan kaksi pentuetta vuodessa ja uroksesta täytyy olla toimitettuna terveyskartoi-

tuskysely käyttövuoden aikana 

- nartun täytyy olla astutushetkellä vähintään 2-vuotias ja siitä täytyy olla toimitettuna terveys-

kartoituskysely astutusvuonna 

- jalostukseen käytettävällä yksilöllä täytyy olla vähintään C:n lonkat tai vastaava Suomen Ken-

nelliiton hyväksymä lonkkakuvaustulos 

- C-lonkkaiselle yksilölle käytettävän yksilön lonkkien pitäisi olla A tai B 

- yhdistelmästä ainakin toisella vanhemmista tulee olla kyynärpäiden kuvaustulos 0/0 

- yhdistelmästä ainakin toisen vanhemmista täytyy olla testattu molemmin puolin kuulevaksi 

(BAER +/+) 

- yksilöiden on täytettävä WAFDAL:in vaatimukset ARDS:n suhteen eli polvia tunnetusta tai ole-

tetusta ARDS:n periyttäjästä on oltava enemmän kuin 5 

- jalostukseen käytettävien yksilöiden pitäisi olla palkittu näyttelyssä vähintään palkinnolla ”erit-

täin hyvä” (EH) tai vastaava (very good) 

Kasvattajien ja urosten omistajien vastuulla on itse arvioida näiden jalostuskriteereiden lisäksi 

koiriensa eri ominaisuudet luonteen ja terveydentilan osalta ennen jalostukseen käyttöä. Seu-

raavat asiat on huomioitava: 

Luonne 

- jalostusyksilön on oltava hyväluonteinen (arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostuk-

seen) 

Terveys ja rakenne 

Jalostuskäyttöä rajoittavia sairauksia ovat mm.: 

- luustoon ja niveliin liittyvät oireet: selkä, lonkat jne. 

- allergiat ja toistuvat iho-oireet, toistuvat korvatulehdukset, erikoisruokavalion tarve, säännölli-

nen lääkitys johonkin sairauteen 

- oireilu uraattikiteiden vuoksi 

- todettu ruokatorven laajentuma 

- häntämutka 

- kuurous 

- entropium 

- napatyrä 

Jalostusyksilön ikä 
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- nartun täytyy olla yli kaksivuotias astutushetkellä, iäkkäämmän nartun käytössä jalostukseen, 

erityisesti ensisynnyttäjänä on käytettävä harkintaa ja otettava huomioon nartun kunto ja ter-

veys 

- urosten käytön alaikäraja muodostuu lonkkakuvauksen alaikärajasta. Nuorten urosten jalostus-

käytössä on kuitenkin käytettävä harkintaa, koska iän ja aikuistumisen myötä koirille voi tapah-

tua muutoksia terveydentilassa ja luonteessa. 

Lisäksi kasvattajan on täytynyt allekirjoittaa kasvattajasitoumus ja sitoutua noudattamaan sitä.  

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Jalostussuositukset 

Ylläpidetään jalostussuosituksia ja päivitetään niitä tarpeen mukaan. Esitetään yhdistyksen yleiskokouk-

selle jalostussuosituksien muutoksia hyväksytyn JTO:n mukaisesti. 

BLUP -indeksit  

Hyödynnetään BLUP-indeksejä ja päivitetään jalostussuosituksia ottamaan huomioon indeksit pelkkien 

yksilön lonkkakuvaustulosten sijasta. 

Dalmatiankoirien terveydentilan seuranta 

Seurataan jalostusyksilöiden terveydentilaa pentuvälitykseen pääsyn edellytyksenä olevan terveyskyse-

lyn avulla.  

Uusitaan käytössä oleva terveyskysely ja tehdään uusitun kyselyn avulla koko dalmatiankoirakannan 

terveyskartoitus. Tärkeää on selvittää myös, mikä on epilepsian sekä spondyloosin esiintymistiheys. Vii-

me vuosien aikana saatujen epävirallisten tietojen ja kuulopuheiden perusteella näyttää, että ne olisivat 

kannassa lisääntyneet, vaikka terveyskyselyihin saadut vastaukset tai muut viralliset tiedot eivät tätä 

osoitakaan. 

Tehdään oma erillinen terveyskysely jalostukseen käytettäville yksilöille ja tilastoidaan sen avulla vuosi-

tasolla pentueiden vanhempien terveydentilaa. Kyselyssä haetaan tietoa myös jalostusyksilöiden aiem-

mista pentueista ja yksilöiden periyttämistä ominaisuuksista   

Julkaistaan terveyskyselyiden tuloksia yhdistyksen lehdessä ja nettisivuilla.. 

Kasvattajien ja urostenomistajien vastuun korostaminen 

Pyritään vaikuttamaan tiedottamisella kasvattajien ja urosten omistajien vastuuseen jalostusyksilöiden 

valinnassa. Korostetaan erityisesti myös jalostusuroksien omistajien vastuuta rodun terveyden ja oikean 

tyypin säilyttämisessä. Kasvattajia ja uroksenomistajia neuvotaan huomioimaan jalostuskoirien luonne ja 

käyttäytyminen jalostusvalintoja tehtäessä. Luonteen ja käyttäytymisen arvioimisen apuna käytetään 

erilaisia koetuloksia, MH-kuvauksia ja näyttelyissä saatuja arvioita koiran rodunomaisesta käyttäytymi-
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sestä. Tiedotetaan kasvattajille ja urosten omistajille suunniteltuihin yhdistelmiin liittyvistä mahdollisista 

terveysriskeistä.  

Terveystutkimusten tukeminen 

Jatketaan käytäntöä korvata osa jäsenten kasvattamien pentueiden kuulotestien sekä jäsenten omista-

mien koirien lonkka- ja kyynärpääkuvausten kustannuksista. Julkaistaan BAER-testien tuloksia ja arvioi-

daan tarvetta lisätä kuulotestien määrää. Lonkka- ja kyynärpääkuvausten tuloksia hyödynnetään arvioi-

taessa tarpeita päivittää jalostussuosituksia. 

Tietojen kerääminen ja jakaminen 

Kerätään tietoa jalostukseen, sairauksiin ym. asioihin liittyen ja julkaistaan sitä DAL lehdessä sekä yhdis-

tyksen nettisivuilla tarpeen mukaan. 

Seurataan LUA-projektin etenemistä ja arvioidaan sen mahdollisuuksia Suomen dalmatiankoirakannalle. 

Jalostuspäivät/kasvattajapäivät 

Järjestetään vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi yhdistyksen jäsenille suunnatut jalos-

tus/kasvattajapäivät. Päivillä jaetaan tietoa kulloinkin ajankohtaisista terveyteen ja jalostukseen liittyvis-

tä asioista sekä keskustellaan rodun tulevaisuudesta ja suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä. 

Jalostustyöryhmän rooli 

Selvitetään, minkälaisia odotuksia ja tarpeita jäsenistöllä ja kasvattajilla on jalostustyöryhmän toiminnal-

le ja minkälaisia valtuuksia jalostustyöryhmälle halutaan antaa. Määritellään tarvittaessa näiden pohjalta 

uusi toimintamalli ja tehdään jalostustyöryhmän toimintasuunnitelma.  

Dalmatiankoirien ulkomuoto 

Seurataan rodun ulkomuodollista tilannetta sekä Suomessa että muissa FCI maissa ja osallistutaan tuo-

marikoulutukseen järjestämällä erikoiskoulutusta tuomareille sekä arvostelu- ja näyttökokeita yhdessä 

rodun erikoistuomareiden kanssa. 

Tiedon hankkiminen luonteesta ja käyttäytymisestä 

Kerätään ja julkaistaan tietoa MH-luonnekuvauksista ja luonnetesteistä ja arvioidaan, miten näitä tulok-

sia voisi hyödyntää jalostustyössä. Jatketaan vuosittaisten MH-kuvaustilaisuuksien järjestämistä, jotta 

saataisiin enemmän MH-luonnekuvattuja dalmatiankoiria. Terveyskartoituskyselyä uusittaessa lisätään 

kyselyyn kysymyksiä koirien luonteista ja käyttäytymisestä ja pyritään saatujen vastauksien perustella 

kartoittamaan dalmatiankoirien mahdollisia luonteen ja käyttäytymisen ongelmakohtia kuten ääniar-

kuus ja huono hihnakäyttäytyminen. Perustetaan työryhmä käymään läpi dalmatiankoirien MH-

luonnekuvauksien profiileja ja luonnetestituloksia. Työryhmä käy läpi myös terveyskartoituskyselyiden 

luonnetta ja käyttäytymistä koskevia vastauksia ja tekee näistä yhteenvetoja.  
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Edellisissä jalostuksen tavoiteohjelmissa kirjattu dalmatiankoiran SWOT pätee pääosin myös jaksolla 

2013 - 2017. Joitain muutoksia aiempaan kuitenkin on, esim. pentuetehtailua rodussa ei jakson alussa 

voida nähdä ongelmana. 

Vahvuudet 

 rotu on melko terve  

 dalmatiankoira on rakenteeltaan liioittelematon peruskoira 

 dalmatiankoira soveltuu monipuoliseen harrastamiseen ja seurakoiraksi 

 geneettinen pohja on melko laaja, jalostusmateriaalia on saatavilla riittävästi 

 yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, mikä antaa mahdollisuudet jalostukseen tai harras-

tamiseen liittyvän toiminnan tukemiseen 

 suurin osa kasvattajista on sitoutunut voimassaoleviin jalostussuosituksiin 

 jalostukseen käytettävien koirien terveyden tilasta ja syntyneistä pentueista saadaan tietoa ter-

veyskartoituksen ja pentueraportin avulla (koskee kaikkia yhdistelmiä, joita välitetään yhdistyk-

sen pentuvälityksessä) 

 

 

Heikkoudet 

 kasvattajien näkemykset rodun ongelmista ja niiden merkittävyydestä vaihtelevat, kaikki kas-

vattajat eivät ole sitoutuneita jalostussuosituksiin 

 kattavan ja luotettavan tiedon saaminen rodusta ja sen terveystilanteesta on vaikeaa koko koi-

rakannan osalta  

 samanlinjaisten koirien runsas jalostuskäyttö 

 henkilöresurssien (työhön valmiiden / osaavien) vähäisyys 

Mahdollisuudet 

 potentiaalisten pennunostajien tietoisuuden lisääntyminen ja vaatimustason kasvaminen pen-

tujen suhteen (esim. vanhempien terveys) 

 tiedonsaannin koirien terveystutkimus- ja harrastustuloksista helpottuminen Koiranetin myötä 

 dalmatiankoirien kanssa harrastamisen lisääntyminen ja dalmatiankoirien näkyminen eri har-

rastuksissa (esim. mahdollisuus osallistua palveluskoirakokeisiin) 
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 koirien tuonnin ja ulkomaalaisten urosten jalostuskäytön helppous  

 kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen (esim. WAFDAL) ja tiedonsaannin helpottuminen 

 

Uhat 

 ulkomuodon ja näyttelymenestyksen painottaminen jalostuksessa ohi terveyden ja luonteen 

 tuonnit osin samanlinjaisia kuin jo Suomessa  

 dalmatiankoiran maine toisille koirille aggressiivisena rotuna 

 dalmatiankoiran pentujen kysynnän väheneminen, kysynnän ja tarjonnan epäsuhta 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

DAL-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistavat tutkimus- ja koetulokset, terveystilastot sekä terve-

yskyselyiden yhteenvedot antavat suuntaviivoja rodun tilanteesta ja tavoiteohjelman vaikutuksesta sii-

hen.  

Osallistutaan WAFDAL:n kokouksiin ja seurataan terveyskomitean julkaisuja koskien dalmatiankoirien 

terveystilannetta maailmanlaajuisesti. 

Jalostustyöryhmä tekee vuosittain oman toimintakertomuksen, jossa arvioidaan myös jalostuksen tavoi-

teohjelman toteutumista sen voimassaoloaikana 2014-2017 sekä kerrotaan toimintasuunnitelman to-

teutumisesta. Viimeisenä vuotena tehdään laajempi kartoitus tavoiteohjelman toteutumisesta yhdessä 

kasvattajien ja harrastajien kanssa ja arvioidaan sen onnistumista sekä tehdään tarpeelliset päivitykset 

tavoiteohjelmaan seuraavalle 5-vuotiskaudelle.  

Aikataulu: 

Vuosi 2013: 

- uudistetaan jalostuskoirien terveyskartoituskysely vuoden 2013 loppuun mennessä 

- uudistetaan pentueraportti, jonka kasvattajat täyttävät pentueistaan 

- järjestetään ensisijaisesti dalmatiankoirille suunnattu MH-luonnekuvaustilaisuus 

- perustetaan luonne/käyttäytymistyöryhmä, joka perehtyy dalmatiankoirien luonneominaisuuksien 

tutkimiseen MH-kuvaustulosten ja luonnetestitulosten perusteella. 

Vuosi 2014: 

- julkaistaan yhteenvedot pentueraporttien ja terveyskyselyiden vastauksista vuosilta 2009-2013 Dal-

lehdessä 1/2014 

- ehdotetaan uusi pentuvälityskäytäntö ja muutoksia jalostussuosituksiin Dalmatiankoirat-dalmatinerna 

ry:n kevätkokoukselle maaliskuussa 2014 
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- uudistetaan terveyskartoituskysely ja suunnataan se koko dalmatiankoirakannalle  

- järjestetään ensisijaisesti dalmatiankoirille suunnattu MH-luonnekuvaustilaisuus  

- järjestetään kasvattajille ja rodun harrastajille suunnattu jalostuspäivä 

- toimitetaan luonne/käyttäytymistyöryhmälle terveyskartoituskyselyiden luonnetta ja käyttäytymistä 

koskevien kysymyksien vastaukset.  

Vuosi 2015: 

- julkaistaan yhteenveto dalmatiankoirien uudistetun terveyskartoituskyselyn tuloksista sekä jalostus- 

että muiden koirien osalta alkuvuodesta vuodelta 2014 

- julkaistaan pentueraportin yhteenveto vuodelta 2014 

- järjestetään ensisijaisesti dalmatiankoirille suunnattu MH-luonnekuvaustilaisuus 

- luonne/käyttäytymistyöryhmä julkaisee tietoa dalmatiankoirien luonteesta ja käyttäytymisestä MH-

kuvaustulosten, luonnestestien ja saatujen terveyskyselyiden vastauksien perusteella  

Vuosi 2016: 

- julkaistaan pentueraportin ja terveyskartoituskyselyiden yhteenvedot vuodelta 2015 

- järjestetään jalostuspäivä, jossa käsitellään JTO:n uudistamista ja PEVISA-ohjelman jatkamista tai mah-

dollisia muutoksia siihen kaudelle 2018-2022 

- järjestetään ensisijaisesti dalmatiankoirille suunnattu MH-luonnekuvaustilaisuus 

- päivitetään dalmatiankoirien JTO 

Vuosi 2017: 

- anotaan PEVISA-ohjelma kaudelle 2018-2022  

- julkaistaan pentueraportin ja terveyskartoituskyselyiden yhteenvedot sekä terveyden että luonteen 

osalta vuodelta 2016 

- järjestetään ensisijaisesti dalmatiankoirille suunnattu MH-luonnekuvaustilaisuus 

- järjestetään jalostuspäivä 

 

7 LÄHTEET 

1. Dalmatiankoirat ry:n vuosikirjat sekä DAL-lehti 

2. Dalmatiankoirat ry:n kotisivuille kootut tiedot 

3. Dalmatiankoirat ry:n jalostustoimikunnan arkisto 
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4. Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmä sekä jalostusaiheiset artikkelit Kennelliiton sivuilla 

5. Järvinen, Anna-Kaisa et.al: Lung Injury Leading to Respiratory Distress Syndrome in Young Dal-

matian Dogs, Journal of Veterinary Internal Medicine, vol9, no 3, 1995 

6. Ruotsin ja Norjan dalmatiankoirayhdistysten julkaisut 

7. Mäki, Katariina: Tuloksia suomalaisesta lonkka- ja kyynärniveldysplasiatutkimuksista, 

http://www.koiranjalostus.fi/artikkelit.html 

8. Pohjola-Stenroos, Suvi: Koiran kuuloaistista ja sen tutkimisesta, 

http://www.clinivet.fi/artikkelit/koira_artikkelit/artikkeli_1.html 

9. Tietoa LUA-projektista http://www.luadalmatians.com/index.html ja 

http://www.dalmatiner.org/wafdal_en/2009/10/23/451/  

10. WAFDAL:n sivuilla julkaistut artikkelit rodusta ja terveysasioista 

http://www.dalmatiner.org/wafdal_en/  
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5. Dalmatiankoirien kuulotutkimustulokset (BAER) 2002 - 2012 

6. Dalmatiankoiran rotumääritelmä  

7. Dalmatiankoirien MH-profiili 
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DALMATIANKOIRIEN BAER-TESTAUKSET V. 2002-2011 

Vuosi BAER-testattuja koiria Kuuroja tai puolikuulevia testatuista 

2002 15 6,6 % 

2003 72 22,2 % 

2004 42 31,0 % 

2005 40 22,5 % 

2006 54 18.5 % 

2007 26 38,5 % 

2008 88 12,5 % 

2009 91 17,6 % 

2010 79 17,7 % 

2011 

 

132 15,2 % 

2012 98 11,1 % 
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Finska Kennelklubben ry 
 

DALMATIANKOIRA                     1/4 
(DALMATINSKI PAS) 

Alkuperämaa: Kroatia 
 

KÄYTTÖTARKOITUS:  Metsästys-, seura- ja perhekoira, soveltuu koulu-

tettavaksi monenlaisiin tarkoituksiin. 

FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 6 Ajavat ja jäljestävät koirat 

          Alaryhmä 3, sukulaisrodut  

           Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Dalmatiankoiran alkumuoto on tunnistettavissa 

1500–1700 –luvun maalauksissa ja kirkonkirjoissa (esim. 1600-luvun alussa maa-

lattu alttaritaulu Losinjin saarella Kroatiassa tai Zaostrogissa olevassa freskossa). 

Niiden perusteella dalmatiankoira vaikuttaa olevan peräisin itäisen Välimeren, 

erityisesti Dalmatian alueelta. Varhaisimmat kuvaukset rodusta löytyvät Kroatian 

Djakovosta, piispa Petar Bakicin kronikasta (1719) ja Andreas Keczkemetyn kro-

nikasta (1737). Niissä rotu mainitaan latinankielisellä nimellä "Canis Dalmaticus" 

ja sen kooksi kerrotaan 4–5 "spithamusta". Vuonna 1771 Thomas Pennant kuvasi 

rodun teoksessaan "Synopsis of Quadrupeds"; hän mainitsi sen olevan hyvin itse-

näinen, kutsui sitä "dalmatialaiseksi" ja kertoi sen olevan peräisin Dalmatiasta. 

Vuonna 1790 julkaistu Thomas Bewickin teos kutsuu rotua nimellä "dalmatialai-

nen- eli vaunukoira". Ensimmäisen dalmatiankoiran rotumääritelmän laati englanti-

lainen Vero Shaw v. 1882, ja tämä rotumääritelmä virallistettiin 1890 kun Englan-

nin Dalmatian Club perustettiin. FCI julkaisi ensimmäisen rotumääritelmän 

7.4.1955 nimellä "dalmatialainen metsästyskoira". 

 

Ryhmä: 6 
 

FCI:n numero: 153 

Hyväksytty: FCI 30.5.2011 

Kennelliitto 12.9.2012 
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YLEISVAIKUTELMA: Keskipitkä, särmiön muotoinen pää, jossa riippuvat 

korvat. Runko on suorakaiteen muotoinen, voimakas, lihaksikas ja rodulle ominai-

sesti pilkuttunut karvapeite. Liikkeet tyylikkäät. Sukupuolileima selvä. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 

10:9. Rungon syvyys kyynärpään kohdalla on 50 % säkäkorkeudesta. Kintereen 

korkeus on 20–25 % säkäkorkeudesta. Pään pituus on noin 40 % säkäkorkeudesta. 

Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 1:1. 

LUONNE / KÄYTTÄYTYMINEN: Miellyttävä ja ystävällinen, ei arka eikä 

epävarma, ei lainkaan hermostunut eikä aggressiivinen. Eloisa, uskollinen, itsenäi-

nen ja helposti koulutettava. Dalmatiankoira pitää vedestä ja erilaisista aktivitee-

teista, ja sillä on selvä ajovietti. 

PÄÄ: Sopusoinnussa rungon kanssa, ei liian leveä kallo-osaltaan. Kallon pituus 

niskakyhmystä otsapenkereeseen ja kuonon pituus otsapenkereestä kirsun kärkeen 

ovat suhteessa 1:1 tai kuono-osa on hieman lyhyempi. Kallon ja kuonon ylälinjat 

ovat aavistuksen erisuuntaiset. Leukalihas ja poskiluu eivät saa olla liian voimak-

kaasti kehittyneet. Päässä ei saa olla lainkaan poimuja. 

KALLO-OSA:  

Kallo: Litteä, sivuilta hieman pyöristynyt. Levein korvien välistä, selvästi erottuvat 

ohimot. Vähäinen otsauurre. 

Otsapenger: Kohtuullisen selvä. 

KUONO-OSA: 

Kirsu: Suuri, laajat avoimet sieraimet. Täysin pigmentoitunut. Kirsun väri so-

pusoinnussa pilkkujen värin kanssa. 

Kuono: Hyvin kehittynyt, vahvat leukaluut, kuononselkä on suora. 

Huulet: Voimakkaat ja melko tiiviit, ei riippuvat eikä liian paksut. Suupieli ei erotu 

kovin voimakkaasti. Täydellinen pigmentti on toivottava. 

Leuat / hampaat: Leikkaava purenta, ts. ylähampaat ovat tiiviisti alahampaiden 

edessä ja suorassa kulmassa leukoihin nähden. Täydellinen hampaisto (42 ham-

masta) on toivottava. Hampaat ovat sopusuhtaiset ja valkoiset. Iäkkäämmillä koi-

rilla hyväksytään tasapurenta. 

Silmät: Soikeat, 10–15º kulmassa eteenpäin katsovat. Silmien väri sopusoinnussa 

pilkkujen värin kanssa. Silmäluomet tiiviit, silmänympärykset täysin pigmentoitu-

neet ja sopusoinnussa pilkkujen värin kanssa. 

Korvat: Ohuet ja pehmeät, melko korkealle kiinnittyneet, tasakylkisen kolmion 

muotoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet; päänmyötäiset, ulottuvat silmän si-

sänurkkaan tai otsapenkereeseen. Korvien tulee olla pilkuttuneet, ts. korvat eivät 

saa olla täysin mustat tai ruskeat vaan niissä on valkoisella pohjalla muun värityk-

sen mukaisia pilkkuja. 

KAULA: Voimakas ja kohtuullisen pitkä, päätä kohti kapeneva; ei lainkaan löysää 

kaulanahkaa. 

RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 

10:9. 
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Säkä: Selvästi erottuva. 

Selkä: Voimakas ja tasainen. 

Lanne: Lyhyt ja lihaksikas. 

Lantio: Lihaksikas ja hieman viisto (alle 30º). 

Rintakehä: Syvä ja tilava mutta ei liian leveä eikä tynnyrimäinen. Rintakehän sy-

vyyden tulee olla 45–50 % säkäkorkeudesta, kyynärpään korkeus 50 % säkäkor-

keudesta. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. 

Alalinja ja vatsa: Vatsalinja kohtuullisesti nouseva, mutta ei liian kuroutunut. 

HÄNTÄ: Kiinnittynyt lantiolinjan jatkoksi, ulottuu suunnilleen kintereisiin tai 

hieman alemmaksi. Tyvestä voimakas, tasaisesti kärkeä kohti oheneva, ei paksu 

vaan sopusoinnussa rungon kanssa. Liikkeessä sapelinmuotoinen. Mieluiten pilkut-

tunut. 

RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat sopusoinnussa suorakaiteen muotoiseen rakentee-

seen. 

Lavat: Lapakulma on noin 115–120º. 

Kyynärpäät: Tiiviisti rungon myötäiset. 

Kyynärvarret: Luustoltaan sopusuhtaisen vahvat ja pyöreät, suorat ja asennoltaan 

pystysuorat. 

Välikämmenet: Voimakkaat, vain hieman viistot ja joustavat. 

Etukäpälät: Tiiviit ja pyöreät, ns. kissankäpälät ovat tyypilliset. Päkiät lujat ja jous-

tavat. Kynnet mieluiten pigmentoituneet. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Sopusoinnussa rungon kanssa ja yhdensuuntaiset. Voimakkaat, 

hyvin kehittyneet lihakset. 

Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat. 

Polvet: Vahvat ja hyvin kehittyneet, polvikulma 40º vaakatasoon nähden. 

Kintereet: Voimakkaat. 

Välijalat: Kintereen korkeus on noin 20–25% säkäkorkeudesta, kinnerkulma on 

noin 130º. 

Takakäpälät: Tiiviit ja pyöreät, ns. kissankäpälät ovat tyypilliset. Päkiät lujat ja 

joustavat. Kynnet mieluiten pigmentoituneet. 

LIIKKEET: Rytmikkäät, tyylikkäät ja sulavat. Maata voittava käynti ja ravi, pitkä 

etuaskel ja voimakas takaosan työntö. Edestä katsottuna raajat liikkuvat yhden-

suuntaisesti. 

KARVAPEITE 

Karva: Kauttaaltaan lyhyttä, kiiltävää, kovaa ja tiheää. 

Väri: Pohjaväri on puhtaan valkoinen, pilkut joko mustat tai maksanruskeat. Pilk-

kujen tulee olla selvärajaiset ja tasaisesti jakautuneet kaikkialla rungossa, eivätkä 

ne sekoitu valkoiseen pohjaväriin. Pilkkujen tulee mieluiten olla tasakokoisia, 

läpimitaltaan 2–3 cm; ruskealla muunnoksella pilkut ovat hieman pienempiä, noin 
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2 cm. Päässä ja raajoissa pilkkujen tulisi olla suhteessa pienempiä kuin muualla 

rungossa. On toivottavaa että myös häntä on pilkuttunut, pilkut ovat suhteellisesti 

pienempiä kuin rungossa. Pienet, ei-selvärajaiset pilkut rungossa eivät ole toivotta-

via. Pilkut eivät saa sulautua yhteen muodostaen suuria laikkuja. Korvien pilkutuk-

seen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

KOKO JA PAINO:  
Säkäkorkeus: Urokset 56–62 cm, nartut 54–60 cm. Ylärajan ylityksestä ei tule 

rangaista mikäli koira on erinomaista tyyppiä ja tasapainoinen. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-

teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-

tiin sekä sen kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 vihaisuus tai liiallinen arkuus 

 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 yhtenevät pään linjat 

 enemmän kuin 6 välihampaan puuttuminen; M3-hampaan puuttumista ei 

lasketa eikä sitä lueta virheeksi 

 sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium, ektropium) 

 herasilmä, keskenään eriväriset silmät 

 siniset silmät, osittain siniset silmät 

 puutteellinen kirsupigmentti 

 kiertyvä häntä 

 toisen tai molempien silmien ympärillä oleva iso värialue (monokkeli) tai 

suuret laikut (blaffa) muualla 

 kolmivärisyys (ruskeita ja mustia pilkkuja samassa koirassa), sitruunanväri-

set tai oranssit pilkut, siniset pilkut tai täysin valkoinen väri vailla pilkkuja 

 karkea- tai pitkäkarvaisuus 

 kuurous 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-

neina kivespussiin. 

 

 



Vihreät ruudut osoittavat Kennelliiton MH-työryhmän tekemän dalmisprofiilin. Sulkeissa vahvennetulla olevat luvut ruuduissa

kertovat 1.7.12 mennessä kuvattujen dalmisten (yht. 38 kpl) reaktioiden määrän. (Keskeytettyjä 1 kpl.)

1 2 3 4 5

1a. KONTAKTI 

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia,  murisee tai

yrittää purra

Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta 

siihen, ei väistä

Ottaa itse kontaktia tai vastaa

siihen (38)

Mielistelevä kontaktinotossa,

hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI

Yhteistyö

Ei lähden vieraan ihmisen 

mukaan /  Ei kokeilla (1)

Lähtee mukaan haluttomasti (2) Lähtee mukaan, mutta ei ole

kiinnostunut TO:sta (22)

Lähtee mukaan halukkaasti,

kiinnostuu TO:sta (13)

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, 

erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää 

purra

Väistää tai hakee tukea ohjaajasta 

(14)

Hyväksyy käsittelyn (7)
Hyväksyy ja ottaa kontaktia (17)

Hyväksyy ja vastaa liioitellulla 

kontaktilla

2a. LEIKKI 1

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta (3) Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (3) Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/

vähenee (15)

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on 

aktiivinen (13)

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja 

on hyvin aktiivinen (4)

2b. LEIKKI 1

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen (3) Ei tartu, nuuskii esinettä (12) Tarttuu esineeseen viiveellä tai 

etuhampailla (9)

Tarttuu heti koko suulla (11) Tarttuu heti, nappaa esineen

vauhdista (3)

2c. LEIKKI 1

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen (21) Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei 

vedä vastaan (2)

Tarttuu, vetää vastaan, mutta

irrottaa ja tarttuu uudestaan/

Korjailee otetta (13)

Tarttuu heti koko suulla, vetää

vastaan kunnes TO irrottaa (1)

Tarttuu heti koko suulla, vetää

tempoo, ravistaa - kunnes TO

irrottaa (1)

3a. TAKAA-AJO Ei aloita (1.krt 16,  2.krt 19)

Aloittaa, mutta keskeyttää (1.krt 3, 

2.krt 2)

Aloittaa etenemisen hitaasti,

voi lisätä vauhtia, seuraa koko 

matkan saalista (1.krt 8, 2.krt 2)

Aloittaa kovalla vauhdilla 

päämäärähakuisesti, pysähtyy 

saaliille (1.krt 9, 2.krt 13)

Aloittaa heti kovalla vauhdilla

juosten saaliin ohi, voi kääntyä 

saaliille (1.krt 1, 2.krt 2)

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista/

Ei juokse perään ( 1.krt 20, 2.krt 

24)

Ei tartu, nuuskii saalista (1.krt 12,  

2.krt 6)
Tarttuu saaliiseen epäröiden

tai viiveellä (1.krt 3, 2.krt 2)

Tarttuu heti saaliiseen, mutta

irrottaa (1.krt 0, 2.krt 2)

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä 

suussaan vähintään 

3 sekuntia (1.krt 3, 2.krt 4)

4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, 

passiivinen

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi 

istua, seistä tai maata (3)

Tarkkailevainen ja enimmäkseen 

rauhallinen, yksittäisiä toimintoja 

(16)

Tarkkailevainen, toiminnot tai

rauhattomuus lisääntyy vähitellen 

(16)

Toiminnot vaihtelevat nopeasti 

osion aikana/ Rauhaton koko ajan 

(3)

5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta (4) Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja 

(13)

Kiinnostunut avustajasta, seuraa 

ilman taukoja (15)

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä 

lähtöyrityksiä (4)

Erittäin kiinnostunut avustajasta, 

toistuvia lähtöyrityksiä (2)

5b. ETÄLEIKKI

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä (35)

Osoittaa yksittäisiä (1-2) 

uhkauseleitä osion ensim. osassa 

(2)

Osoittaa yksittäisiä (1-2) 

uhkauseleitä osion ensim. ja 

toisessa osassa

Osoittaa useampia uhkaus-

eleitä osion ensim. osassa

Osoittaa useampia uhkauseleitä 

osion ensim. ja toisessa osassa. 

(1)

5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo (22) Saapuu linjalle aktiivisen avustajan 

luo (6)

Saapuu piilossa olevan

puhuvan avustajan luo (2)

Saapuu avustajan luo 

epäröiden tai viiveellä (5)

Saapuu avustajan luo suoraan 

ilman apua (3)

5d. ETÄLEIKKI

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta (25) Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (9)
Leikkii - voi tarttua varovasti,

mutta ei vedä (1)

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa 

ja tarttua uudelleen (1)
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota (2)

5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta (25) Kiinnostuu, mutta keskeyttää On kiinnostunut leikkivästä

avustajasta (9)

Kiinnostunut leikkivästä sekä 

passiivisesta avustajasta

Houkuttelee myös passiivista

avustajaa leikkimään (4)

6a. YLLÄTYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti 

(3)

Kyykistyy ja pysähtyy (3) Väistää kääntämättä pois 

katsettaan haalarista (27)

Pakenee enintään 5 metriä (3) Pakenee enemmän kuin 5 metriä 

(2)

6b. YLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä (17) Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä 

(12)
Osoittaa useita uhkauseleitä (5)

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

muutamia hyökkäyksiä (4)

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on

laskettu maahan/

Ei mene ajoissa  (5)

Menee haalarin luo, kun ohjaaja 

puhuu kyykyssä ja houkuttelee 

koiraa (15)

Menee haalarin luo, kun ohjaaja 

seisoo sen edessä (7)

Menee haalarin luo, kun ohjaaja on 

edennyt puoliväliin (8)

Menee haalarin luo ilman

ohjaajan apua (3)

6d. YLLÄTYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden 

vaihtelua tai väistämistä (23)

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden 

vaihtelu jollain ohituskerralla (6)

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu 

kerran, pienenee toisen 

ohituskerran jälkeen (6)

Niiaus tai nopeuden vaihtelu 

samanlaisina vähintään kahdella 

ohituskerralla (2)

Voimakas pelko, voi lisääntyä 

jokaisella ohituskerralla (1)

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin (21)

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

haalaria yhdellä ohituskerralla (10)

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

haalaria väh. kahdella 

ohituskerralla (7)

Puree haalaria tai leikkii sen 

kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen 

kanssa väh. kahdella ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti 

(6)

Kyykistyy ja pysähtyy (1) Väistää kääntämättä pois 

katsettaan (29)

Pakenee enintään 5 metriä (1) Pakenee enemmän kuin 5 metriä 

(1)

7b. ÄÄNIHERKKYYS

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan (4)
Menee räminälaitteen luo kun

ohjaaja puhuu kyykyssä ja 

houkuttelee koiraa (6)

Menee räminälaitteen luo kun

ohjaaja seisoo sen vieressä (1)

Menee räminälaitteen luo kun 

ohjaaja on edennyt puoliväliin (5)

Menee räminälaitteen luo ilman 

apua (22)

7c. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumis-

nopeuden vaihteluita tai 

väistämistä (25)

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden 

vaihtelu jollain ohituskerralla (3)

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu 

kerran, pienenee toisen 

ohituskerran jälkeen (9)

Niiaus tai nopeuden vaihtelu 

samanlaisina vähintään kahdella 

ohituskerralla (1)

Voimakas pelko, voi lisääntyä 

jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta 

kohtaan (24)

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

laitetta yhdellä ohituskerralla (10)

Pysähtyy, haistelee tai katselee 

laitetta väh. kahdella ohitus- 

kerralla (4)

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, 

kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa 

väh. Kahdella ohituskerralla

8a. AAVEET

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä (8) Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä 

(16)
Osoittaa useita uhkauseleitä (8)

Osoittaa useita uhkauseleitä ja 

muutamia hyökkäyksiä (5)

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia 

hyökkäyksiä (1)

8b. AAVEET

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen 

ei kiinnostusta/

Ei kiinnostu lainkaan  (2)

Katselee aaveita silloin tällöin (2)
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, 

kumpaakin puolet ajasta tai koko 

ajan toista (8)

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja 

(16)

Tarkkailee molempia aaveita koko 

osion ajan (10)

8c. AAVEET

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla (9)

On enimmäkseen ohjaajan edessä 

tai sivulla, pientä välimatkanottoa 

(6)

On enimmäkseen ohjaajan edessä 

tai sivulla, vaihtelee paon ja 

kontrollin välillä (4)

On enimmäkseen ohjaajan takana, 

vaihtelee paon ja kontrollin välillä 

(6)

Peruuttaa enemmän kuin 

taluttimen mitan tai lähtee paikalta / 

Pakenee  (13)

8d. AAVEET

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on 

ottanut avustajalta hupun pois / Ei 

mene ajoissa  (8)

Menee katsomaan, kun ohjaaja 

puhuu avustajan kanssa ja 

houkuttelee koiraa (6)

Menee katsomaan, kun ohjaaja 

seisoo avustajan vieressä (11)

Menee katsomaan, kun ohjaaja on 

edennyt puoleenväliin (9)
Menee katsomaan ilman apua (4)

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/

Ei mene ajoissa  (2)

Hyväksyy avustajan tarjoaman 

kontaktin, mutta ei vastaa siihen (1)

Vastaa avustajan tarjoamaan

kontaktiin (2)

Ottaa itse kontaktia avustajaan 

(33)

Innostunutta kontaktinottoa

avustajaan, esim. hyppii tai

vinkuu

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta (9)
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta (3)

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/

vähenee (14)

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on 

aktiivinen (9)

Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja 

on hyvin aktiivinen (3)



9b. LEIKKI 2

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen (9) Ei tartu, nuuskii esinettä (6) Tarttuu esineeseen viiveellä 

tai etuhampailla (12)

Tarttuu heti koko suulla (8) Tarttuu heti, nappaa esineen

vauhdista (3)

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja 

sen jälkeen täysin välinpitämätön 

(2)

Häiritsevyys lisääntyy 

leikin/passiivisuuden aikana, sen 

jälkeen välinpitämätön (2)

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä 

tms, mutta palaa 

leikkiin/passiivisuuteen  (11)

Keskeyttää leikin/ passiiv., 

lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms 

kohden, ei palaa leikkiin/

passiivisuuteen (14)

Häiriintynyt, pelokas / 

Yrittää paeta /

Ohjaaja luopuu ampumisesta (9)



TERVEYSTILASTO 2009-2012

<2 v 2-5 v >5 v yhteensä oireilevia
täytettyjä kyselyjä 23 159 56 238

kutina
ei koskaan 22 143 45 210

alle 1-3 -vuotiaana 0 3 5 8 28
satunnaisesti mutta harvoin 1 10 5 16
vuosittain, mutta menee ohi 0 3 0 3

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 0 1 1

0
ihottuma 0

ei koskaan 20 140 40 200
alle 1-3 -vuotiaana 2 11 8 21 38

satunnaisesti mutta harvoin 1 7 4 12
vuosittain, mutta menee ohi 0 1 2 3

jatkuvasti 0 0 1 1
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 0 1 1

0
hiivaongelmat 0

ei koskaan 23 148 52 223
alle 1-3 -vuotiaana 0 5 2 7 15

satunnaisesti mutta harvoin 0 2 2 4
vuosittain, mutta menee ohi 0 1 0 1

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 3 0 3

0
karvatupentulehdus 0

ei koskaan 22 147 50 219
alle 1-3 -vuotiaana 0 7 6 13 18

satunnaisesti mutta harvoin 0 1 0 1
vuosittain, mutta menee ohi 0 2 0 2

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 1 1 0 2

0
sikaripunkki 0

ei koskaan 23 158 56 237
alle 1-3 -vuotiaana 0 1 0 1 1

satunnaisesti mutta harvoin 0 0 0 0
vuosittain, mutta menee ohi 0 0 0 0

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 0 0 0

0
huonoturkkisuus 0

ei koskaan 22 144 47 213
alle 1-3 -vuotiaana 1 7 4 12 25

satunnaisesti mutta harvoin 0 5 4 9
vuosittain, mutta menee ohi 0 3 0 3

jatkuvasti 0 0 1 1
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 0 0 0

0
korvatulehdukset 0

ei koskaan 20 114 32 166



alle 1-3 -vuotiaana 2 30 12 44 72
satunnaisesti mutta harvoin 0 6 7 13
vuosittain, mutta menee ohi 0 2 2 4

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 1 7 3 11

0
tassujen nuoleminen 0

ei koskaan 22 139 48 209
alle 1-3 -vuotiaana 0 3 1 4 28

satunnaisesti mutta harvoin 1 13 5 19
vuosittain, mutta menee ohi 0 0 1 1

jatkuvasti 0 1 0 1
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 2 1 3

0
uraattikiteet/-kivet 0

ei koskaan 21 149 53 223
alle 1-3 -vuotiaana 2 6 2 10 15

satunnaisesti mutta harvoin 0 3 0 3
vuosittain, mutta menee ohi 0 0 0 0

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 1 1 2

0
virtsatieinfektiot 0

ei koskaan 22 141 46 209
alle 1-3 -vuotiaana 1 17 7 25 29

satunnaisesti mutta harvoin 0 0 2 2
vuosittain, mutta menee ohi 0 0 0 0

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 1 1 2

0
furunkoloosi 0

ei koskaan 23 158 54 235
alle 1-3 -vuotiaana 0 0 0 0 3

satunnaisesti mutta harvoin 0 1 1 2
vuosittain, mutta menee ohi 0 0 1 1

jatkuvasti 0 0 0 0
paranee/on parantunut lääkityksellä 0 0 0 0

0
epilepsia 1 1

hypotyreoosi

maksan toimintahäiriö

munuaisten toimintahäiriö

sydänongelmat

syöpä

selkäongelmia 2 (spond.) 2(spondyloosi) 4

täytettyjä kyselyjä yhteensä 238 kpl, jalostukseen näistä käytetty
ainakin yhden kerran(*) 114 koiraa
(*) pentueeseen johtanut astutus lomakkeentäyttövuoden aikana



muuta: 1 välilevytyrä + välilevyn rappeuma, 1 toistuvia eturauhastulehduksia,
1 eturauhastulehdus, 1 muutos (?) alaselässä 2,5-vuotiaana,
1 sylkirauhastulehdus, 1 silmätulehdus, 1 olkanivelen tulehdus, 
1 trauman aiheuttama hermopinne selkähermossa
1 lopetettu vakavan spondyloosin vuoksi 
sekä samalla koiralla kummassakin olkanivelessä nivelrikkomuutoksia,
 1 operoitu entropium, 1 histiosytooma, 1 myosiitti, 1 hotspot


