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1. YHTEENVETO

Pyreneittenmastiffi on vanha rotu, jonka alkuhistoria on satojen vuosien takaa. Pyreneittenmastiffin 

nykyinen tyyppi on useiden vuosikymmenien ajan pysynyt lähes muuttumattomana. Suomen oloihin 

kookas ja runsasturkkinen koira sopeutuu hyvin.  Suomessa Pyreneittenmastiffia käytetään vähän rodun 

alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli karjan suojelukoirana. Jonkin verran sitä pidetään vahtikoirana, 

mutta pääasiassa se on seurakoira. 

Jalostuksen tavoiteohjelman päämääränä on pyreneittenmastiffi kannan laadun ylläpitäminen ja sen 

parantaminen. Rotu on suppeasta kannasta elvytetty. Jalostuksen ehdottomasti suurin haaste on yrittää 

laajentaa jalostuksen geenipohjaa ja estää sen kaventuminen entisestään. Nykyisin jalostukseen käytetään 

liian paljon samoja koiria ja linjoja. 

Rodun lonkka- ja kyynärnivel tuloksia seurataan PEVISAn (Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien-ohjelma) 

avulla. Lonkkien ja kyynärten kohdalla on edistystä tapahtunut. Vaarana on kuitenkin liian massiivisten 

koirien jalostaminen liikkuvuuden kustannuksella. Ulkomuodollisesti rotumääritelmä sallii varsin kirjavan 

vaihtelun, joten ulkomuoto on jalostusohjelmassa vasta kolmannella sijalla terveyden ja luonteen jälkeen. 

Ulkomuodollinen heterogeenisyys mahdollistaa myös nykyistä useampien koirien käyttämisen jalostukseen. 

2. RODUN TAUSTA

Pyreneittenmastiffi on hyvin vanha espanjalainen rotu, joka polveutuu molossityyppisistä koirista, joita 

foinikialaiset toivat mukanaan Espanjaan kauppamatkoillaan n. 300 e.Kr. Kirjoitettua tietoa rodusta löytyy 

jo 1300–luvulta, jolloin Aragonian kuninkaalla Ramino I El Monjellalla oli muutamia mustavalkeita koiria, 

joita kutsuttiin pyreneittenmastiffeiksi. 

Espanjassa kehittyi rinnan kaksi rotua, pyreneittenmastiffi ja espanjanmastiffi, joiden tehtävänä oli 

vartioida karjalaumoja ja aateliston linnoja. Pyreneittenmastiffi toimi vuosisatojen ajan aragonialaisten 

lammaslaumojen vartijana suojellen niitä susilta ja karhuilta. Pyreneittenmastiffien vartioidessa laumaa 

paimensivat paimenkoirat. Pyreneittenmastiffit ja pyreneittenkoirat olivat samaa heterogeenista rotua aina 

vuoteen 1659, jolloin Espanjalle kuulunut Pyreneitten vuoriston pohjoisosa luovutettiin Ranskalle. 

Ranskalaiset ryhtyivät jalostamaan pyreneittenkoiraa 

hovikoiraksi ja ylhäisön lemmikiksi. Espanjan puolella 

pyreneittenmastiffia pidettiin edelleen työkoirana, jonka 

ulkoisia ominaisuuksia ei niinkään jalostettu, vaan 

työkoiran ominaisuudet ratkaisivat.   Pyreneittenmastiffit 

Kuvan lähde Rafael Malo Alcrudo 
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toimivat arvostettuina laumanvartijoina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Mutta kun sudet metsästettiin 

sukupuuttoon vuoristoalueilla ja sisällissodan ankeat ajat koittivat, rotu katosi lähes kokonaan.  

Työ rodun pelastamiseksi käynnistyi 1970-luvulla, kun espanjalaiset Daniel Llorensin, Pere Fontin, Jose 

Masipin ja Rafael Malo Alcrudo ryhtyivät kokoamaan 

jäljellä olevia yksilöitä. Suureksi avuksi osoittautuivat 

vanhat ihmiset, jotka tunsivat koiratyypin ajalta 

ennen Espanjan sisällissotaa 1936 – 1939.  Rodun 

elvytys aloitettiin noin 70 koiralla, joista kaikki eivät 

suinkaan edustaneet toivottua tyyppiä, mutta olivat 

tärkeitä riittävän geenipohjan luomiseksi. Alussa 

Espanjan pyreneittenmastiffien rotujärjestön, Club 

del Mastin del Pirineo de España, päätehtävänä oli 

huolehtia ja pelastaa ne muutamat hyvät rodun 

edustajat, jotka vielä tekivät töitä Espanjan 

vuoristossa. Järjestön seuraavana tehtävänä oli 

laatia järkevä suunnitelma rodun kasvatustyölle ja 

rodun kohtuulliselle leviämiselle. Pyreneittenmastiffi 

vahvisti alussa asemiaan Aragoniassa, rodun 

alkuperäisessä ympäristössä, ja vähitellen myös 

muualla Espanjassa. Muutaman vuoden jälkeen kiinnostus rotuun heräsi myös ulkomailla. Ensimmäisenä oli 

Ruotsi ja pian tämän jälkeen Suomi.  

Suomessa ensimmäinen pentue syntyi vuonna 1987. Samana vuonna Suomeen perustettiin kerho 

tukemaan pyreneittenmastiffien asemaa Suomen koirakannassa. Nykyisin rotua tavataan myös mm. 

Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Virossa, Saksassa, Italiassa, Puolassa, Japanissa, Meksikossa, 

Australiassa ja USA:ssa. Näiden maiden populaatio vaihtelee muutamasta kymmenestä koirasta USA:n 100 

pentuun vuodessa. 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

ROTUJÄRJESTÖ 

Bullmastiffit ja mastiffit ry on itsenäinen rotujärjestö, joka perustettiin v 1967 ja hyväksyttiin rotujärjestöksi 

v. 1971. Järjestössä oli 2012 256  jäsentä ja toiminta kattaa koko maan. Järjestöön kuuluu

pyreneittenmastiffien lisäksi bullmastiffit, espanjanmastiffit, fila brasileirot, bordeauxindogit, 

mallorcandoggi,, mastiffi, tosa, uruguayan cimarron, englanninmastiffi, cane corso ja 

napolinmastiffi.Yhdistyksen tehtävänä on herättää harrastusta rotuihimme, edistää rodun jalostamista ja 

oikeaa kasvatusta sekä toimia rotujemme harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Kuvan lähde Rafael Malo Alcrudo 
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ROTUA  HARRASTAVA YHDISTYS  

Pyreneittenmastiffikerho ry perustettiin vuonna 1987. Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 254. Suomen 

Kennelliitto on myöntänyt kerholle 5.12.2000 rotua harrastavan yhdistyksen statuksen. Vuonna 2005 

Pyreneittenmastiffikerho ry:n nimi muutettiin muotoon Pyreneittenmastiffit ry.  

Yhdistyksen tavoitteena edistää rodun jalostusta ja oikeaa kasvatustyötä opastamalla jalostusvalinnoissa ja 

tiedottamalla rodun terveystilanteesta yhteistyössä rotujärjestön kanssa. Yhdistys palvelee kaikkia 

pyreneittenmastiffin omistajia järjestämällä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.  

PYRENEITTENMASTIFFIT RY:N HALLITUS  

Hallitus toteuttaa yhdistyksen tavoitteita julkaisemalla jäsenistölle Pystiffi-lehteä 4 kertaa vuodessa ja 

ylläpitämällä web-sivustoa, jossa julkaistaan terveystilastot, vuosikertomukset ja tulevat tapahtumat, kuten 

jalostustarkastukset, tuomarikokelaiden koulutus ja koearvostelutilaisuudet ja luennot. Facebook:iin on 

perustettu myös Pyreneittenmastiffit ry-yhteisöseinä tiedottamista varten. Hallitus toimii jalostusasioissa 

yhteistyössä jalostusneuvojien kanssa.  

  

JALOSTUS  

Jalostuksen ohjaamisesta vastaa 2 jalostusneuvojaa. Pyreneittenmastiffit ry:ssä toimivat jalostusneuvojat 

käsittelevät jalostuskyselyt, antavat jalostusneuvoja kasvattajille ja keräävät tietoja jalostukseen 

vaikuttavista asioista. Jalostusneuvojat osallistuvat kasvattajille, yhdistyksen jäsenille sekä 

ulkomuototuomareille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin ja tiedottavat lehden välityksellä jalostukseen ja 

kasvatukseen liittyvistä oleellisista asioista.  

Jalostusneuvojat noudattavat toiminnassaan Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Bullmastiffit 

ja mastiffit ry:n ja Pyreneittenmastiffit ry:n sääntöjä ja määräyksiä. Jalostusneuvojat osallistuvat 

Kennelliiton jalostusta käsitteleville kursseille.  

Pyreneittenmastiffit ry:n hallitus valitsee jalostusneuvojat kolmen vuoden toiminta-ajaksi. Jalostusneuvojat 

noudattavat toiminnassaan jalostuksentavoiteohjelmaan asetettuja tavoitteita.  

Jalostusneuvojat toimivat yhteistyössä pentuvälittäjän kanssa tiedottamalla tulevista 

jalostuksentavoiteohjelman täyttävistä yhdistelmistä.  

Jalostusneuvojat toimittavat vuosikokousta varten toimintakertomuksen kuluneesta vuodesta ja 

toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle.  

PENTUVÄLITYS  

Pyreneittenmastiffit ry valitsee pentuvälittäjän, jolle kasvattajat voivat ilmoittaa PEVISA ehdot täyttävät 

pentueet välitettäväksi. Pentuvälittäjän työhön kuuluu jakaa rotutietoutta. Pentuvälittäjä toimii hallituksen 

alaisuudessa ja toimittaa vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman vuosikokoukseen. 

Vuosikertomuksessa tulee ilmoittaa, kuinka monta pentuetta on ollut välitettävänä ja kuinka monta 

yhteydenottoa pennuista on tullut. Välitettävän pentueen kasvattajan tulee olla Pyreneittenmastiffit ry:n 

jäsen.  
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TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA  

Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu pääasiassa 4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden välityksellä. Yhdistys 

julkaisee myös vuosikirjaa, jossa julkaistaan kaikki näyttely- ja terveystilastot. Pyreneittenmastiffit ry 

ylläpitää nettisivuja osoitteessa: http://www.pyreneittenmastiffit.fi. Nettisivuilla on julkaistu yhdistyksen 

toimihenkilöluettelot,, jalostuksentavoiteohjelma, PEVISA, vuosikirjat, erikoisnäyttelytulokset ja muuta 

ajankohtaista tietoa.  Facebookissa on Pyreneittenmastiffit ry-yhteisö jossa tiedotetaan yhdistyksen 

tapahtumista ja asioista. 

4. RODUN NYKYTILANNE 
 

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja 

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

Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä 
mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa 
monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös 
immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, 
autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos 
koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian 
suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, 
jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on 
vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. 
Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa 
roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden 
rekisteröintimääristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen 
koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi 
pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden 
rekisteröinneistä. 

MMT Katariina Mäki 5.8.2013 

Pyreneittenmastiffeille on tehty ja jatketaan monimuotoisuuskartoitusta. Tähän mennessä tutkittu noin 30 
koiraa ja lisää koiria tarvitaan tutkimukseen, että tarkempi monimuotoisuus selviää. Kohdassa 
Pyreneittenmastiffien  perimän  monimuotoisuuskartoitus 2013, lisää tästä.  

http://www.pyreneittenmastiffit.fi/
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 
 
 Vuositilasto – rekisteröinnit (Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä 29.12.2013) 
 

Vuositilasto - rekisteröinnit 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Pennut (kotimaiset) 112 116 128 109 93 149 89 91 91 93 

Tuonnit 3 7 3 7 8 3 3 5 3 12 

Rekisteröinnit yht. 115 123 131 116 101 152 92 96 94 105 

Pentueet 18 22 22 16 16 23 13 16 15 12 

Pentuekoko 6,2 5,3 5,8 6,8 5,8 6,5 6,8 5,7 6,1 7,8 

Kasvattajat 16 15 18 10 13 17 11 14 12 9 

Jalostukseen käytetyt eri 
urokset           

- kaikki 15 15 16 11 12 16 11 11 10 9 

- kotimaiset 14 10 13 8 6 10 3 6 3 5 

- tuonnit 1 5 3 3 6 6 8 5 7 4 

- ulkomaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

3 v 5 
kk 

2 v 7 
kk 

3 v 6 kk 
3 v 7 
kk 

4 v 6 
kk 

4 v 1 kk 
3 v 9 
kk 

3 v 8 
kk 

5 v 3 kk 
3 v 10 
kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 
          

- kaikki 18 21 22 13 16 22 13 16 15 12 

- kotimaiset 16 19 18 12 13 21 11 13 13 12 

- tuonnit 2 2 4 1 3 1 2 3 2 
 

- keskimääräinen jalostuskäytön 
ikä 

2 v 9 
kk 

3 v 5 
kk 

2 v 11 
kk 

3 v 9 
kk 

3 v 3 
kk 

2 v 10 
kk 

3 v 5 
kk 

4 v 
2 v 11 
kk 

4 v 

Isoisät 19 25 24 19 23 22 17 19 19 15 

Isoäidit 23 29 26 19 23 22 20 21 20 16 

Sukusiitosprosentti 5,53% 5,29% 8,04% 5,12% 6,94% 6,85% 5,62% 4,39% 6,91% 3,45% 
 

Vertailtaessa rotuja, joiden rekisteröinnit ovat samaa luokkaa vuositasolla kuin pyreneittenmastiffeilla (mm. 

bullmastiffit, newfoundlandinkoirat, tanskandoggi), voidaan todeta, että rodussa on paljon parannettavaa 

sukusiitosasteen suhteen. 

Sukusiitosaste on liian korkea, sen pitäisi ehdottomasti olla alle 6,25 % (serkusparitus). Luultavasti todellinen 

sukusiitosprosentti on tätäkin korkeampi, koska joidenkin tuontikoirien sukutaulut eivät näy Kennelliiton 

Jalostustietojärjestelmässä. 

Tarkasteltaessa esimerkiksi vuoden 2012 ja 2013 rekisteröintejä oli tuontinarttuja yhteensä 4 ja tuontiuroksia 6 

käytetty jalostukseen. Tämä ei suoranaisesti ole laskenut sukusiitosprosenttia, vaan yleensä yhdistelmien valinta, 

koska 2013 sukusiitosprosentti oli 5,53% ja 2012 sukusiitosprosentti 5,29%. 
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Sukusiitos 

Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat keskenään serkukset tai sitä läheisemmät sukulaiset. Sukusiitos 
kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon. 

Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä 
kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman 
esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on 
homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on 
heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin 
peittäminä. 

Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja 

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa 
jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %. Sukusiitos 
vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten 
esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys 
haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %. 

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan 
tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen 
ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään 
jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö 
kantaa perimässään useita haitallisia alleeleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa 
sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole. 

Haitat alkavat näkyä kun sukusiitosaste ylittää 10 % 

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 
10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi 
lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn 
heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa 
hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten 
yhdistämisessä. 

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 
sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. 
Jalostuksessa suositellaan neljän- viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 
6,25 %. 

MMT Katariina Mäki 5.8.2013 
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4.1.2 Perimän monimuotoisuuskartoitus 

 
Monimuotoisuuskartoituksen tavoite  
Pyreneittenmastiffit ry on todennut tarvitsevansa rodun tilasta monimuotoisuuskartoituksen, jonka 
pohjalta saataisiin uutta mitattua tietoa rodun perimän terveydestä jalostusohjeiden ja -tavoitteiden 
päivittämiseksi.  
 
Metodit monimuotoisuuden mittaamiseksi  
Ennen perimänlaajuisen mittaamisen mahdollisuutta, monien koirarotujen monimuotoisuutta on mitattu 
esimerkiksi DLA (dog leukocyte antigen) -kartoituksen avulla. DLA-kartoitus perustuu yksilöiden MHC-
alueen eli kudosten yhteensopivuuskompleksialueen geenien analyysiin, jossa kartoitetaan yhden perimän 
alueen immuunipuolustuksen keskeisiä geenejä. DLA-muotojen vähäisen määrän on aikaisemman 
tutkimuksen perusteella todettu aiheuttavan heikompaa vastustuskykyä. Aikaisemman DLA-kartoituksen 
tulokset rajoittuvat kuitenkin vain yhden kromosomin alueelle, ja tutkijat ovatkin erimielisiä siitä, missä 
määrin DLA-alueen voidaan sanoa heijastavan koko perimän monimuotoisuutta. Esimerkiksi kaikkia DLA-
alueen monimuotoisuuteen liittyviä taustatekijöitä ei ole vielä varmuudella tunnistettu.  
Monimuotoisuuden suunnitelmallinen kehittäminen rodussa onnistuu parhaiten, kun monimuotoisuutta 
mitataan koko perimän laajuudelta ja seurataan sen kehitystä sukupolvesta toiseen. Pyreneittenmastiffien 
monimuotoisuuskartoitus tehtiin rodun yksilöiden perimänlaajuisen terveyskartoituksen avulla, jossa 
monimuotoisuutta mitattiin tuhansista perimän kohdista ja tämän lisäksi yksilöiltä testattiin 
samanaikaisesti myös lukuisia koirilla tavattuja perinnöllisiä sairauksia. Näin pyrittiin saamaan kattavin 
mahdollinen kuva kartoitukseen valikoidun otannan perimän monimuotoisuudesta ja sekä samalla 
mahdollisimman laaja analyysi rotukohtaisesta tautiperinnöstä. 
  
Kartoituksen otanta  
Rotuyhdistys ja Genoscoper keräsivät tammi-helmikuun 2013 aikana näytteitä mahdollisimman monesta 
koirasta pyrkien valikoimaan testattavaksi mahdollisimman monipuolisen ja kattavan otannan eri 
kasvattajien eri sukulinjoista. Tutkimuksen otanta oli lopulta 23 koiraa.  
 
Perimän kartoituksen tulokset  
Terveyskartoituksen tulokset eli rotukohtainen tautiperintö  
Pyreneittenmastiffien perimästä kartoitettiin yhtäaikaisesti lukuisia sellaisia kohtia, joissa on aiemmissa 
tutkimuksissa todettu olevan sellainen mutaatio, joka aiheuttaa yksilölle muutoksen joko terveydentilassa 
tai jossain ominaisuudessa. Näiden tulosten luotettavuutta tulee arvioida siten, että ne löydökset joita ei 
aiemmin rodulla ole havaittu, ovat kyseenalaisia, kunnes ne ovat jollain toisella metodilla sekä kliinisillä 
tiedoilla varmennettu. Tautifrekvenssien eli esiintyvyyksien tarkastelua rotukohtaisesti tulee katsoa vasta 
sitten, kun kannassa on vähintään sata koiraa.  
 
 
Monimuotoisuuskartoituksen tulokset  
Tulosten luotettavuuden alarajaksi on sovittu vähintään 30 yksilön otanta. Pyreneittenmastiffien testattu 
otanta jäi vielä hiukan alle tämän. Tuloksia tuleekin tarkastella tämän tiedon valossa ja ennen kuin 
vedetään johtopäätöksiä tai annetaan jalostusohjeistuksia, olisi hyvä pyrkiä testaamaan lisää koiria. Kaikki 
testattujen koirien perimän terveyskartoituksen tulokset, eli tuhansista perimän kohdista mitattu 
monimuotoisuus ja analyysissä kartoitetut perinnölliset sairaudet, tallentuivat kuitenkin uuteen 
MyDogDNA-tietokantaan. Tämä mahdollistaa rodun tilanteen reaaliaikaisen seurannan aloittamisen heti, 
kun rodusta testattuja yksilöitä on saatu tietokantaan vähintään 30.  
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Perimän terveyskartoitukseen valikoitujen pyreneittenmastiffien keskimääräinen eriperintäisyysaste on 
0,287 (mediaani) eli keskimäärin 28,7 % koirilta testatuista perimän kohdista eli lokuksista on 
heterotsygootteja (eriperintäisiä). Arvot vaihtelevat pilottikartoitukseen osallistuneilla 
pyreneittenmastiffeilla välillä 0,255–0,303.  
 
Koko tietokannan laajuudelta mitattuna, kaikkien testattujen koirarotujen ja yksilöiden keskimääräinen 
eriperintäisyysaste on 0,266 eli koko testatun populaation osalta keskimäärin 26,6 % koirilta testatuista 
lokuksista on heterotsygootteja. Kaikkien testattujen koirien otannassa eriperintäisyysasteen arvot 
vaihtelevat välillä 0,150–0,348. 
  
Pilottikartoituksen tulosten perusteella pyreneittenmastiffien eriperintäisyysaste voidaan katsoa 
keskimääräistä paremmaksi. Rodun mediaani on koko tietokannan keskimääräistä eriperintäisyysastetta 
korkeampi ja rodusta testattujen yksilöiden arvojen vaihteluväli on koko tietokannan arvojen vaihteluväliin 
suhteutettuna lähellä asteikon parempaa päätä.  
 
Koko tietokantaan perustuvaa rotutason tilastotietoa on esitelty seuraavissa taulukoissa. Taulukoissa on 
tietoa pilottikartoitukseen osallistuneiden rotujen eriperintäisyysasteista. Eri rodut ovat osallistuneet 
pilottikartoitukseen hyvin erilaisilla otannoilla, joten eri rotujen tulokset eivät tämän perusteella ole täysin 
vertailukelpoisia keskenään. Taulukossa on esitetty rodun otannan koko (n), eriperintäisyyden vaihteluväli 
(min-max) sekä rodun otannan keskimääräinen eriperintäisyysaste (mediaani). 

 
ROTU  

n  min  MEDIAANI  max  

Pyreneittenmastiffi <30  0,255 0,287 0,303 
Walesinspringerspanieli  <30  0,205  0,239  0,269  
Pyreneittenkoira  <30  0,209  0,254  0,278  
Amerikankarvatonterrieri  <30  0,258  0,305  0,320  
Länsigöötanmaanpystykorva  <30  0,216  0,230  0,255  
Kerryterrieri  <30  0,180  0,258  0,283  
Lancashireheeler  <30  0,252  0,298  0,324  
Faaraokoira  <30  0,198  0,232  0,264  
Ibizan podenco  <30  0,174  0,260  0,282  
Vehnäterrieri  <30  0,210  0,233  0,282  
Samojedi  30-100  0,231  0,271  0,300  
Parsoninterrieri  30-100  0,240  0,320  0,342  

Pyreneittenpaimenkoira  30-100  0,218  0,287  0,341  
Rhodesiankoira  30-100  0,247  0,283  0,305  

Leonberginkoira  30-100  0,207  0,240  0,266  
Suomenpystykorva  30-100  0,223  0,253  0,299  
Karjalankarhukoira  30-100  0,252  0,282  0,317  

Kromfohrländer  30-100  0,153  0,197  0,344  
Kultainennoutaja  >100  0,211  0,237  0,294  
Suomenlapinkoira  >100  0,248  0,295  0,339  

 
8/2013 Genoscoper oy 
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4.1.3 Jalostuspohja 
 

  Vuositilasto – jalostuspohja (Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä 
29.12.2013) 

 
 2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Per vuosi  
 

 
         

- pentueet  16  22 24 13 17 24 13 15 17 13 

- 
jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 

 

15 

 

16 17 9 11 18 10 12 10 10 

- 
jalostukseen 
käytetyt eri 
nartut 

 

16 

 

20 23 12 17 23 13 15 16 13 

- isät/emät  0,94  0,80 0,74 0,75 0,65 0,78 0,77 0,80 0,62 0,77 

- tehollinen 
populaatio 

 21 
(66%) 

 25 
(57%) 

27 
(56%) 

14 
(54%) 

19 
(56%) 

28 
(58%) 

16 
(62%) 

18 
(60%) 

18 
(53%) 

16 
(62%) 

- uroksista 
käytetty 
jalostukseen 

 
0% 

 
0% 3% 13% 18% 12% 21% 14% 13% 21% 

- nartuista 
käytetty 
jalostukseen 

 
0% 

 
4% 11% 16% 21% 22% 30% 21% 17% 25% 

Per 
sukupolvi (4 
vuotta) 

 

 

 

         

- pentueet  75  76 78 67 69 69 58 51 44 38 

- 
jalostukseen 
käytetyt eri 
urokset 

 

39 

 

39 41 33 36 33 26 24 23 24 

- 
jalostukseen 
käytetyt eri 
nartut 

 

60 

 

58 59 45 50 52 44 38 35 31 

- isät/emät  0,65  0,67 0,69 0,73 0,72 0,63 0,59 0,63 0,66 0,77 

- tehollinen 
populaatio 

 68 
(45%) 

 67 
(44%) 

69 
(44%) 

54 
(40%) 

59 
(43%) 

58 
(42%) 

48 
(41%) 

42 
(41%) 

40 
(45%) 

38 
(50%) 

- uroksista 
käytetty 
jalostukseen 

 
4% 

 
8% 11% 15% 16% 14% 17% 16% 17% 18% 

- nartuista 
käytetty 
jalostukseen 

 
6% 

 
11% 17% 21% 23% 22% 23% 23% 22% 26% 

 

Pyreneittenmastiffien tehollinen populaatio on reippaasti alle 200 koiraa, joten rotu on haavoittuvassa 

tilassa. Tehollista populaatiota on saatu viime vuosina hiukan kasvatettua, mutta ei tarpeeksi. Tehollinen 

koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa  on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, 

että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä 

nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.  
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Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja 

käyttökoirilla 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 

täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentaa, joka on käytössä myös 

Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä. Tämä antaa kuitenkin tehollisesta koosta 

suuren 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 

geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä 

säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. Toisaalta 

suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme 

”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia 

kuin kotimaastakaan. 

 
Taulukko 3. Vuosien 2004-2013 aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 
 

Jalostusurokset (Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä 29.12.2013) 

 

Tilastointiaikana 
Toisessa 

polvessa 
Yhteensä 

# Uros Pentueita Pentuja 
%-

osuus  
kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 MURTOI'S UOMO 8 55 5,14% 5% 8 69 8 55 

2 
TORONTO DE LA TAJADERA DEL 

TIO ROY 
4 45 4,20% 9% 23 117 4 45 

3 
SERRANO JOYA AMULETO 

ARTHUR 
7 43 4,01% 13% 9 63 7 43 

4 KORVENKEHTO HIDALKO 5 38 3,55% 17% 2 11 5 38 

5 DADOR AV MOLÅSLIA 6 36 3,36% 20% 6 36 6 36 

6 TANGO DE KARRAKUKA 5 35 3,27% 24% 17 108 5 35 

7 
EL-SASO DE LA TAJADERA DEL 

TIO ROY 
4 33 3,08% 27% 14 82 5 40 

8 
NOGALES NAVARRO CABANA DE 

OTAULA 
6 33 3,08% 30% 13 75 6 33 

9 MASTINERO AVE CAESAR 5 31 2,89% 33% 

  

5 31 

10 IIRISMAAN THEODOR 4 31 2,89% 35% 

  

4 31 
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11 HARDWOOD'S ISIDRO EXCELSO 3 27 2,52% 38% 9 53 5 40 

12 MASTINERO FUN OF SNOW 3 27 2,52% 41% 

  

3 27 

13 
TARAN MASKIN JUNIOR 

NAVARRO 
4 27 2,52% 43% 

  

4 27 

14 IIRISMAAN NOCTURNE 4 25 2,33% 45% 8 41 4 25 

15 SANDOR DE EL PASO DEL OSO 5 25 2,33% 48% 7 39 5 25 

 

35 tai yli jälkeläisiä omaavia uroksia ovat Murtoi´s Uomo, Toronto de la Tajadera del Tio Roy, Serrano Joya 

Amuleto Arthur, Korvenkehto Hidalko, Dador av Molåslia, Tango de Karrakuka ja El-Saso de la TTR. 

Nämä edellä mainituista uroksista on kuolleet Toronto de la Tajadera del Tio Roy, Serrano Joya Amuleto 

Arthur, Tango de Karrakuka ja El-Saso de la TTR. Murtoi´s Uomo, Korvenkehto Hidalko ja Dador av Molåslia 

ovat jo iäkkäitä jatkamaan sukua (tietoja kuolemasta ei ole merkitty jalostustietojärjestelmään jos ovat 

kuolleet) 

Näistä uroksista on toisenpolven jälkeläisiä eniten Toronto de la Tajadera del Tio Roylla, Tango de 

Karrakuka ja El-Saso de la Tajadera del Tio Roylla.  

Taulukosta näkee, että kaikkia uroksia on käytetty populaatiokokoon nähden liikaa . 

Vieläkin tärkeämpää kuin seurata ensimmäisen polven jälkeläisiä, on kiinnittää huomiota toisen polven 

jälkeläisten määrään. Vaikka muutamalla uroksella on toisen polven jälkeläisten määrä suuri, niin yleensä 

ottaen määrä on maltillinen. 

 
 Taulukko 4.  Vuosien 2004 -2013  aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 
Jalostusnartut Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä 29.12.2013) 

 

Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä 

# Narttu Pentueita Pentuja %-osuus  Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 GRAND MATADOR BARBARINBRINATA 5 35 3,27% 4 23 5 35 

2 PYRRELANDIAN CHOCOLATE 3 35 3,27% 8 32 3 35 

3 GRAND MATADOR EVICATAS EMENTA 4 35 3,27% 7 58 4 35 

4 XICALLEN MINDI 3 30 2,80% 8 56 3 30 

5 MURTOI'S NEGRITA 4 27 2,52% 3 14 4 27 

6 EVENTA AV MOLÅSLIA 2 24 2,24% 17 94 2 24 

7 GRAND MATADOR NUNA NICOLETTA 2 23 2,15% 

  

2 23 

8 SAKEROS DULSE BERENGUER 3 22 2,05% 6 31 3 22 
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9 SAKEROS QUEENLY 3 19 1,77% 7 39 4 27 

10 GRAND MATADOR AMADORA LUCENA 3 19 1,77% 12 86 3 19 

11 SERRANO JOYA AMETISTA ATHENE 4 18 1,68% 2 4 4 18 

12 LAGRAN PERLA EXQUISITO 2 16 1,49% 

  

2 16 

13 MÖRKÖMAAN HERTTUATAR 2 15 1,40% 0 0 2 15 

14 PYRRELANDIAN BETTINA 3 15 1,40% 8 51 3 15 

15 IIRISMAAN OFELIA 2 14 1,31% 11 45 2 14 

Taulukossa on tarkasteltavana pentujen emät, joilla on enemmän kuin kaksi pentuetta tai vähintään 15 

pentua tilastointijaksolla. 

Yli 20 pentua saaneita narttuja ovat Grand Matador Barbarinbrinata, Grand Matador Evicatas Ementa, 

Pyrrelandian Chocolate, Xicallen Mindi, Murtoi´s Nedrita, Eventa av Molåslia, Grand Matador Nuna 

Nicoletta, Sakeros Dulse Berenguer ja Sakeros Queenly.  

Eniten käytetyistä nartuista Grand Matador Barbarinbrinata, Grand Matador Evicatas Ementa, Murtoi´s 

Negrita, Eventa av Molåslia ja Grand Matador Nuna Nicoletta ovat jo sen ikäisiä, että niitä ei saa enää 

pennuttaa. Pyrrelandian Chocolate, Xicallen Mindi ja Sakeros Gueenly  ovat kuolleet. Sakeros Dulse 

Berenguerilläkin on jo kuusi vuotta ikää. 

Toisen polven jälkeläisiä on reilusti eniten Eventa av Molåslialla, 94. Seuraavaksi tulevat Grand Matador 

Amadora Lucena, Grand Matador Evicatas Ementa, Xicallen Mindi, Pyrrelandian Bettina, ja Sakeros 

Queenly, joilla jokaisella yli 30 toisen polven jälkeläistä. 

4.1.4 Rodun populaatiot muissa maissa 

 

Pyreneittenmastiffeja on rekisteröity Suomessa vuodesta 1985–2013 yhteensä 2224 koiraa. Näistä koirista 

viimeisten neljän vuoden aikana tuontikoiria on ollut yhteensä 20, Virosta (7), Espanjasta (4), Italiasta (3) 

Ruotsista(2), Tshekistä (2) ja Saksasta (2)..Suomeen rekisteröidään maailmassa tällä hetkellä Espanjan 

jälkeen eniten pyreneittenmastiffeja. 

Vertailtaessa Suomeen rekisteröityä pyreneittenmastiffien populaatiota Espanjan vastaavaan saadaan  

seuraavanlainen taulukko:  
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) 

4.1.5 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

 

Rodun jalostuspohjan laajuus 
Tehollinen populaatio rodussa on pieni. Esimerkiksi ulkomaan tuonnit (Espanja, Ruotsi) eivät laajenna 
Suomen pyreneittenmastiffien geenipohjaa. Espanjan tuonnit eivät ole tähän mennessä laajentaneet 
jalostuspohjaa, koska esi-isät ja emät ovat samoja molempien taustalla. Täytyisi löytää sellaisia linjoja, joita 
ei olisi niin paljoa käytetty.  
Rodulle aloitettu monimuotoisuuskartoitus (MyDogDNA-pilotti 2012-2013) antaa kuitenkin toivoa siitä, että 
rotu on muita rotuja monimuotoisempi, jopa monimuotoisempi kuin määrältään suuremmat rodut. 
Vieläkin pitää tarkkailla sukusiitosasteita ja ettei samoja koiria käytettäisi liikaa.  
 
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
Jalostukseen käytetään  edelleen liikaa samoja uroksia  usealle nartulle. Pitäydytään tiettyä linjaa ja sukua 
edustavissa koirissa ja pelkästään niitä käytetään jalostukseen. Näyttelyissä menestyneiden urosten kysyntä 
on kova ja niitä kysytään usealle nartulle. Täytyy löytää myös ns. pihan perän koiria, jotka eivät käy 
näyttelyissä, mutta joille on PEVISAn vaatimat terveystutkimukset tehty.  
  

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

Suomessa pyreneittenmastiffia ei tällä hetkellä juurikaan käytetä niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen 

eli karjan suojelukoirana. Viime vuosina kuitenkin Pyreneittenmastiffien käyttö myös karjan suojelukoirana 

on alkanut lisääntyä. Pyreneittenmastiffia käytetään jonkin verran vartiokoirana, mutta pääasiassa se on 

seurakoira. Jäsenistölle suunnatun kyselyn mukaan pyreneittenmastiffien kanssa harrastetaan seuraavaa: 

jäljestystä, tokoa, agilityä, sienestystä, vaellusta, näyttelyitä, lenkkeilyä, kaverikoiratoimintaa, jälkiä ja 

vetoa. 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

käyttötarkoituksesta  

 

Rotumääritelmä:   
”KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyväntahtoinen, lempeä, ylväs ja erittäin älykäs, vieraita kohtaan peloton, 
kova ja aina perääntymätön. Ystävällinen toisille koirille, mutta tietoinen omasta voimastaan. Joutuessaan 
tappeluun pyreneittenmastiffi on erittäin taitava ja osoittaa perineensä vuosisatojen takaiset 
käyttäytymismallit taistelussa susia vastaan. Haukku on matala ja syvä, ilme tarkkaavainen.”  

 

Ihanteellisen pyreneittenmastiffin on oltava sosiaalinen, rohkea ja varma itsestään. Se pystyy 

työskentelemään itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, ja siksi se pitää kasvattaa johdonmukaisesti.  

Koiraa tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Turha komentelu tai käskyttäminen ei saa pyreneittenmastiffia 
tottelemaan. Sille tulee antaa mahdollisuuksia löytää itse oikea toimintatapa: millaista käytöstä toivotaan. 
Kun oikeasta käytöksestä seuraa koiran kannalta jotain toivottavaa, oikea käytös vahvistuu ja koira tottelee 
mielellään.  
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Pyreneittenmastiffit ovat luonteeltaan pehmeitä eli huonot kokemukset säilyvät niiden muistissa pitkään. 
Pehmeys näkyy myös tapojen oppimisessa ja koulutuksessa. Pakotteilla ja väkivaltaisesti koulutettu koira 
menettää helposti luottamuksensa omistajaansa ja saattaa jopa tuntea tarvetta puolustautumiseen. 
 
Pyreneittenmastiffilla on luontainen taipumus vartiointiin ja suojeluun, joten se saattaa olla varautunut 
vieraita kohtaan. Se ei kuitenkaan saa koskaan olla pelokas eikä aggressiivinen. Sen tulee aina 
isäntäväkensä läsnä ollessa olla itsevarma ja ystävällinen vieraassakin ympäristössä.  
 
Taipumus kotialueen ja perheen/lauman vartiointiin on synnynnäistä, sitä ei tarvitse eikä ole syytä erikseen 
vahvistaa. Vartioiva koira tarkkailee ympäristöään ja ilmoittaa haukkumalla ympärillään tapahtuvista, 
tavallisuudesta poikkeavista asioista, kuten naapurustossa liikkuvista ihmisistä. Tämä voi aiheuttaa 
ongelmia naapureiden kesken, koska koiran haukunta saattaa häiritä muita. Mitä tutumpi kohde koiralle 
on, sitä vähemmän sillä on tarvetta puolustamiseen. Siksi pyreneittenmastiffin pennulle kannattaa antaa 
runsaasti mahdollisuuksia kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Jos pyreneittenmastiffin halutaan 
suojelevan karjaa, sen tulee antaa jo pentuvaiheessa leimautua karjalaumaan, jotta sen luontaiset 
taipumukset kehittyvät.  
 
Näyttelyissä käyneistä koirista suurin osa on viimeisten viiden vuoden aikana saanut maininnan hyvästä tai 
erinomaisesta luonteesta. Kuitenkin joukkoon on mahtunut muutama arka ja yksi aggressiivisesti 
käyttäytynyt yksilö.  
 
Pyreittenmastiffille ominaisinta aggressiokäyttäytymistä vartioimistilanteissa on muiden laumanvartioiden 
tavoin uhkailu, joka useimmiten riittää. Pyreneittenmastiffit purevat tai käyttäytyvät tilanteeseen 
kuulumattoman aggressiivisesti vain hyvin harvoin eikä se kuulu rodun luontaiseen käyttäytymiseen.  
 
Vartiointikäyttäytymisessä pyreneittenmastiffi luottaa ensimmäisenä ääneensä. Jos uhkatilanne jatkuu, 
mennään uhkaa kohti haukkuen ja yksinkertaisesti tulemalla uhan eteen niin, ettei tämä pääse etenemään. 
Rodunomaisen luonteen omaava pyreneittenmastiffi luottaa kokonsa ja eleittensä voimaan. Uhkauksesta 
huolimatta koiralla toimii normaalilla tavalla purunesto ja se pystyy hillitsemään itsensä hankalassa 
tilanteessa. Uhkauksista on vielä pitkä matka varsinaiseen puremiseen. 
Pyreneittenmastiffit suhtautuvat oman laumansa koiriin yleensä ystävällisesti sukupuolesta riippumatta, 
varsinkin saman rodun edustajiin. Tämä juontaa rodun historiaan, jolloin useat koirat vartioivat yhdessä.  
Luonne on tärkeä osa jalostustavoitteita. Aggressiivisuuden vähentämisen kannalta on tärkeä selvittää, 
mikä on käytöksen syynä kussakin yksittäistapauksessa. Vasta sitten tiedetään, mihin jalostuksessa ja 
mahdollisissa hoitotoimissa/koulutuksessa kannattaa keskittyä.  
 

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

 
Monipuolinen pyreneittenmastiffi ei ole vielä rotuna jakautunut erikseen näyttely-, käyttö-, tai muihin 
linjoihin, vaan hyvä yksilö voi niittää menestystä sekä näyttelyissä että työkoirana samaan aikaan.  
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4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 

testaus ja/tai kuvaus  

 

Rodun PEVISA-ohjelmaan ei ole liitetty luonteen kuvausta tai käyttöominaisuustestiä. 
 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa  

 

Pyreneittenmastiffit ry:n jäsenistölle järjestettiin syksyn 2013 aika luonnekysely (nettikysely, syksy v. 2013, 

vastauksia palautui 160 kpl), jonka perusteella pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuvaus 

pyreneittenmastiffien luonteesta ja käyttäytymisestä. Vastauksia saatiin vaatimattomat 160 kpl, mutta se 

antanee jonkinlaisen kuvan kuitenkin siitä, millainen luonne pyreneittenmastiffilla  on arkipäiväisessä 

elämässä perheen kanssa.  

 

Pyreneittenmastiffi käyttäytyy yleensä omaa perhettään kohtaan ystävällisesti ja tottelevaisesti ja kohtelee 

perheen muita lemmikeitä yleensä ystävällisesti. Osalla koirista on taipumusta vartioida ruokaa ja/tai 

tavaroita sekä osa koirista yrittää ajoittain pomottaa joitakin perheenjäseniä, mutta pääsääntöisesti 

pyreneittenmastiffit ovat hyvin mukautuvaisia normaaliin perhe-elämään ja käyttäytyvät rauhantahtoisesti.  

Vain harvoin pyreneittenmastiffi osoittaa aggressiivisuutta joitain perheenjäseniä tai perheen muita 

lemmikkejä kohtaan. Tällainen on paremminkin poikkeus yksilönä ja luonnekyselyn vastausten perusteella 

koiran elämässä on ollut silloin jotain muutakin vialla 

. 

 

  Luonnekyselyn vastauksista käy selkeästi ilmi, että Pyreneittenmastiffi on pääsääntöisesti ystävällinen omia 

perheenjäseniään sekä muita eläimiä kohtaan(n=159). 
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Reilusti yli puolet koirista suhtautui kotiin tuleviin vieraisiin kohtaan omistajiensa mielestä ystävällisesti ja 
avoimesti. Neljännes määriteltiin ensin hieman varautuneiksi, mutta vieraisiin tutustumisen jälkeen 
ystävällisiksi ja avoimiksi. Osa koirista oli ystävällisiä, mutta hieman varautuneita tai ei oma-aloitteisesti 
ottanut kontaktia vieraisiin.  Vain pieni osa pyreneittenmastiffeista määriteltiin pelokkaaksi (1 kpl) tai 
välinpitämättömiksi (4 kpl). Lisäksi mainittiin riehakas (3 kpl) ja vain yksi pyreneittenmastiffi kuvailtiin ensin 
aggressiiviseksi, mutta tutustumisen jälkeen heti ystävälliseksi ja avoimeksi 
. 
 

 
 Pyreneittenmastiffit sallivat reviirilleen ja kotiin tulla myös vieraita ihmisiä, kunhan oma perhe on  paikalla. (n=159) 
 
 

Pyreneittenmastiffien suhtautuminen kodin ulkopuolella kohdattuihin ihmisiin ja eläimiin oli 
pääsääntöisesti ystävällistä. Ystävällisesti ja avoimesti ihmisiin suhtautuvia pystiffejä ilmoitettiin 89 kpl.  
Ystävällisesti, mutta hieman varautuneesti kodin ulkopuolisiin ihmisiin suhtautui 33 koiraa ja saman verran 
oli koiria, jotka suhtautuivat enemmän tai vähemmän välinpitämättömästi ulkopuolisiin ihmisiin.. 
Ylisosiaaliseksi ilmoitettiin vain yksi koira ja vastaavasti pelkoa, aggressiivisuutta tai hallitsematonta 
aggressiivisuutta ei ilmoitettu yhdenkään koiran kohdalle.  
 
 

 
  Aggressiivisuus ei ole tyypillistä tälle rodulle silloin, kun ne ovat päivittäisissä tilanteissa kodin ja oman reviirinsä 
ulkopuolella. (n=159) 
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Valtaosa pyreneittenmastiffeista suhtautuu ystävällisesti ja uteliaasti kohdatessaan muita eläimiä 
Pyreneittenmastiffi osaa käyttäytyä hillitysti ja arvokkaasti ollessaan oman alueensa ulkopuolella. . 
Ystävälliseksi, mutta hieman varautuneiksi kuvailtiin 30 koiraa ja välinpitämättömästi vastaantuleviin 
eläimiin suhtautui kymmenisen prosenttia. Käytökseltään aggressiivisia koiria vastaantulevia eläimiä 
kohtaan löytyi vain kolme ja uteliaan innokkaita viisi..  
 
 

 
 Pyreneittenmastiffi tulee toimeen hyvin toimeen muiden eläinten kanssa kodin ulkopuolellakin. Rodulle tyypillistä on 
olla hyvin suvaitsevainen muita kulkijoita kohtaan silloin kun ei olla vartioimassa omaa aluetta. (n=156) 

 
 

Luonnekyselyssä tiedusteltiin, ovatko koirat käyneet kiinni ihmiseen tai eläimeen. Vastauksista saattoi 
helposti nähdä, että luonnevikaisuuden takia purevia koiria on aivan yksittäisiä ja suurin osa eläimiin 
kohdistuneista puremisista oli ollut pyreneittenmastiffin puolustautumista,  eikä hyökkäävää. Ihmisiin 
kohdistuvia puremisia tai näykkäisyjä ilmoitettiin 5 kpl. Näissä tilanteissa omistaja oli mennyt poistamaan 
kipeänä ollutta koiraa riitatilanteesta toisen koiran kanssa, koira oli ollut vartiointitehtävässä pihallaan eikä 
vieras ollut pysähtynyt koiran varoituksesta huolimatta, koira näykkäsi säikähtäessään ja yksi oli 
näykkäissyt, kun omistaja otti siltä myyrän pois suusta.  
 
 

 
 Rodulle ei ole tyypillistä käyttää hampaitaan puolustamiseen tai vartiointiin. (n= 158) 
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Toisia eläimiä kohtaan ilmenneitä puremia ilmoitettiin 24 kpl. Urosten välisiä kahinoita, jotka johtivat 
puremaan tai kiinniottamiseen ilman vaurioita, ilmoitettiin 7 koiran osalta. Narttujen välisiä kahinoita oli 
vain kaksi. Ilman syytä tai koiran joutumisesta uuteen tilanteeseen muuton yhteydessä tapahtuneita 
puremisia oli kaksi, ruoka aiheutti eripuraa kahden koiran kohdalla, yksi purema oli tullut vierailevan koiran 
takia, lauman sisäistä nahistelua ilmeni kahden koiran kohdalla ja toisen koiran hyökkäyksestä johtuvia 
puremia ilmoitettiin kuuden koiran kohdalle. Yksi koira oli purrut oman perheen toista koiraa kipujen takia.  

 

 
 Pyreneittenmastiffien yleisin syy purra toista koiraa on luonnekyselyvastausten perusteella puolustautuminen. Suurin 
osa ei ole koskaan purrut toista eläintä. (n= 160) 
 
 

Luonteessa tapahtuneita muutoksia ilmoitettiin 19 koiran kohdalle. Yleisimmäksi muutokseksi ilmoitettiin 
arahkon tai vilkkaan koiran rauhoittumisesta ja rohkaistumisesta iän karttuessa eli noin 2-3 vuoden iässä . 
Kaksi koiraa muuttui 2-3 vuoden iässä aggressiiviseksi muita uroksia kohtaan ja kodinvaihtajien luonteen 
muuttumisesta positiivisemmaksi ilmoitettiin kolmen koiran kohdalla. 

 

    
Luonteen muuttuminen itsevarmemmaksi ja rauhallisemmaksi on normaalia pyreneittenmastiffien kohdalla niiden 
kasvaessa pennusta aikuiseksi. Pentuajan negatiiviset kokemukset jättävät usein jälkensä pehmeän luonteen 
omaavaan koiraan. (n=160) 
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Kyselyvastauksissa ilmoitettiin 24 pyreneittenmastiffia, jotka ovat vaihtaneet kotia jossain vaiheessa 
elämäänsä. Yleisin syy kodinvaihtumiseen on ollut edellisten omistajien elämäntilanne (7 kpl) ja muutto 
kerrostaloon omakotitalosta (3 kpl). Muista syistä johtuvia uuden kodin etsintään päätyneitä tilanteita 
ilmoitettiin 8 kpl, joista vain yhden kerrottiin johtuneen edellisen omistajan kokemattomuudesta. Luonteen 
vuoksi kotia vaihtaneita koiria ilmoitettiin kolme koiraa ja joiden kaikkien todettiin päässeen eroon 
luonneongelmistaan uudessa kodissa. Kuuden koiran kohdalla kodinvaihdon syytä ei ilmoitettu. 

 
 

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 
 
Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu 

rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden 

arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle. 

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri 

käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia 

kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran 

käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan 

tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta  

MH- luonnekuvauksessa kävi vain 2 pyreneittenmastiffia vuosien 2004- 2013 aikana 
 
 
Luonnetestin on 10 vuoden aikana suorittanut 20 pyreneittenmastiffia 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

LTE 2 tulosta  4 tulosta  

  
1 tulosta  3 tulosta  3 tulosta  4 tulosta  3 tulosta  

 
Luonnetestissä  koiran ominaisuuksia arvioidaan eri osa-alueilla. 

TOIMINTAKYKY: Tämä ominaisuus on lähinnä rinnastettavissa inhimilliseen käsitteeseen "rohkeus". Testissä 

tarkkaillaan  koiran kykyä toimia järjestelmällisti siitä huolimatta että se on pelästynyt tai hämmentynyt 

TERÄVYYS: Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä 
uhatuksi  

PUOLUSTUSHALU: Puolustushalulla kuvataan koiran synnynnäistä taipumusta uhkatilanteessa aktiivisesti 

puolustaa itseään, laumaansa (ohjaaja) tai reviiriään  

TAISTELUTAHTO: Taisteluhalu on koiran synnynnäinen halu leikkimieliseen kamppailuun. Esimerkiksi 

monelle koiralle mieluisat riepotusleikit perustuvat tähän palveluskoirille tyypilliseen ominaisuuteen. 

HERMORAKENNE: Tämä testin tärkein arvosana kuvaa koiran hermojen kokonaiskestävyyttä ja se näkyy 

testissä koiralle aiheutettujen paineiden sietokykynä. 

TEMPERAMENTTI: Tämä arvosana kuvaa koiran kykyä havainnoida ja osallistua ympäristönsä tapahtumiin, 

sen vilkkautta. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2013&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2012&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2009&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2008&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2007&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2006&P=0
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Laji=5&Tulos=429&TVuosi=2005&P=0
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KOVUUS: Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä 

kokemuksia. 

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS:Tämä arvosana kuvaa koiran suhtautumista vieraaseen, ystävälliseen ihmiseen. 
Optimitilanteessa koiran tulisi suhtautua tuttavuutta tekevään ihmiseen ystävällisesti ja avoimesti, 
kuitenkaan mielistelemättä tätä. 

 
LAUKAUSPELOTTOMUUS:Koirat jaetaan selvästi laukausarkoihin, luultavasti laukausarkoihin, 
laukauskokemattomiin (reagoivat melko voimakkaasti laukauksiin, mutta eivät osoita pelon oireita), 
laukausvarmoihin ja laukausalttiisiin (osoittavat melko selvästi epänormaalia, mutta ei hermostunutta 
käytöstä). 
 
 
Luonnetestin tulokset jakautuivat seuraavasti: 
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Luonnetestituloksien perusteella voidaan todeta, että pääosin testattujen koirien toimintakyky on ollut 
kohtuullinen tai pieni, terävyys on ollut pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ja puolustushalu on ollut 
pieni tai koirat ovat olleet puolustushaluttomia. Taistelutahto on pääosin ollut pieni. Hermorakenteeltaan 
testatut koirat ovat olleet  hieman rauhattomia ja temperamentti on ollut  kohtuullisen vilkas . Kovuudessa 
testatut koirat ovat osoittautuneet pääasiassa hieman pehmeiksi, Melkein kaikki ovat olleet 

luoksepäästäviä ja hyväntahtoisen avoimia.  

 
Ihanteellisen pyreneittenmastiffin toimintakyky on pieni -1 tai kohtuullinen +1, terävyys on kohtuullinen 
+3 tai pieni +1 ilman jäljelle jäävää hyökkäävyyshalua. Puolustushalun ärsyke on niin korkea, ettei sitä 
käytöstä välttämättä saada selville luonnetestissä, siksi ihanteellisiksi arvosanoiksi voi tulla +3 kohtuullinen 
hillitty, +1 pieni tai -1 haluton tai pieni, taistelutahto kohtuullinen +2 tai pieni -1 (laumanvartijoille ei ole 
tyypillistä taisteluleikit), hermorakenne rauhallinen +2 tai +1 suhteellisen rauhallinen, temperamentti +2 
rauhallinen tai -2 välinpitämätön, kovuus hieman pehmeä +1 tai pehmeä -2, luoksepäästävyys 
hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin +3 tai luoksepäästävä hieman pidättyväinen -2, laukauskestävyys 
laukausvarma a+ tai laukauskokematon ++ 

 
 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

 

Pyreneittenmastiffi on vartio- ja suojelukoira. Ennen pyreneittenmastiffeja käytettiin suojelemaan karjaa ja 
ihmisiä petoeläimiltä, etenkin susilta ja karhuilta. Nykyään pyreneittenmastiffia käytetään pääsääntöisesti 
maatilojen ja ihmisten vartijana, mihin se rauhallisuutensa ja vartiotaipumuksensa vuoksi sopii 
erinomaisesti. 
 
Pyreneittenmastiffi voi osallistua erilaisiin kokeisiin, mutta rodulle ei ole edellytetty koetuloksia pakolliseksi 
esimerkiksi valioitumisen ehtona. 
Luonnekyselyssä koirien tehtävät jakautuivat kotikoiriin (124 kpl), työkoiriin (9 kpl) harrastuskoiriin (25 kpl) 
ja näiden lisäksi työ- ja harrastuskoirien toimenkuvat eriteltiin kaavion mukaisesti:  
 

 
  Pyreneittenmastiffien kanssa voi harrastaa monenlaista ja sama koira voi taipua myös työkäyttöön muuna aikana.  
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Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 
Pyreneittenmastiffia otettaessa on muistettava sen alkuperäinen käyttötarkoitus ja koiran itsenäinen 
luonne. Koira voi turhautua vääränlaisessa ympäristössä, jolloin ne helposti laitetaan kiertoon 
”pitovaikeuksien takia”. Esimerkiksi toimettomuudesta aiheutuva turhautuminen voi saada koiran 
stressaantumaan, jolloin se käyttäytyy suurieleisemmin kuin se muuten tekisi tai reagoi hyvin pieniin 
ärsykkeisiin. Kun koira on ympäristössä, johon se sopii ominaisuuksiltaan ja jossa sillä on mahdollisuus 
rodulle ominaiseen käyttäytymiseen, se voi hyvin.  
Pyreneittenmastiffi kaipaa omaa vartioitavaa aluetta ja omaa laumaa, jota se saa suojella. Rodun edustajat 
luovat lujan siteen siihen laumaan, jota ne suojelevat ja vartioivat, olipa tuo lauma kotiväkeä tai karjaa. 
Luonnekyselyssä (Syksy 2013) ilmeni, että suurin osa kyselyyn vastanneiden koirista (60 kpl) elää 10000 
neliön tontilla ja alle 5000 neliön tontilla asuu 54 koiraa. Keskimäärin pyreneittenmastiffien omistajat 
hankkivat rodun yksilöitä yli 5000 neliön tonteille 
  

 
 Suurin osa Pyreneittenmastiffeista asuvat kohtalaisen suurella tontilla. Aidattu, riittävän suuri alue voikin olla paras 
tapa ehkäistä luonneongelmia, koska koirat pääsevät toteuttamaan vaistonvaraista käyttäytymistään edes jollakin 
tasolla päivittäin. (n=158) 
 

Suuri tontti, n. 5000 neliötä olisikin ehkä minimikoko pyreneittenmastiffille, jotta se voisi toteuttaa edes 

jollakin tasolla synnynnäistä käytöstään. Ne tarkkailevat omaa aluettaan aina ja huomaavat pienetkin 

muutokset, joita ympäristössä tapahtuu. Kaupunkioloissa koira saattaa stressaantua liian suuren 

ympäristöärsykkeen takia, varsinkin jos sen alue rajoittuu vilkkaan tien viereen.  

 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

 

Yksinoloon liittyvät ongelmat 
Rotu on itsenäinen ja oman arvonsa tunteva. Yleisesti ottaen koirat eivät kärsi eroahdistuksesta. 
Luonnekyselyn perusteella vain neljä koiraa kärsi eroahdistuksesta ja 7 kpl tuhoaa paikkoja joskus ollessaan 
yksin. Suurin osa pyreneittenmastiffeista asuu maalla (119 kpl), omakotitalossa (152 kpl) ja vain 5 koiraa 
asuu rivitalossa ja kerrostalossa vain yksi koira (n=159). Voidaan olettaa, että koirilla on päivittäin enemmän 
aktiviteettiä elinympäristönsä vuoksi, jolloin yksin olemisen ongelmiakaan ei juuri esiinny. Suurin osa 
koirista on lisäksi yksin maksimissaan kolme tuntia päivittäin ( 70 kpl)  ja vastaavasti yli 9 tuntia on päivittäin 
ainoastaan 4 koiraa. Muut yksin olemisen ajat jakautuivat näiden välille.  
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Lisääntymiskäyttäytyminen 
Pyreneittenmastiffien lisääntymiskäyttäytymisestä ei ole kerättyä tietoa. Pääosin pyreneittenmastiffit 
kuitenkin hoitavat lisääntymisen luonnonmukaisesti. Urokset ovat osaavia ja halukkaita eikä edes 
ensikertalaisia tarvitse yleensä auttaa. Emot hoitavat yleensä hyvin pentujaan. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
Pyreneittenmastiffi on yleisesti ottaen sosiaalinen, ystävällinen ja rauhantahtoinen niitä ihmisiä ja eläimiä 
kohtaan, joiden kanssa se elää. Se on ystävällinen toisille koirille, mutta on tietoinen myös omasta 
voimastaan. Haukku on matala ja syvä. Vartiohaukku on selvästi erisävyinen kuin normaali haukunta.  
 Pyreneittenmastiffi kiintyy oman perheen ihmisiin ja luottaa heihin yleensä täydellisesti. Rotu on hyvin 
älykäs ja kaipaa jatkuvasti henkistä virikettä.  Pyreneittenmastiffit tottelevat parhaiten lyhyitä ja 
yksinkertaisia käskyjä, jotka pysyvät samana alkaen siitä päivästä kun ne tulevat uuteen kotiinsa.  
Päivittäinen kävelyttäminen tekee koiran sosiaaliselle käytökselle hyvää, koska se tapaa muita koiria ja saa 
samalla aivoilleen tekemistä. 
Parhaiten tästä rodusta saa sosiaalisen, henkisesti tasapainoisen koiran osallistumalla sen kanssa 
mahdollisimman monipuolisesti jo pennusta asti esimerkiksi pentukoulutukseen, 
tottelevaisuuskoulutukseen ja harjoittelemalla kaupunkiympäristössä liikkumista. 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
Rodun ominaisuuksiin ei kuulu pelokkuus eikä ääniherkkyys. Pentuaikana koetut säikähtämiset jättävät 
kuitenkin herkästi jälkensä kehittyvään pentuun ja usein paukkuaran tai pelokkaan koiran menneisyydestä 
löytyykin ehkä vain yksittäinen tapahtuma, jonka jälkeen koiran käytös on muuttunut pysyvästi ja 
tapahtuma vaikuttaa koiraan koko sen eliniän. Ääniherkkiä pyreneittenmastiffeja kuitenkin löytyy eikä 
kaikkia pystytä selittämään pentuiän säikähtämisellä kovaan ääneen. Ääniherkkyys periytyy voimakkaasti ja  
tutkijat selvittävät, mitkä geenialueet vaikuttavat periytymiseen. 
 
Ikään liittyvät käytöshäiriöt 
Pyreneittenmastiffeilla ei tiettävästi ikääntyminen vaikuta luonteeseen millään tavalla. Kuitenkin iän 
tuomat nivelvaivat ja kivut saattavat tehdä vanhasta laumanvartijasta kärttyisen ja sen sietokyky saattaa 
alentua jatkuvan kolotuksen vuoksi samalla tavoin kuin millä tahansa koirarodulla. Kun vanhus saa asiallista 
hoitoa vaivoihinsa, sen mieliala säilyy lähestulkoon samana myös vanhoilla päivillä. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
Suurikokoisena rotuna pyreneittenmastiffi altistuu vanhuusiän nivelrikkoon. Nuorena terveeksi todetun 
koiran niveliin saattaa kehittyä iän myötä nivelrikkoa, varsinkin jos koiralla on ylipainoa. Mitä terveemmät 
nivelet nuorella koiralla on, sitä pienemmällä todennäköisyydellä nivelrikkoa muodostuu. 

 
Sukupuolihormonit tekevät joskus nartuista hankalia ja riidanhaluisia tai vastaavasti täysin paikoillaan 
makaavia sohvaperunoita. Uroksilla saattaa luonteeseen ja käyttäytymiseen vaikuttaa vastaavalla tavalla 
sukupuolihormonien aiheuttama ylikierroksilla käyminen, jolloin ne saattavat olla riidanhaluisempia toisia 
uroksia kohtaan. Osalla uroksista jatkuva kiimaisen nartun lähellä oleskelu saattaa aiheuttaa myös 
eturauhasvaivoja, joka osaltaan vaikuttaa sitten myös koiran mielialaan alentavasti.  
Kokonaisuutena pyreneittenmastiffi on suhteellisen terve rotu ja sillä on erittäin korkea kipukynnys, kuten 
useimmilla laumanvartijakoirilla on. Kun koiran käytös tai luonne muuttuu selvästi, se on viimeinen hetki 
viedä koira eläinlääkäriin tutkittavaksi, koska rotu ei yleisesti ottaen reagoi pieniin vaivoihin kovinkaan 
selkeästi. 
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä 

niiden korjaamisesta 

 

Laumanvartijoihin kuuluvaksi roduksi pyreneittenmastiffi on hyvin pehmeä koira. Se muistaa tulleensa 
väärinkohdelluksi ja muuttaa käyttäytymistään sen mukaisesti.  Ne ovat uskollisia ja perheeseensä 
leimautuvia koiria, joiden luottamusta ei pitäisi murtaa. Pyreneittenmastiffin voi pilata kovalla ja 
rankaisevalla koulutuksella, jolloin se joko muuttuu aggressiiviseksi tai hermostuneeksi ja epävarmaksi  
 
Pyreneittenmastiffilla on vielä alkukantainen tarve suojella aluettaan tai alueella olevia laumaansa kuuluvia 
eläimiä. Pyreneittenmastiffi ilmoittaa haukullaan olemassa olostaan ja siksikään ei sovellu taajama-alueille 
tai rivi- ja kerrostalo alueille. Pyreneittenmastiffi on itsenäisesti ajatteleva eikä sillä ole juurikaan 
miellyttämisen halua. Siitä ei siis saa sellaista koiraa joka tottelee heti omistajansa käskyt omistajaa 
miellyttääkseen. Tällöin voi myös tulla ristiriitoja omistajan ja koiran välillä, jos ei tätä tiedosteta. 
 
Pyreneittenmastiffi on suurikokoinen ja massava koira. Näyttävästä ulkoasusta huolimatta koira ei ole 
luonnostaan aggressiivinen ja hyökkäävä.  Pyreneittenmastiffin luonteenpiirteeseen kuuluu ensisijaisesti 
uhan karkottaminen ilman fyysistä kontaktia. Pyreneittenmastiffi on taitava taistelija halutessaan ja jos 
pyreneittenmastiffia yritetään kouluttaa aggressiiviseksi hyökkääjäksi, se voi saada aikaan tuhoisaa jälkeä.  
Väärin ohjattu koulutus voi tehdä koirasta joko vaarallisen, hallitsemattoman aggressiivisen tai sitten 
pelkoaggressiivisen, arvaamattoman yksilön.  
Pyreneittenmastiffi kykenee oppimaan kokemuksensa perusteella hyvinkin nopeasti toivottuun 
lopputulokseen, mikäli sitä ohjataan lempeästi saamaan hyviä kokemuksia. Sanotaankin, ettei 
pyreneittenmastiffia tarvitse juurikaan kouluttaa, kunhan muistaa elää sen kanssa normaalia elämää.  
 
Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä pitämällä huolta siitä, että pyreneittenmastiffeja myydään vain niille 
soveltuviin paikkoihin taajamien ulkopuolelle isolle omakotitalotontille tai maatiloille. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 
 

Terveyden seurannassa on otettu huomioon PEVISA sekä tehdyn terveyskyselyn tulokset. Terveyskysely 

toteutettiin netissä täytettävänä lomakkeena bullmastiffit ja mastiffit ry:n toimesta. Kyselyyn saatiin 

vastauksia 42 kpl (edellinen kysely 102 kpl vuodelta 2006), joten kovin tarkkoja johtopäätöksiä rodun 

sairauksista ei voi tehdä.  

 

Pyreneittenmastiffien ruumiinrakenteen ei pidä estää sujuvaa liikkumista, vaikka koirat voivat vaikuttaa 

laiskoilta omalla pihallaan. Tämä on huomioitava, kun suositaan massiivisia tai jopa lihavia koiria, siitä on 

haittaa koiran nivelille jo nuorempana, mutta varsinkin vanhetessaan koiralle tulee nivelvaivoja. Ns. 

tankkimalliset pyreneittenmastiffit eivät enää pysty rodun alkuperäisen toiminnan mukaiseen liikkumiseen. 

 

Suurikokoisiksi koiriksi jotkin yksilöt saattavat elää pitkänkin elämän. Yli 10-vuotias pyreneittenmastiffi ei 

ole harvinaisuus veteraanikehässä. Pystiffi-lehdessä on palsta, jossa saa onnitella 10 vuotta täyttäneitä 

koiria; jokaisessa lehdessä on ainakin yksi onnittelu. On myös muutama yli 15-vuotiaaksi elänyt rodun 

edustaja sekä melkein 17-vuotias yksilö.  



29 
 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet  

 

Ensimmäinen PEVISA (Perinnöllisten  vikojen  ja sairauksien-vastustamisohjelma)  astui voimaan 1995 

PEVISA:n ehdot ovat pysyneet samana. 

 Pyreneittenmastiffien PEVISA: Pentujen vanhemmista tulee olla kyynärkuvauslausunto sekä ennen 

astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. 

 PEVISA:ssa keskitytään lonkka- ja kyynärnivelten seurantaan, koska ne ovat suurikokoisen koirarodun 

liikkumisen kannalta olennainen osa. Kaikkien koirien omistajia tulee kannustaa kuvauttamaan koiran 

kyynärät ja lonkat. Tällä hetkellä kuvattujen koirien prosenttiosuus on liian pieni, että todellinen tilanne 

olisi selvillä. 

  

4.3.1.1 LONKKANIVELDYSPLASIA  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten 

kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä 

makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. 

Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin 

suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja 

lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin 

stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin 

vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, 

mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri 

geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä (engl. major gene). Periytymisaste vaihtelee eri 

tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on 

todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se 

tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla 

lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös liian raju liikunta kasvuaikana voi 

pahentaa muutoksia.  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. 

Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta 

nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Oireet voivat vähentyä 

selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää 

nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. 

Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon 

jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi 

liittää ne johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä. Oireilu 

laitetaan usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeissä. 
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Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja 

lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.  

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino 

pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena 

tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. 

Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa. 

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden 

karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan 

jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista.  

Teksti: Ell Anu Lappalainen 

 

Pyreneittenmastiffeilla on voimassa PEVISA, jossa lonkkaniveldysplasia raja-arvona D. Lonkkakuvausikä on 

vähintään 18 kk. Lausunto tulee olla voimassa astutus hetkellä (PEVISA). Tämä raja-arvo ei ole kaventanut 

jalostusmateriaalia, vuosina 2003 – 2012 jalostuksesta on suljettu pois 21 koiraa, joilla lonkkastatuksena oli 

E.  

Raja-arvon asettamisen jälkeen kasvattajat ovat enenevässä määrin kiinnittäneet huomiota 

lonkkaniveldysplasiaan omissa jalostusvalinnoissaan. Tämä näkyy myös tilastoissa siten, että 

pyreneittenmastiffien lonkkastatukset ovat kautta linjan parantuneet. D-lonkkaisten koirien 

prosentuaalinen määrä on selvästi kaventunut.  

Vuosien 1995-2000  aikana D-lonkkaisten koirien prosentuaalinen osuus oli 50,4 %   

vuosien 2001–2006 osalta D-lonkkaisten koirien osuus oli 23,9 %.  

vuosien 2007–2012 osalta D-lonkkaisten koirien osuus oli 21 %.  

 

 Samanaikaisesti täysin terveiden A-lonkkaisten koirien osuus on kasvanut 11 %:sta 32 %iin (2007-2012). 

Lonkkaniveltilasto on esitetty vuoteen 2012 saakka, koska 18 kk kuvausiästä johtuen vuodelle 2013 ei ole 

tuloksia saatavilla. 

 

Lonkkaniveltilasto       

Vuosi Syntyneitä 
Kuvattuja 

yhteensä 
Tutkittu A B C D E 

1988 2 1 50,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

1989 31 11 35,50 % 0,00 % 0,00 % 9,10 % 63,60 % 27,30 % 

1990 24 8 33,30 % 25,00 % 12,50 % 12,50 % 37,50 % 12,50 % 
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1991 53 12 22,60 % 16,70 % 16,70 % 41,70 % 25,00 % 0,00 % 

1992 73 19 26,00 % 15,80 % 26,30 % 0,00 % 52,60 % 5,30 % 

1993 89 24 27,00 % 16,70 % 16,70 % 20,80 % 41,70 % 4,20 % 

1994 161 32 19,90 % 9,40 % 25,00 % 15,60 % 43,80 % 6,30 % 

Yhteens

ä 433 107 24,70 % 13,10 % 19,60 % 15,90 % 43,90 % 7,50 %  

Vuosi Syntyneitä 
Kuvattuja 

yhteensä 
Tutkittu A B C D E 

1995 118 17 14,40 % 11,80 % 17,60 % 17,60 % 52,90 % 0,00 % 

1996 105 27 25,70 % 11,10 % 22,20 % 22,20 % 44,40 % 0,00 % 

1997 97 30 30,90 % 20,00 % 23,30 % 20,00 % 33,30 % 3,30 % 

1998 81 26 32,10 % 3,80 % 11,50 % 15,40 % 57,70 % 11,50 % 

1999 48 7 14,60 % 14,30 % 0,00 % 0,00 % 85,70 % 0,00 % 

2000 59 20 33,90 % 5,00 % 10,00 % 20,00 % 60,00 % 5,00 % 

Yhteensä 508 127 25,00 % 11,00 % 16,50 % 18,10 % 50,40 % 3,90 % 

Vuosi Syntyneitä 
Kuvattuja 

yhteensä 
Tutkittu A B C D E 

2001 65 22 33,80 % 18,20 % 18,20 % 27,30 % 27,30 % 9,10 % 

2002 46 16 34,80 % 12,50 % 31,30 % 37,50 % 18,80 % 0,00 % 

2003 42 20 47,60 % 40,00 % 20,00 % 25,00 % 15,00 % 0,00 % 

2004 108 43 39,80 % 32,60 % 14,00 % 18,60 % 30,20 % 4,70 % 

2005 105 37 35,20 % 21,60 % 21,60 % 27,00 % 21,60 % 8,10 % 

2006 87 17 19,50 % 17,60 % 35,30 % 17,60 % 23,50 % 5,90 % 

Yhteensä 453 155 28,70 % 25,20 % 21,30 % 24,50 % 23,90 % 5,20 %  

Vuosi syntyneitä 

Kuvattuja 

yhteensä Tutkittu A B C D E 

2007 90 32 36,00% 34,00% 12,00% 22,00% 31,00% 0,00% 

2008 160 54 34,00% 41,00% 19,00% 20,00% 15,00% 6,00% 

2009 114 48 42,00% 21,00% 27,00% 19,00% 23,00% 10,00% 
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2010 92 22 24,00% 32,00% 23,00% 23,00% 14,00% 9,00% 

2011 135 29 21,00% 38,00% 17,00% 10,00% 24,00% 10,00% 

2012 134 9 7,00% 11,00% 11,00% 56,00% 22,00% 0,00% 

Yhteensä 725 194 27,00% 32,00% 20,00% 21,00% 21,00% 7,00% 

 

4.3.1.2 KYYNÄRNIVELDYSPLASIA  

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan 

nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus 

coronoideus) sisemmän osan fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan 

osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia 

(nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin 

ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.  

 

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli 

siihen vaikuttavat useat eri geenit. Yksi näistä geeneistä saattaa olla ns. suurivaikutteinen geeni. 

Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen 

kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös 

hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus 

kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin 

sanoen optimaalisella ruokinnalla voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on 

siihen perinnöllinen taipumus.  

 

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen oire on 

ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa 

tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. 

Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet 

huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat sekundaarisesta nivelrikosta. Kiinnittymätön 

kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös.  

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa 

kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon merkit. 

Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana nivelrikko. Leikattuunkin 

jalkaan kehittyy yleensä aina jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää ja se voi 

kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa 

yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Nivelrikon 

hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään myös 

tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia lääkkeitä ja 

ravintolisiä.  
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Pohjoismaissa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu sekundaarisiin nivelrikon merkkeihin. On huomattava, 

että jo 1. asteen muutos tarkoittaa sitä, että koiralla on kyynärnivelen kasvuhäiriö ja siitä johtuvia 

nivelrikkomuutoksia. Ruotsissa kyynärnivelen kasvuhäiriö on vähentynyt roduissa, joissa kyynärniveliä 

kuvataan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että siellä käytetään näissä roduissa jalostukseen vain vähän 

muita kuin kyynärnivelien suhteen terveitä koiria..  

Teksti: Ell Anu Lappalainen 

 

 

Pyreneittenmastiffien kyynärnivelsairauksia on seurattu PEVISA:n puitteissa. Voimassa olevan PEVISA:n 

mukaan jalostukseen käytettävistä koirista tulee olla kyynärnivellausunto. Tutkimustuloksella ei kuitenkaan 

ole vaikutusta rekisteröintiin. Kennelliiton jalostusstrategian voimaan tulon jälkeen kaikkein huonoimpien 

kyynärstatuksen omaavia koiria ei kuitenkaan saa käyttää jalostukseen. 

Kyynärnivelsairaudet ovat lisääntyneet jossain vaiheessa. Tämä käy ilmi alla olevasta taulukosta, jossa 

täysin terveiden koirien osuus (0-sarake) on laskenut. Viisivuotistarkastelussa vuosina 1995-2000 terveitä 

oli 90,2 %, 2001-2009 aikana terveiden osuus oli pudonnut 81 prosenttiin ja  viimeisellä  jaksolla 2010 

terveiden koirien osuus on pysynyt samana mutta kakkos- ja kolmosstatuksen saaneiden osuus on 

pienentynyt. Kyynärniveltilasto on esitetty vuoteen 2012 saakka, koska 18 kk kuvausiästä johtuen vuodelle 

2013 ei ole tuloksia saatavilla. 

Kyynärniveltilasto      

        

Vuosi Syntyneitä Kuvattuja Yhteensä Tutkittu 0 1 2 3 

1988 2 0 0,00 %     

1989 31 0 0,00 %     

1990 24 1 4,20 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 

1991 53 6 11,30 % 66,70 % 16,70 % 16,70 % 0,00 % 

1992 73 11 15,10 % 81,80 % 18,20 % 0,00 % 0,00 % 

1993 89 21 23,60 % 85,70 % 9,50 % 4,80 % 0,00 % 

1994 161 28 17,40 % 78,60 % 14,30 % 7,10 % 0,00 % 

Yht. 433 67 15,50 % 79,10 % 14,90 % 6,00 % 0,00 %  

Vuosi Syntyneitä Kuvattuja Yhteensä Tutkittu 0 1 2 3 

1995 118 16 13,60 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

1996 105 27 25,70 % 92,60 % 7,40 % 0,00 % 0,00 % 
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1997 97 29 29,90 % 93,10 % 3,40 % 0,00 % 3,40 % 

1998 81 25 30,90 % 84,00 % 8,00 % 4,00 % 4,00 % 

1999 48 7 14,60 % 85,70 % 14,30 % 0,00 % 0,00 % 

2000 59 19 32,20 % 84,20 % 10,50 % 0,00 % 5,30 % 

Yht. 508 123 24,20 % 90,20 % 6,50 % 0,80 % 2,40 %  

Vuosi Syntyneitä Kuvattuja Yhteensä Tutkittu 0 1 2 3 

2001 65 22 33,80 % 77,30 % 18,20 % 4,50 % 0,00 % 

2002 46 17 37,00 % 82,40 % 11,80 % 5,90 % 0,00 % 

2003 42 20 47,60 % 90,00 % 5,00 % 0,00 % 5,00 % 

2004 108 42 38,90 % 78,60 % 14,30 % 2,40 % 4,80 % 

2005 105 37 35,20 % 81,10 % 8,10 % 5,40 % 5,40 % 

2006 87 17 19,50 % 76,50 % 17,60 % 0,00 % 5,90 % 

Yht. 453 155 34,20 % 80,60 % 12,30 % 3,20 % 3,90 %  

Vuosi Syntyneitä Kuvattuja yhteensä Tutkittu 0 1 2 3 

2007 90 33 37,00% 76,00% 12,00% 6,00% 6,00% 

2008 160 54 34,00% 83,00% 7,00% 4,00% 6,00% 

2009 114 47 41,00% 74,00% 9,00% 13,00% 4,00% 

2010 92 23 25,00% 74,00% 22,00% 0,00% 4,00% 

2011 135 29 21,00% 83,00% 7,00% 10,00% 0,00% 

2012 134 9 7,00% 89,00% 0,00% 11,00% 0,00% 

Yht. 725 195 27,00% 79,00% 10,00% 7,00% 4,00% 

 

Asettamalla kyynärien raja-arvoksi 2 jalostukseen käytettäville koirille, jalostuskäytöstä poistuisi arviolta 4 

vuoden aikana noin 13 koiraa (12%), edellyttäen etteivät nämä koirat jo ole poissuljettu lonkkiensa 

puolesta. Tällä ei ole kovin suurta merkitystä geenipoolin kaventumiselle. Vasta asettamalla kyynärien raja-

arvoksi 0, voisi se rajoittaa 4 vuoden aikana jalostuskoirien määrää 23 %.  

Ilman PEVISAn raja-arvoa käytetään jalostukseen enimmäkseen tervekyynäräisiä yksilöitä ja jos kyynärät 

ovat arvoltaan 1 tai 2, niin niille on etsitty 0-kyynäräinen jalostuskoira. Siksipä raja-arvoilla ei noita lukuja 

saataisi paljonkaan paremmiksi. 

 



35 
 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

 

Pyreneittenmastiffien terveyskysely koirien omistajille toteutettiin nettikyselynä Bullmastiffit ja Mastiffit 

ry:n toimesta. Huolimatta kyselyn mainostamisesta useaan otteeseen eri foorumeilla, siihen saatiin vain 42 

vastausta. Tästä syystä kyselyn perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä rodun 

terveydentilasta. 

Hotspot koettiin yleisimmäksi ongelmaksi (21 % vastanneista), seuraavaksi tuli allergiat (16 %), hiiva (9 %), 

syöpä (7 %), luusto-ongelmat (7 %), eturauhastulehdus (4 %), munuaisten vajaatoiminta (4 %).  

Lisääntymiseen liittyviä ongelmia vastauksissa oli kaksi kappaletta, pennun virheasento ja kohtuun kuollut 

pentu. Tiedonkeruuta lisääntymisestä ja siinä ilmenevistä ongelmista tulisikin kehittää, esimerkiksi 

jokaisesta pentueesta täytettävällä pentue-lomakkeella. 

 

Edellinen terveyskysely suoritettu Pyreneittenmastiffit ry:n  jäsenistölle 2006  

(vastauksia 102) 

TERVEYSKYSELYN 20 YLEISINTÄ ONGELMAA 
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TERVEYSKYSELYN 20 YLEISINTÄ ONGELMAA 

 

Immuunijärjestelmän häiriöt on tarkasteltu alla yhtenä kokonaisuutena, koska kyselyn vastauksista 

valtaosalla koirista on esiintynyt näihin lueteltuja ongelmia. 
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Muita terveyskyselyyn ilmoitettuja sairauksia on esiintynyt n. 5 koiralla tai joitakin yhdellä koiralla. Otosta ei 

voi pitää näiden sairauksien osalta kattavana, mutta voi antaa viitettä kannassa esiintyvistä sairauksista:  

Kohtutulehdus, polttoheikkous, epilepsia, napatyrä, entropium (alaluomien sisäänpäin kiertyneisyys), 

vuotavat silmät, mahalaukun kiertymä, kasvaimet, virtsatulehdus, muut synnynnäiset rakenneongelmat. 

On huomattava, että sairaita voi olla vähän, mutta kantajien määrä on huomattavasti suurempi.  

Vaikka kaikkien sairauksien tarkka periytyvyys ei ole tiedossa, on selvää, ettei vakavasti sairasta koiraa tule 

käyttää jalostukseen, eikä sellaisen tuottanutta yhdistelmää tule uusia. Lievempien vikojen kohdalla on 

hyvä periaate, ettei kahta samasta ongelmasta kärsivää koiraa yhdistetä.  

On hyvä huomata, että myös uros voi periyttää polttoheikkoutta jälkeläisilleen ja narttu kivesvikaisuutta. 

 

4.3.2.1 IMMUUNIJÄRJESTELMÄN SAIRAUDET JA ONGELMAT,  

 

Immuunijärjestelmän sairauksia ovat esimerkiksi  hotspot, korvatulehdus, allergia ja  iho-ongelmat (muu 

kuin hotspot), tassun pohjan ihottuma ja kilpirauhasen vajaatoiminta jne. 

 

Vuoden 2006 terveyskyselyn mukaan yhteensä yli 50 % koirista on kärsinyt immuunijärjestelmän häiriöistä, 

kuten hotspotista, korvatulehduksista, allergioista ja muista iho-oireista. Immuunijärjestelmän häiriöitä 

rodussa tulee seurata tarkemmin, sillä sitä esiintyy rodussa paljon. Hotspotin osalta tulee kiinnittää 

huomiota turkkiin, ettei sitä jalosteta liian runsaaksi. 

 

Immuunijärjestelmän toimintaa hallitsee ja ohjailee Multiple Histocompatability Complex (MHC). Tätä 

geeniryhmää kutsutaan kompleksiksi, koska sen sisältämät geenit sijaitsevat kromosomissa hyvin lähellä 

toisiaan. Tällainen sijoittuminen kytkentäryhmiin takaa sen, että geenit periytyvät yleensä aina yhdessä 

seuraavalle polvelle. Jokaisella yksilöllä on kaksi MHC-kompleksiin vaikuttavaa geenipakettia, yksi 

kummaltakin vanhemmalta. MHC-kompleksi mahdollistaa immuunipuolustuksen reaktiot haitallisia 

tunkeilijoita, esimerkiksi bakteereja ja viruksia vastaan. Koirat, joilla on samat MHC-kompleksin osat 

molemmilta vanhemmiltaan, ovat herkempiä infektioille ja kärsivät todennäköisemmin 

autoimmuunisairauksista ja allergioista. 

Autoimmuunisairaudessa immuunijärjestelmä ei kykene erottamaan omaa ja vierasta alkuperää olevia 

asioita toisistaan ja alkaa hyökätä elimistön omia kudoksia vastaan. 

Ympäristötekijät voivat saada autoimmuunisairauden puhkeamaan, mutta koiran genetiikalla on myös oma 

osansa. Ensinnäkin koiralla pitää olla geneettinen alttius ja tietynlaiset MHC-geenit, jotta se voi sairastua. 

Lisäksi sen pitää altistua jollekin sairauden laukaisevalle tekijälle – toinen sairaus, loukkaantuminen, 

ylirasittuminen, altistuminen, henkinen stressi, myrkytys, tai jokin niin pieni asia, että sitä ei koskaan saada 

selville. 
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Matadoriurosten käyttö on erikoisen vaarallista, koska jokaisen uroksella on itsellään vain kaksi MHC-

kompleksityyppiä ja se voi jättää jälkeensä vain näitä kahta tyyppi niistä sadoista, joita koko populaatiolla 

mahdollisesti on käytössään. Tuleville sukupolville annetaan vain murto-osa käytettävissä olevista MHC-

komplekseista ja esimerkiksi riski sairastua autoimmuunisairauksiin kasvaa kaiken aikaa. 

Jos suvussa on tavattu autoimmuunisairauksia, tulisi jokaisessa yhdistelmässä pyrkiä välttämään toiseen 

autoimmuunisukuun yhdistämistä, vähintään toisen suvun pitäisi olla täysin puhdas 

autoimmuunisairauksista. Jos koira on tuottanut useita autoimmuunisairauksista tai allergiasta kärsiviä 

jälkeläisiä, useista eri yhdistelmistä, on sen jalostuskäyttöä harkittava vakavasti. Sellaista yhdistelmää, joka 

on tuottanut allergiaa tai autoimmuunisairauksia ei tulisi koskaan uusia. 

Lainaus: Text: CA Sharp, Suomentanut: HannaMari Laitala 

 

 

4.3.2.2. MUUT SAIRAUDET 

KORVATULEHDUS 
Terveyskyselyyn vastanneiden koirista melkein 10 prosentilla oli korvatulehduksia.  

Ulkokorvantulehdus on tavallinen vaiva. Yli 16 % koirista sairastaa korvatulehduksen elämänsä aikana. Jos 

koiralla on jokin altistava ihosairaus, kuten atopia, voi korvatulehduksen esiintyminen olla vieläkin 

yleisempää. Atopiasta kärsivistä koirista jopa 80 % sairastaa myös toistuvia korvatulehduksia muiden 

allergisten iho-oireidensa lisäksi. Koiralla voi myös olla väli- ja sisäkorvantulehdus, mutta ne ovat 

ulkokorvantulehdusta harvinaisempia.  

Koiran ulkokorvantulehdukseen voi olla monta eri syytä. Tavallisimmin tulehtuneesta korvasta löytyy 

bakteeri- tai hiivatulehdus. Kissoissa tavallinen korvapunkki voi tarttua myös koiraan ja aiheuttaa 

ärsytyksellään korvan tulehtumisen. Atopiasta kärsivän koirien korvalehtien iho voi olla punoittava tai 

ärtynyt ja paksuuntunut ns. appelsiini-iho. 

Lähde: Ell Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema 

 
POLTTOHEIKKOUS 

Terveyskyselyyn vastanneiden koirista 5 prosentilla on todettu polttoheikkoutta . 

Synnytysongelmista tavallisimmat ovat polttoheikkous ja synnytysesteet. 
Polttoheikkoutta aiheuttavat pienet tai suuret pentueet, nartun alikuntoisuus, 
nartun korkea ikä (rappeutunut kohtu) ja väsyminen suurta pentuetta 
synnyttäessä.  

Jos nartulla on toistuvaa polttoheikkoutta tai sille joudutaan tekemään  keisarinleikkaus  

kaksi kertaa, ei narttua tulisi käyttää enää jalostukseen. 
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EPILEPSIA 

Terveyskyselyn mukaan epilepsia on todettu noin 5 prosentilla koirista. 

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin 
neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen 
toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä..  
Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi 
alkaa missä iässä hyvänsä. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä 
ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus.  

Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen 

yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa 

geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta.  

Lähde: Ell Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema  

 

NAPATYRÄ 

Terveyskyselyn mukaan napatyrä on todettu noin 5 prosentilla koirista. 

Napa on se kohta, josta sikiön aineenvaihdunta tapahtuu istukan välityksellä emon elimistöön. Normaalisti 

navan aukko sulkeutuu heti  syntymän jälkeen. Jos aukon sulkeutuminen hankaloituu,  syntyy napatyrä eli 

vatsaontelon seinämään jää reikä; joskus suurempi joskus pienempi. Usein navan aukko on 

perintötekijöiden vaikutuksesta liian suuri ja sulkeutuminen epätäydellistä. Napatyrää tavataan  hyvin 

lieväasteisesta nuppineulanpään kokoisesta aina todella suuriin ja vaikeisiin tapauksiin. 

Napatyrä korjataan pienellä leikkauksella, jossa aukko yksinkertaisesti ommellaan kiinni.. Leikkaus vaatii 

joko syvän rauhoituksen tai yleisanestesian; nukutusriskin vuoksi on usein odotettava pennun kasvamista 

ainakin 2 kuukauden ikäiseksi ennen leikkaustoimenpidettä. 

Lähde: Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jukka Marttila 

 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

 

Alla on listattu Pyreneittenmastiffien kuolinsyyt ajalta 1988 – 2013.  

Tiedot haettu koiranetistä 29.1.2014 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Koiria yht. 

Kuolinsyytä ei ilmoitettu 7 vuotta 0 kuukautta 51 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 10 vuotta 9 kuukautta 44 

Luusto- ja nivelsairaus 4 vuotta 11 kuukautta 29 
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Kasvainsairaudet, syöpä 7 vuotta 8 kuukautta 26 

Tapaturma tai liikennevahinko 4 vuotta 6 kuukautta 15 

Sydänsairaus 7 vuotta 2 kuukautta 14 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 1 kuukautta 12 

Muu sairaus, jota ei ole listalla 4 vuotta 0 kuukautta 12 

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 5 vuotta 9 kuukautta 10 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 10 vuotta 0 kuukautta 9 

Maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 0 kuukautta 4 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 2 vuotta 0 kuukautta 3 

Selkäsairaus 6 vuotta 6 kuukautta 3 

Iho- ja korvasairaudet 6 vuotta 10 kuukautta 2 

Sisäeriterauhasten sairaus 5 vuotta 0 kuukautta 1 

Kaikki yhteensä 7 vuotta 3 kuukautta 235 

 

Pyreneittenmastiffien kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 51 koirasta, keski-ikä tasan 7 vuotta. Toiseksi eniten 

kuolemaan johtaneita sairauksia/syitä on ollut vanhuus ja keski-ikänä 10 vuotta 9 kuukautta 44 koiraa. 

Listalla tasaisesti syinä on ollut myös luusto- ja nivelsairaudet sekä kasvainsairaudet ja syöpä. Luusto ja 

nivelsairaudet ovat kohtalokkaita nuoremmille koirille, eli keskimääräinen kuolin ikä on melkein viisi vuotta. 

Kasvainsairaudet ja syöpä (luusyöpä on yleinen suurilla roduilla) ovat aiheuttaneet kuoleman keskimäärin 7 

vuoden ja 8 kuukauden iässä.  

4.3.4. Lisääntyminen 

Pyreneittenmastiffien lisääntymisestä ei ole koottua terveystietoa 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

Suuri koko voi aiheuttaa nivelongelmia ja kasvuhäiriöitä. Rakenne on kuitenkin anatomisesti terve eikä ole 
liioiteltuja piirteitä 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Isojen rotujen terveysongelmat ovat yleensä nivelissä.  Pyreneittenmastiffien kohdalla lonkat ja 
kyynärnivelet ovat edelleen vahdittava ongelma, vaikka molempien kohdalla on edistystä tapahtunut. 
 Pyreneittenmastiffien lonkkastatukset ovat kautta linjan parantuneet. D-lonkkaisten koirien 

prosentuaalinen määrä on selvästi kaventunut ja samanaikaisesti täysin terveiden A-lonkkaisten koirien 

osuus on kasvanut. 

Kyynärnivelien kohdalla on ollut jonkun verran heilahtelua, mutta viimeisimmissä tuloksissa kakkos- ja 

kolmosstatuksen saaneiden osuus on pienentynyt 

Immuunijärjestelmän häiriöt (hotspot, allergia jne.) ovat yleinen terveysongelma. Terveyskyselyihin 

vastanneiden (2013 + 2006) koirista noin puolella oli näihin luokiteltavia ongelmia 

Syöpäsairaudet ovat lisääntyneet kuten muillakin roduilla. Sydänsairauksia on myös ilmennyt jonkin verran. 
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4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

 

YLEISVAIKUTELMA: Hyvin suurikokoinen, suorakaiteen muotoinen ja tasapainoinen. Erittäin sopusuhtainen, 
erityisen voimakas ja lihaksikas, vahvaluustoinen. Karvapeite on kohtalaisen pitkää. Mahtavasta koostaan 
huolimatta pyreneittenmastiffi ei saa vaikuttaa kömpelöltä eikä lymfaattiselta.  
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rakenteeltaan suorakaiteen muotoinen, kauttaaltaan sopusuhtainen ja 
tasapainoinen. Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Kallon pituuden suhde kuonon 
pituuteen on 5 : 4. Kallon leveys on sama tai hieman suurempi kuin pituus. Säkäkorkeuden suhde 
rintakehän ympärysmittaan on suunnilleen 7 : 10. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyväntahtoinen, lempeä, ylväs ja erittäin älykäs, vieraita kohtaan peloton, 
kova ja aina perääntymätön. Ystävällinen toisille koirille, mutta tietoinen omasta voimastaan. Joutuessaan 
tappeluun pyreneittenmastiffi on erittäin taitava ja osoittaa perineensä vuosisatojen takaiset 
käyttäytymismallit taistelussa susia vastaan. Haukku on matala ja syvä, ilme tarkkaavainen.  
 
PÄÄ: Suuri, voimakas ja kohtalaisen pitkä. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 5 : 4. Kallon ja 
kuonon ylälinjat ovat hieman erisuuntaiset tai lähes yhden- suuntaiset. Ylhäältä katsottuna kallo ja kuono-
osa muodostavat yhtenäisen pitkänomaisen kokonaisuuden, kuonontyven ja ohimoluiden leveydessä ei ole 
suurta eroa. Pää on sivulta katsottuna syvä, ei turpea. 
 
KALLO-OSA: Leveä ja voimakas, sivusta katsottuna hieman kupera. Kallon leveys on sama tai hieman 
suurempi kuin pituus. Niskakyhmy on korostunut. 
 
OTSAPENGER: Loiva, vain hieman korostunut, kuitenkin selvä.  
KIRSU: Musta, kostea, suuri ja leveä. KUONO-OSA: Sivusta katsottuna suora, ylhäältä katsottuna hieman 
kolmiomainen; tyvestä leveä ja vähitellen kirsua kohti kapeneva, ei kuitenkaan suippo.  
 
HUULET: Ylähuuli peittää selvästi alahuulen olematta roikkuva. Alahuuli muodostaa suupielissä selvän 
poimun. Limakalvot ovat mustat.  
 
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta. Hampaat ovat valkoiset, voimakkaat ja terveet. Kulmahampaat 
ovat suuret, pitkät, terävät ja oikeassa asennossa lomittain; purenta on voimakas. Poskihampaat ovat 
kookkaat ja voimakkaat, etu- hampaat melko pienet ja välihampaat täysilukuiset. Kitalaki on musta ja sen 
harjan- teet selvästi erottuvat.  
 
SILMÄT: Pienet, mantelinmuotoiset ja pähkinänruskeat, mieluiten tummat. Ilme on tarkkaavainen, ylväs, 
miellyttävä ja älykäs, mutta erityisen kova tunkeilijoita kohtaan. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja 
mieluiten tiiviit koiran ollessa tarkkaavainen. On tyypillistä, että rauhallisen koiran alaluomi roikkuu hieman 
paljastaen osan sidekalvoa.  
 
KORVAT: Keskikokoiset, riippuvat, sileät, kolmion muotoiset ja silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet. Koiran 
ollessa rauhallinen korvat riippuvat poskenmyötäisesti, tarkkaavaisen koiran korvat eivät ole täysin 
poskenmyötäiset, vaan tyvestään noin kolmanneksen verran koholla. Korvia ei typistetä.  
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KAULA: Kartiomainen, leveä, voimakas, lihaksikas ja notkea. Nahka on paksu ja hieman löysä muodostaen 
kaksi selvää, mutta ei liian runsasta kaulanaluspussia.  
 
RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, hyvin vahva ja roteva; erittäin voimakas, mutta joustava ja ketterä 
 
YLÄLINJA: Vaakasuora koiran seistessä sekä liikkuessa.  
 
SÄKÄ: Selvästi erottuva.  
 
SELKÄ: Vahva ja lihaksikas 
.  
LANNE: Pitkä, leveä ja voimakas, kupeita kohti kapeneva.  
 
LANTIO: Leveä ja vahva. Viistous vaakatasoon nähden on noin 45°. Lantio ja säkä ovat samalla korkeudella.  
 
RINTAKEHÄ: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Rintalastan kärki on erottuva. Kylkiluiden välit ovat suuret; 
kyljet ovat pyöristyneet, eivät litteät. Säkäkorkeuden suhde rintakehän ympärysmittaan on noin 7 : 10.  
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on loivasti kohoava, kupeet syvät ja hyvin leveät 
 
HÄNTÄ: Tyvestään paksu ja keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas ja taipuisa häntä on runsaan, pitkän ja 
pehmeän karvan ansiosta näyttävän tuuhea. Koiran ollessa rauhallinen häntä on suhteellisen alhaalla 
ulottuen vähintään kintereisiin asti. Kolmasosa kärjestä on aina kaartuva. Innostuneen tai liikkuvan koiran 
häntä nousee sapelin muotoisena hännänpää selvästi kiertyneenä. Häntä ei kuitenkaan koskaan saa olla 
täysin ympyräksi tai lantiota vasten kiertynyt.  
 
RAAJAT ETURAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat täysin pystysuorat. Edestä katsottuna ne ovat suorat, 
yhdensuuntaiset, lihaksikkaat ja jänteikkäät. Kyynärvarsi on kolme kertaa välikämmenen pituinen. Luusto 
on voimakas.  
 
LAVAT: Viistot, hyvin lihaksikkaat ja kyynärvarsia pitemmät. Lavan ja olkavarren välinen kulma on lähes 
100°.  
OLKAVARRET: Hyvin voimakkaat.  
 
KYYNÄRPÄÄT: Vahvat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma on noin 
125°.  
KYYNÄRVARRET: Vankkaluustoiset, suorat ja vahvat.  
 
RANTEET: Vahvat.  
 
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna vain hieman viistot, suoraan kyynärvarren jatkeena.  
KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, voimakkaat, korkeat ja hyvin kaareutuneet. 
Kynnet ja päkiät ovat vahvat ja kestävät. Varpaiden väleissä on jonkin verran nahkaa ja ne ovat 
karvoittuneet.  
 
TAKARAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja sivulta kat- sottuna sopivasti 
kulmautuneet, takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat. Kintereet ovat yhdensuuntaiset. Oikea takaraajojen 
rakenne mahdollistaa vaivattomat, voimakkaat ja tyylikkäät liikkeet. 
  
REIDET: Vahvat ja lihaksikkaat. Lonkan ja reiden välinen kulma on noin 100°.  
POLVET: Reiden ja säären välinen kulma on noin 120°.  
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset 



42 
 

.  
KINTEREET: Kinnerkulma on avoin, noin 130°.  
 

       
(Rakennekuvat. La Gran Perla. www.lagranperla.com/pyreneittenmastiffi/rotumaaritelma/. Hakupäivä 29.12.2013. 

 
VÄLIJALAT: Selväpiirteiset. Jänteet ovat selvästi erottuvat. Takaraajoissa voi olla yksin- tai kaksinkertaiset 
kannukset, joiden poisto on sallittua. Kahdesta samanarvoisesta yksilöstä pidetään parempana sitä, jolla on 
kaksoiskannukset.  
KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät, hieman soikeat ja hieman etukäpäliä pitemmät.  
 
LIIKKEET: Mieluisin liikuntamuoto on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voimakasta, tyylikästä ja 
yhdensuuntaista. Ei peitsaamista.  
 
NAHKA: Joustava ja paksu, väritykseltään vaaleanpunainen, jossa tummempia pigmenttiläiskiä. Kaikki 
limakalvot ovat mustat 
. 
KARVAPEITE KARVA: Tiheää, paksua ja kohtalaisen pitkää. Karvan ihanteellinen keskipituus ylälinjan 
keskellä on 6 - 9 cm; karva on pitempää selässä, kaulassa, vatsassa, olkavarsien ja säärten takaosassa sekä 
hännän puuhkassa, jossa karva ei ole yhtä karhe- aa kuin muualla. Karva on laadultaan karheaa, ei villavaa. 
VÄRI: Perusväri on valkoinen, jossa aina hyvin selvä maski. Joka puolella koiraa voi olla maskin värisiä, 
selvästi erottuvia epäsäännöllisiä laikkuja. Korvat ovat aina värittyneet. Kolmiväriset tai täysin yksiväriset 
yksilöt eivät ole toivottuja. Hännän- pää ja raajat ovat aina valkoiset. Maski on selvästi erottuva, ja laikkujen 
reunat mieluiten selvärajaiset. Karvan tulee olla tyvestä mahdollisimman vaalea, mieluiten täysin valkoinen. 
Arvostetuimmat värit tärkeysjärjestyksessä ovat puhtaan tai lumenvalkoinen, jossa on keskiharmaita, 
voimakkaan kullankeltaisia, tummia, mustia, hopeanharmaita, vaaleanruskeita, hiekanvärisiä tai 
marmoroituja laikkuja. Punaiset laikut tai kellanvaalea perusväri eivät ole toivottuja.  
 
KOKO SÄKÄKORKEUS: Ylärajaa ei ole määritelty. Samanarvoisista yksilöistä kookkaampi on aina 
arvostetumpi. Alaraja uroksilla on 77 cm ja nartuilla 72 cm, on kuitenkin toivottavaa, että ne ylittyvät 
selvästi. Suositeltava säkäkorkeus on uroksilla yli 81 cm ja nartuilla yli 75 cm.  
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 
vakavuuteen.  
VÄHÄISET VIRHEET: Hieman kyömy kuononselkä; tasapurenta tai jonkin välihampaan puuttuminen; muu 
kuin suora ja vakaa selkä-lantiolinja liikkeessä; hieman laineikas karvapeite, hieman yli 9 cm:n pituinen 
karva ylälinjan kohdalla; lievä arkuus.  
VAKAVAT VIRHEET: Kevyt tai lymfaattinen yleisvaikutelma; suippo tai liian tylppä kuono, lievä alapurenta, 
useiden väli- tai kulmahampaiden puuttuminen, mikäli se ei johdu onnettomuudesta, etuhampaiden 
vähäinen epätasaisuus; silmä- luomien liiallinen sisään- tai ulospäin kiertyminen (entropium tai ektropium); 
korvien tai hännän typistäminen; notkoselkä; voimakas takakorkeus; häntä, joka kaartuu selän päälle tai ei 
kaarru kärjestä tai josta puuttuu puuhka; muut kuin pystysuorat raajat; heikot välikämmenet, välijalat tai 
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käpälät; pihtikinttuisuus liikkeessä tai seistessä; muut kuin yhdensuuntaiset liikkeet; hyvin laineikas tai 
kihara karvapeite, hieman alle 6 cm:n tai hieman yli 11 cm:n pituinen karva ylälinjan kohdalla; korvien 
puutteellinen väritys; tasapainoton luonne.  
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; voimakas arkuus, pelokkuus ja aggressiivisuus; 
pigmentin puuttuminen kirsussa ja limakalvoissa; halkinainen kirsu; voimakas yläpurenta, alapurenta; 
karvapeitteen pituus ylälinjan kohdalla 4 cm tai vähemmän tai yli 13 cm; valkoisen värin puuttuminen, 
muun väriset kuin valkoiset raajat ja hännänpää; täysin valkoinen karvapeite, maskin puuttuminen; 
pohjaväristä epäselvästi erottuvat ja sekarotuisuuteen viittaavat laikut.   
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

 

Jalostustietojärjestelmän mukaan vuonna 2008 oli 255 näyttelykäyntiä, 2009 312 näyttelykäyntiä, 2010 357 
näyttelykäyntiä ja 2011 248 näyttelykäyntiä, 2012 243 näyttelykäyntiä ja 2013 286 näyttelykäyntiä 
 
 Näyttelyarvosteluissa on kiinnitetty huomiota mm. hännän asentoon, häntä ei saa olla täysin kiertynyt eikä 

sitä saa kantaa liian korkealla. Näyttelyarvostelujen perusteella rodussa  on tavattu useita huomattavan 

pieniä ja alamittaisia yksilöitä. Täten kasvattajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös jalostusyksilöiden 

korkeuteen ja kokoon. 

 
Jalostustarkastukset 
Jalostustarkastuksiin osallistui vuonna 2008  11 koiraa, 2009 5, 2011 7, 2012 11 ja vuonna 2013 9  koiraa. 
Yhtään koiraa ei ole jätetty jalostuksen ulkopuolelle jalostustarkastuksessa. Jalostustarkastuksen tehneiden 
tuomareiden yleisimmät huomautukset ovat olleet, että  huomiota on kiinnitettävä takaliikkeisiin ja 
takaraajojen asentoon, kulmauksiin, pieneen kokoon sekä raajojen luustoon. 
 

4.4.3 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

 

Massiivisen pyreneittenmastiffin säilyttäminen liikkuvana ja rakenteeltaan terveenä on rodun jalostuksen 

kannalta keskeisin kysymys. 

Vuosien 2008–2011 näyttelyarvosteluissa useamman koiran kohdalla oli maininta selkälinjan pehmeydestä. 

Jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota jalostuskoiran selän rakenteeseen. Sillä selkärangan ongelmat ovat 

pitkälti perinnöllisiä ja voivat aiheuttaa vakavia rakenteellisia ongelmia mikäli jalostukseen käytetään 

sairaita yksilöitä. Rotumääritelmässä vaaditaan vaakasuoraa selkälinjaa niin seistessä kuin liikkuessa.  

Näyttelyarvosteluissa on mainittu jonkin verran niukoista takaraajojen kulmauksista sekä takaosan 

rakenteesta. Jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota takaosan rakenteeseen sekä kulmauksiin. 

Rotumääritelmä määrittelee takaraajat voimakkaiksi ja lihaksikkaiksi sekä sopivasti kulmautuneiksi ja nämä 

mahdollistavat vaivattomat, voimakkaat ja tyylikkäät liikkeet. Koirien rakenteeseen kiinnitettävä 

jalostuksessa huomiota: terve rakenne, että pystyy liikkumaan rodun alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. 

Liian  massiivinen (lihava/raskas) koira ei pysty liikkumaan kunnolla. Rotumääritelmä määrittelee 

rakenteellisesti terveet kulmaukset. 

Terverakenteinen pyreneittenmastiffi liikkuu suuresta koostaan huolimatta kevyesti ja hyvin. Vuoden 2008–

2011 vuosikirjojen perusteella parantamisen varaa löytyy myös jonkin verran liikkeistä. 
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Näyttelyarvosteluissa oli mainintoja hyvistä etu ja sivuliikkeistä (oikealla askelpituudella ), mutta 

takaliikkeissä olisi parantamisen varaa. Rotumääritelmän mukaan liikkeen pitäisi olla tasapainoista, 

yhdensuuntaista ja voimakasta ravia. Tähän tulee kiinnittää huomiota jalostuskoiria valittaessa.  

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA 
 

Pyreneittenmastiffien edellinen jalostuksen tavoiteohjelman oli voimassa 1.1.2010–31.12.2014  
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi: 1.1.2001–31.12.2006. 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 
 

Käytetyimmillä uroksilla on yhteensä 467 jälkeläistä (ensimmäinen polvi), joista tutkittuja on 169 (36%). 
Lonkkien kohdalla tutkituista huonomman kuin A tai B tuloksen (sairaat) on saanut 47%, mikä on 
suunnilleen sama kuin rodun keskiarvo  49% (2002-2011 syntyneet). Kyynärnivelten kohdalla  1 tai 
huonomman arvon oli saanut 35 jälkeläistä (21%), mikä on täsmälleen sama kuin keskiarvo. Käytetyimmistä 
uroksista valioita oli 13 ja tuontikoiria 11. 
Käytetyimmistä nartuista valioita oli 12 kpl ja tuontikoiria 2. Yhteensä niillä oli 369 pentua, joista tutkittuja 
oli 127 (34%). Narttujen jälkeläistilastoissa sairaita oli lonkkien kohdalla 34%, mikä on selvästi parempi kuin 
rodun keskiarvo 49% (2002-2011 syntyneet). Kyynärnivelten kohdalla sairaita oli 23%, mikä on sama kuin 
rodun keskiarvo. 

 
 

 

Urokset jälkeläistilasto 2002-2013 
(rekisteröintivuosi/vähintään 2 pennuista tutkittu) 
Lonkissa on sairaaksi luokiteltu kaikki muut paitsi A ja B –lonkkaiset. Kyynärissä sairaiksi on luokiteltu kaikki 
muut paitsi 0-tulokset (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä) 
 

                                                        lonkat                      kyynärnivelet 

   

Pentueet Yhteensä  
Toisessa 

polvessa 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 MURTOI'S UOMO 2005 8 55 69 18 10 33% 56% 18 5 33% 28% 

2 

POHJ MVA FIN MVA SE MVA DK 

MVA NO MVA PMV-06 KBHV-07 

SEV-08 TORONTO DE LA 

TAJADERA DEL TIO ROY 

2003 4 45 117 16 6 36% 38% 16 2 36% 12% 

3 KORVENKEHTO HIDALKO 2008 5 38 11 9 4 24% 44% 9 3 24% 33% 

4 FIN MVA DADOR AV MOLÅSLIA 2003 6 36 36 11 8 31% 73% 11 2 31% 18% 
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5 

C.I.B FI MVA EE MVA NO MVA 

PMV-10 PMV-11 NOGALES 

NAVARRO CABANA DE OTAULA 

2007 6 33 75 10 3 30% 30% 10 4 30% 40% 

6 SANDOR DE EL PASO DEL OSO 2003 5 25 39 10 8 40% 80% 11 4 44% 36% 

7 IIRISMAAN NOCTURNE 2004 4 25 41 12 7 48% 58% 12 4 48% 33% 

8 
PUMA DE LA TAJADERA DEL TIO 

ROY 
2002 3 22 28 9 3 41% 33% 9 0 41% 0% 

9 FIN MVA RAMBO 2004 2 20 12 8 2 40% 25% 8 1 40% 12% 

10 GEVALDO AV MOLÅSLIA 2005 3 20 20 5 1 25% 20% 5 1 25% 20% 

11 

C.I.B FIN MVA DK MVA SE MVA 

NO MVA PMV-05 BOMBACHO-

BASILIO DE CABANA DEOTAULA 

2002 5 19 84 10 3 53% 30% 10 1 53% 10% 

12 
FI MVA SEIKUNMAAN PRINCIPE 

ALONSO 
2009 4 18 3 4 1 22% 25% 4 1 22% 25% 

13 FIN MVA PRIMALEON BAILARIN 2004 2 18 45 8 6 44% 75% 8 1 44% 12% 

14 
FIN MVA DESIDERIO-FELIPE DE 

MORALET 
2003 3 17 48 10 5 59% 50% 10 2 59% 20% 

15 
FI MVA PYRRELANDIAN 

DELVINICIO 
2007 5 17 56 7 2 41% 29% 7 3 41% 43% 

16 

FI MVA EE MVA JV-07 HeW-10 

V-10 V-12 PYRRELANDIAN 

DELROSSO 

2007 4 14 
 

2 2 14% 100% 2 0 14% 0% 

17 
FIN MVA SE MVA EE MVA MV-

08 NAVAHOOS ANDO CONTIGO 
2003 3 12 41 5 1 42% 20% 5 0 42% 0% 

18 
FIN MVA EBUSUS DE 

ALMALLUTX 
1999 3 11 17 4 3 36% 75% 4 0 36% 0% 

19 
FI MVA OJINEGRA'S FELIPE 

GONZALES 
2008 2 11 35 8 4 73% 50% 8 0 73% 0% 

20 MASTINERO AVE FENIX 2006 1 11 
 

3 1 27% 33% 3 1 27% 33% 
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Nartut jälkeläistilasto 2002-2013  
(rekisteröintivuosi/vähintään 2 pennuista tutkittu) 
Lonkissa on sairaaksi luokiteltu kaikki muut paitsi A ja B –lonkkaiset. Kyynärissä sairaiksi on luokiteltu kaikki 

muut paitsi 0-tulokset (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä) 

             lonkat                       kyynärnivelet
 

 

 

  

Pentueet Yhteensä  
Toisessa 

polvessa 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 
Tutkittu Sairas 

Tutkittu 

% 

Sairas 

% 

1 
GRAND MATADOR EVICATAS 

EMENTA 
2006 4 35 58 10 2 29% 20% 10 2 29% 20% 

2 

C.I.B POHJ MVA FIN MVA SE 

MVA NO MVA EE MVA V-07 

PMV-07 V-08 HeW-10 V-10 

PYRRELANDIAN CHOCOLATE 

2006 3 35 39 12 4 34% 33% 12 1 34% 8% 

3 
PMJV-05 GRAND MATADOR 

BARBARINBRINATA 
2005 5 35 23 12 9 34% 75% 12 6 34% 50% 

4 MURTOI'S NEGRITA 2003 4 27 14 5 3 19% 60% 5 2 19% 40% 

5 
FIN MVA SE MVA EE MVA EEV-

06 EVENTA AV MOLÅSLIA 
2004 2 24 94 11 5 46% 45% 11 2 46% 18% 

6 
FI MVA SAKEROS DULSE 

BERENGUER 
2006 3 22 31 6 2 27% 33% 6 0 27% 0% 

7 
FIN MVA LT MVA PMV-05 V-05 

V-06 LTV-07 GRAND MATADOR 

AMADORA LUCENA 

2003 3 19 86 9 5 47% 56% 9 1 47% 11% 

8 
POHJ MVA FI MVA SE MVA NO 

MVA LAGRAN PERLA 

EXQUISITO 

2009 2 16 
 

3 1 19% 33% 3 1 19% 33% 

9 PYRRELANDIAN BETTINA 2005 3 15 51 8 5 53% 62% 8 4 53% 50% 

10 
FIN MVA JV-04 PRIMALEON 

BUENAVENTURA 
2004 2 14 30 4 3 29% 75% 4 0 29% 0% 

11 ZAIJAS EVITA 2002 2 14 0 4 3 29% 75% 4 0 29% 0% 

12 
GRAND MATADOR IDEFILA 

IMANETA 
2008 2 14 

 
3 3 21% 100% 3 0 21% 0% 

13 FIN MVA IIRISMAAN OFELIA 2005 2 14 45 9 3 64% 33% 9 2 64% 22% 

14 
C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA 

MASTINERO BUENA HERTTA 
2007 2 14 35 3 2 21% 67% 3 0 21% 0% 
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15 
FIN MVA EUJV-06 LAGRAN 

PERLA ADMIRABLE 
2005 3 13 14 4 2 31% 50% 4 0 31% 0% 

16 TARAN MASKIN EBBASTIINA 2005 3 12 17 4 2 33% 50% 4 3 33% 75% 

17 LAGRAN PERLA CALUROSO 2008 2 12 8 2 0 17% 0% 2 1 17% 50% 

18 
FIN MVA SERRANO JOYA 

CRYSTAL CHANEL 
2006 1 12 48 9 4 75% 44% 9 2 75% 22% 

19 
FI MVA GRAND MATADOR 

HARMONAHAZADINA 
2007 2 11 

 
4 3 36% 75% 4 0 36% 0% 

20 
FIN MVA GRAND MATADOR 

AMADORA BRUNETE 
2003 2 11 0 5 3 45% 60% 5 2 45% 40% 

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpide Tulos 

Geenipohjan selvittäminen Monimuotoisuuskartoitus Aloitettu Genoscoper Oy:n 
kanssa v.2012. 30 
pyreneittenmastiffista näytteet. 
Kartoitusta jatketaan. 
Geenipohja on laajempi kuin 
monilla muilla vastaavilla roduilla 
ja kaikilla testatuilla roduilla 
yhteensä. 

Hankitaan jalostukseen myös 
koiria jotka eivät käy näyttelyissä 
ja lisäämällä rotutietoutta 
yhdistyksen kotisivuilla 

Yhdistyksen kotisivuja 
päivitetään jatkuvasti. 
Facebookiin on perustettu 
yhdistykselle tiedotusta varten 
yhteisö.   

Koiran omistajat saavat ajan 
tasalla olevaa tietoa ja 
innostuvat tulemaan mukaan 
toimintaan. 

Huomioidaan jalostukseen 
käytettävien koirien luonne. 

Tiedotetaan luonnetestien ja 
MH-kuvauksien tärkeydestä ja 
tiedon saannista. Mitä useampi 
koira virallisesti testattaisiin, 
saataisiin rodun luonneprofiili. 
Koiran omistajille luonnekysely 

Luonnetestit ja MH-kuvaukset 
eivät ole vielä saaneet laajempaa 
kannatusta, niin että 
luonneprofiili oltaisiin saatu 
aikaiseksi. Tämä on työn alla. 
Tehty luonnekysely, johon tullut 
yli 150 vastausta, jolloin saatu 
omistajien kokemuksia koiran 
luonteesta. 
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Terveystietojen 
kartuttaminen.Kuvauttaa 
mahdollisimman monta koiraa . 
Terveyskyselyt koiran omistajille 
ja ilmoittaminen koiran 
kuolinsyystä OmaKoira-netin 
kautta 

PEVISA-ohjelmassa kuvauspakko 
jalostuskoirille. 
Terveyskyselyiden vastauksien 
kartoittaminen. Kannustaa 
koiran omistajia merkitsemään 
koiran kuolin syy Omakoira-netin 
kautta. 

Koiria, joita ei käytetä 
jalostukseen, ei vieläkään 
kuvauteta tarpeeksi. 
Terveyskyselyihin vastaaminen ei 
ole tuottanut tulosta ja 
vastauksia on tullut liian vähän. 
Yhä useampi ilmoittaa koiran 
kuolin syyn omakoira-netin 
kautta. 

Tuomareiden kouluttaminen Rotujärjestö järjestää 
tuomarikoulutukset . Rotua 
harrastava yhdistys auttaa 
tekemällä koulutusmateriaalin.  

Terveen rakenteen ja liikkumisen 
tietous myös näyttelytuomareille 
ja ettei liioiteltuja piirteitä 
suosita näyttelyissä. 

Kasvattajille  tiedon lisääminen 
sekä yhteistyön parantaminen 
kasvattajien kanssa 

Otetaan kasvattajia mukaan 
toteuttamaan tapahtumia ja 
keräämään tietoa koirista (esim. 
tuomariohjeen päivitys).  
Kysytään kasvattajilta tietoa 
rotuun liittyen ja kerätään 
kokemuksia 

Kasvattajien aktiivisuutta on 
saatu lisättyä.  

Jäsenmäärän lisääminen  Tehty jäsenhankintakampanja, 
jolla kannustetaan myös 
kasvattajia liittämään pennun 
ostajia jäseniksi 

Jäsenmäärää on saatu lisättyä  yli 
sadalla vuoden sisällä (2013). 
Kasvattajat myös liittäneet 
pennun ostajia jäseniksi 
kiitettävästi. Uudet jäsenet ovat 
kiinnostuneet toiminnasta ja 
ovat tuoneet koiriaan 
tietoisuuteen. 

Rotutietoisuuden jakaminen ja 
millaisiin koteihin rotu soveltuu 

Annetaan rodusta tietoutta 
pentujen kyselijöille. Ei suositella 
koiraa kerrostaloon eikä 
rivitaloon, vaan mieluummin 
taajaman ulkopuolelle ja jopa 
työkäyttöön lammas ja 
karjatiloille.  

 

 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus 
Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus johtuu enimmäkseen koiran omistajasta,  joka ei ole 
kiinnostunut esim. teettämään terveystutkimuksia (PEVISA) ja sitä kautta esim. tarjoamaan urostaan 
jalostukseen.  
 
Lonkkaniveltilasto 2000-2012 syntymävuoden mukaan 

Vuosi Tutkittu A B C D E 

2000 34% 5% 10% 20% 60% 5% 

2001 34% 18% 18% 27% 27% 9% 

2002 35% 12% 31% 38% 19% 0% 

2003 47% 40% 20% 25% 15% 0% 
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2004 41% 32% 14% 18% 32% 5% 

2005 42% 18% 18% 32% 23% 9% 

2006 33% 28% 31% 14% 21% 7% 

2007 36% 34% 12% 22% 31% 0% 

2008 34% 41% 19% 20% 15% 6% 

2009 42% 21% 27% 19% 23% 10% 

2010 25% 30% 22% 22% 13% 13% 

2011 23% 39% 19% 10% 23% 10% 

2012 10% 15% 8% 46% 15% 15% 

Yhteensä 29% 28% 19% 22% 24% 7% 

 

 
      

       

 
Terveyssyistä  jalostuksen ulkopuolelle jäisi keskimäärin 7% tutkituista koirista E-lonkkien takia 
(pyreneittenmastiffien PEVISA) 
 
Kyynärniveltilasto 2000-2012 syntymävuoden mukaan 
 

Vuosi Tutkittu 0 1 2 3 

2004 40% 79% 14% 2% 5% 

2005 42% 75% 11% 9% 5% 

2006 33% 83% 10% 3% 3% 

2007 37% 76% 12% 6% 6% 

2008 34% 83% 7% 4% 6% 

2009 41% 74% 9% 13% 4% 

2010 26% 75% 21% 0% 4% 

2011 23% 84% 6% 10% 0% 

2012 10% 92% 0% 8% 0% 

Yhteensä 28% 79% 10% 6% 4% 

Kyynärnivelien takia jalostuksen ulkopuolelle jäisi tutkituista keskimäärin  4% , jos rajana käytetään 
Kennelliiton jalostusstrategian raja-arvoa 2 
 
Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi 
Nykyiset jalostussuositukset ovat hyvät ja riittävät eikä niihin ole tarvetta lisätä uusia sääntöjä. Nykyinen 
PEVISA on hyvä ja sen vaikutus näkyy, ei tarvetta tiukentaa. 
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 
 

Jalostuspohja 
Käytetään mahdollisimman monia koiria jalostukseen. 
 
Käyttäytyminen ja luonne 
Tavoitteena käyttää rodunomaisia koiria jalostukseen. Ei käytetä arkoja eikä aggressiivisia koiria 
jalostukseen. 
 
Käyttöominaisuudet 
Huomioidaan rodun alkuperäinen käyttöominaisuus jalostuksessa. Koirilla on kuitenkin vahtiviettiä sekä 
ovat haukkuherkkiä (ilmoittavat kaikesta liikkuvasta ympäristössä), eli eivät sovellu pelkäksi seurakoiraksi 
kerrostaloon ja rivitaloon. Kannustetaan käyttämään myös alkuperäiseen tarkoitukseen laumanvartijana, 
koska soveltuvat hyvin siihen tehtävään. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
Käytetään terveitä koiria jalostukseen. Suositaan pitkäikäisiä koiria (selvitys vanhempien ja isovanhempien 
iästä). Tervettä rakennetta suositaan (PEVISA-tutkimukset), kuvautetaan myös selkä eikä suosita liioiteltua 
ulkonäköä missään muodossa. Käytetään luonnollisesti lisääntyviä koiria. Uros osaa astua ilman auttamista.  
 
Ulkomuoto 
 Tavoitteena käytetään rotumääritelmää eikä suosita liioiteltuja piirteitä (liian löysä nahka, liioiteltu turkin 
määrä jne.) 
 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 
 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 
 

- Pentueen molempien vanhempien on oltava lonkka- ja kyynärkuvattu Suomen Kennelliiton 

hyväksymällä tavalla. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.  Lonkkakuvausikä 

on vähintään 18 kk.  Yhdistelmässä, jossa toisella on raja-arvo D, toisen tulisi olla terve (A tai B). 

- Kyynärnivellausunnon raja-arvona tulisi olla kyynärniveldysplasian aste 1. Lausuntojen tulee olla 

voimassa astutushetkellä. 

- Nartun ikä astutushetkellä tulee olla vähintään 18 kk. Nartulla ei suositella teetettävän yli 3 

pentuetta.  Yli 7-vuotiasta narttua ei tulisi käyttää jalostukseen.  

- Jalostusyhdistelmässä pyritään mahdollisimman suureen monipuolisuuteen, käyttämällä 

mahdollisimman monia koiria. Useampia uroksia käytetään jalostukseen tiedottamalla esimerkiksi 

jalostustarkastetuista uroksista näyttelyissä menestyneiden lisäksi.  
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- Vahvasti sukusiittoisia yhdistelmiä ei tule tehdä.  

- Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulisi olla alle 6,25 % laskettuna 5 sukupolven mukaan. 

- Koiran jälkeläismäärä enintään 20 pentua (JTO mallin mukainen suositus). 

- Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla palkittu vähintään kolme kertaa näyttelyssä maininnalla 

ERI / EH (joista esim. kaksi nuorten- ja yksi avoimenluokan ensimmäisellä palkinnolla). Tulosten 

tulee olla kahdelta eri tuomarilta. Hyväksytty jalostustarkastus voi korvata näyttelyt. 

- Koira on luonnetestattu tai suorittanut MH-kuvauksen. Koirasta on lähetetty näyte MyDogDNA:ta 
varten (monimuotoisuustesti),  

 
 
 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 
 

 

Pyreneittenmastiffin rodunomaisia piirteitä pyritään säilyttämään ja rodun terveyttä  edistämään: 
 

- Hankitaan jalostukseen myös niitä koiria, jotka eivät käy näyttelyissä. Pyreneittenmastiffit ry 
tiedottaa jalostusasioista ja koirarodusta esim. kotisivuillaan ja jäsenlehdessä. 

-  
- Huomioidaan jalostukseen käytettävien koirien luonne. Suositaan luonnetestejä, MH-kuvausta  ja 

kotiluonnekuvausta. Luonnetestin tulkintaa kehitetään paremmin ymmärrettäväksi. 
-  
- Seurataan koirien terveydentilaa PEVISAn lisäksi terveyskyselyillä, kartoitetaan kuolinsyitä 

OmaKoiraNetistä.  Innostetaan myös ns. kotikoirien omistajia vastaamaan terveyskyselyihin ja 
kuvauttamaan koiransa. Tiedotetaan avoimesti rodussa esiintyvistä sairauksista ja vioista. 

-  
- Koulutetaan tuomareita rodun tuntemukseen 
-  
- Jaetaan  lisää tietoa kasvattajille ja lisätään yhteistyötä kasvattajien välillä 
-  
- Hyödynnetään Pyreneittenmastiffit ry:n jäsenmäärän kasvu, jotta saadaan koirien omistajia 

aktivoitua. Näin saadaan koirista tietoa ja lisää yksilöitä jalostukseen. 
-  
- Valistetaan rodusta kiinnostuneita, millaisesta koirasta on kyse. Painotetaan koiran 

vartiointitaipumusta ja itsenäistä luonnetta, jotta koirat eivät joudu vääriin koteihin. 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin  
Eri osa-alueiden kriittiset menestystekijät, uhat ja mahdollisuudet on esitetty alla SWOT-
kaavion muodossa 

6.4.1 Populaatio 

 Vahvuudet 
 
Paljon jalostuksen tavoiteohjelman täyttäviä 
uroksia käyttämättä. 
 
Rotu on hyvin heterogeeninen ulkomuodoltaan. 
 

Heikkoudet 
 
Kapea geenipohja johtuen siitokseen 
käytettyjen koirien vähäisestä määrästä, sekä 
liikaa käytetyistä yksilöistä siitoksessa 
 
Käytetään vain näyttelytähtiä jalostukseen 
(tietty ulkonäkö) 
 
Ulkomaan tuonnit eivät tuo perimään uutta 
Esim. Suomen ja Espanjan geenipohja on hyvin 
samanlainen 
 

Mahdollisuudet 
 
Jalostusmateriaalia on enemmän kuin tällä 
hetkellä on aktiivisessa käytössä 
 
Rodusta on alkuperämaassa olemassa 
alkukantaisia rekisteröimättömiä yksilöitä, 
joiden avulla voitaisiin saada uutta perimää. 

Uhat 
 
Samoja yhdistelmiä käyttämällä geenipohja 
pienenee ja sairaudet yms. ongelmat 
lisääntyvät rodun sisällä. 
 

 

6.4.2 Luonne 

Vahvuudet 
 
Alkukantainen laumanvartija 
 
Itsenäinen ja älykäs 
 
Vahtivietti 
 

Heikkoudet 
 
Vaativa kasvatettava - itsepäinen ja itsenäinen 
suuri koira 
 
Vain harvat jalostukseen käytetyistä koirista on 
luonnetestattu. 
Nykyisellä luonnetestillä ei saada mitattua 
kaikkea rodulle ominaista käytöstä. 

Mahdollisuudet 
 
Hyvä perhekoira omakotitaloon tai maalle, 
jossa sillä on mahdollisuus rodunomaiseen 
vahtimiseen. 
 
Luonnetesteillä, MH-kuvauksella ja 
kotiluonteenkartoituskyselyllä voidaan 
kartoittaa rodun luonnetta ja 
käyttömahdollisuutta 
laumanvartijana.  
 

Uhat 
 
Ulkomuodon korostaminen luonteen 
kustannuksella - näyttelytähteys ainoa 
jalostuskriteeri. 
 
Koiran omistajalla ei ole tarpeeksi tietoa rodun 
luonteesta - luovutaan koirasta pitovaikeuksien 
takia ja paljon koiria sen jälkeen kierrossa. 
 
Omistaja ja koira eivät ole oikeanlaiset toisilleen 
- on haettu sohvalla makaavaa ”nallea”, eikä 
ymmärretä koiran perusluonnetta - koira on 
tämän jälkeen ns. luonnevikainen. 
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6.4.3 Terveys ja rakenne 
 

Vahvuudet 
 
Rodun yksilöt astuvat ja syntyvät yleensä 
luonnonmukaisesti. 
 
 
Nykyisessä rotumääritelmässä on määritelty 
rakenteeltaan terve koira 

Heikkoudet 
 
Ulkomailta tuotavien koirien terveystietojen 
saatavuus rajallista (lonkka- ja 
kyynärkuvauslausunnot). 
Kasvattaja voi haluta käyttää siitä huolimatta 
tuontikoiraa jalostukseen. 
 
Lonkka- ja kyynärkuvattujen koirien 
prosentuaalinen osuus pieni. Mielipiteenä 
kotikoiria ei tarvitse kuvata. 
 
Tuomareiden tiedon puutteellisuus koiran 
terveestä rakenteesta - suositaan liian 
massiivista koiraa (lihavaa/tankkimaista) 
 
Takajalat eivät ole tarpeeksi kulmautuneet 
(ks.rotumääritelmä) 

Mahdollisuudet 
 
Heterogeeninen ulkomuoto mahdollistaa sen, 
ettei tarvitse tiukasti seurata tiettyjä 
ulkomuotomäärityksiä  
 
Kasvattajien ja koiran omistajien 
informoiminen terverakenteisesta koirasta. 
Vaalitaan tervettä ja hyvin liikkuvaa koiraa. 
Selvitetään geenitesteillä rodun 
monimuotoisuus sekä rotuominaisuudet. 
Käytetään näitä tietoja hyväksi. 
 
 
 

Uhat 
 
Jalostuskannan pieneneminen kasvattaa 
sukusiitosprosenttia, jolloin esim. 
immuunijärjestelmän häiriöt lisääntyvät 
edelleen. 
 
Mennään massiivisen (lihavan) koiran 
suosimiseen, terveyden ja liikkuvuuden 
kustannuksella. Koiran säkäkorkeus ei saa 
kuitenkaan laskea alle rotumääritelmän 
alarajan-alkuperäinen käyttötarkoitus (pieni 
koira ei pysty taistelemaan petoja vastaan) 
 
Pigmentittömien koirien käyttö jalostuksessa 
(liian valkoiset). 
Kuonossa pigmentin puute osoittautuu 
vitiligoksi. 
Ei ole PEVISA:a, jolloin koiria ei enää 
kuvauteta eikä tiedetä kyynärien eikä 
lonkkien tilannetta. Tulee luustoltaan sairaita 
koiria. 
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6.4.4 Käyttöominaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 Varautuminen ongelmiin  

Vahvuudet 
 
Mahdollisuus käyttää alkuperäiseen 
tarkoitukseen laumanvartijana. 
 
Sopii vahtikoiraksi omakotitaloihin. 

 

Heikkoudet 
 
Käytetään minimaalisesti alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseen, joka olisi koiran luonteen 
mukaista. 

 
 

Mahdollisuudet 
 
EU:n mahdollinen suositus susikannan 
suurentamisesta Suomessa, jolloin rodun saisi 
perinteiseen käyttöön laumanvartijana 
 
Tiedottaminen koiran luonteesta ja mihin 
käyttötarkoitukseen ja ympäristöön se sopii 
parhaiten. Laumanvartioiden käyttö lisääntyy 

Uhat 
 
Koiran alkukantaisen luonteen takia pelkkänä 
seurakoirana toimiminen esim. kerros- tai 
rivitalossa ei ole rodunomaista, jolloin ns. 
luonneviat lisääntyvät. 
Ulkomuoto antaa mielikuvan kiltistä 
”nallukasta” joka tilanteessa. 
 
Pentuja teetetään liikaa eikä huomioida koiran 
sopivuutta uudelle omistajalle . 

Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Merkitys 

Pieni geenipohja: 

 

 

 

Pieni geenipohja 

maailmanlaajuisesti. 

Samasta 70 koiran 

kannasta elvytetty koko 

rotu.  

Samalla uroksella liian 

paljon pentueita. 

Etsitään myös ns. kotikoirat 

jalostukseen. Vältetään matadori-

jalostusta. 

Avoin tiedonkulku urosten käytöstä. 

Selvitetään monimuotoisuus 

(MyDogDNA) 

Tiedottamalla koirien omistajia ja 

kasvattajia tärkeydestä käyttää 

monipuolisesti tarjolla olevia 

uroksia. Tehollisen populaation 

kasvattaminen. 

Seurataan sukusiitosastetta 

useamman sukupolven taakse. 

Sukusiitosaste kasvaa ja 

sen myötä perinnölliset 

ongelmat lisääntyvät.  

Sairas ja lyhyt ikäinen 

rotu, joka lopulta 

häviää. 

Ulkomuodon 

korostuminen 

 

 

 

kiinnitetään huomiota 

vain tietynlaiseen 

ulkomuotoon, eikä 

terveyteen ja 

luonteeseen. 

Ihmisen silmälle ihanalta 

nallelta näyttäviä 

suositaan.  

Jalostuskäyttöön voidaan ottaa 

myös jalostustarkastusten kautta, 

eikä pelkkiä näyttelytähtiä. 

Tiedotetaan tuomareita ja 

kasvattajia siitä minkä näköinen on 

terve koira rakenteeltaan ja 

liikkuvuudeltaan. 

 

Vältetään ulkomuodon 

äärimuotoja. 

Tuomareiden tiedottaminen koiran 

terveestä rakenteesta 

”Tankki”koirat tulevat 

suosituiksi terveyden ja 

liikkuvuuden 

kustannuksella. 

Sairaudet ja sitä kautta 

aggressiivisuus 

lisääntyy.  

Luonneominai-

suudet heikkenevät 

 

 

 

ei kiinnitetä huomiota 

rotumääritelmän 

mukaiseen luonteeseen. 

Halutaan sohva- ja 

näyttelykoiria. 

Tiedostetaan ihmisen halu saada 

tietyn näköinen koira luonteesta 

huolimatta. Korostetaan rodun 

alkuperäistä luonnetta, joka ei häviä 

muutamassa sukupolvessa. 

Rodunomainen luonnetesti 

/luonnetestin tulkinta  ja kotikoiran 

luonnekartoitus 

Tiedotus ja yhteistyö muiden 

laumanvartija rotuyhdistyksien ja 

kasvattajien kesken sekä rodun 

sisällä  

Koiraa haluaville informointi ja 

tarkka valinta, kenelle ja minne 

koira myydään. 

Ongelmakoirat ja 

aggressiivisuus 

lisääntyy, tulee 

viranomais-rajoituksia. 

Vartiointitaipumus 

häviää. 
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 
 

Pyreneittenmastiffit ry: hallitus tekee vuosittain toimintasuunnitelman, joka hyväksytään vuosikokouksessa. 
 Yhdistys tiedottaa rotuun ja sen jalostukseen liittyvistä asioista lehdessään ja internetissä. Internet-sivuja 
kehitetään jatkuvasti ja niitä pyritään hyödyntämään tehokkaammin tietojen keräämisessä. 
Jalostustarkastuksia järjestetään vuosittain. Lisääntynyt jäsenmäärä mahdollistaa useampien 
jäsentapaamisten järjestämisen maantieteellisesti laajemmalla alueella. Sekä jalostustarkastuksia että 
yhdistyksen tapahtumia on tarkoitus järjestää tasapuolisesti sekä etelässä että pohjoisessa. 
 Vuosina 2014 ja 2015 järjestetään erikoisnäyttelyt. Monimuotoisuuskartoitusta jatketaan ja päämääränä 
on, että vuoteen 2017 mennessä saataisiin yli sadan pyreneittenmastiffin näytteet. 
 Tuomarikoulutusta järjestetään vuonna 2014. 
 JTO:n ja Pevisan vaikutuksia seurataan tilastojen avulla. Uuden JTO:n laatiminen käynnistetään  viimeistään 
vuonna 2018. 

7. LÄHTEET  
Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 

MMT Katariina Mäki 

Ell Nina Menna 

Ell Anu Lappalainen 

clinivet.fi 

Luonnekyselyn vastaukset  2013 

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jukka Marttila 

Terveyskyselyiden vastaukset v.2006 

Bullmastiffit ja Mastiffit ry terveyskyselyiden vastaukset 2012-2013 

Genoscoper Oy: Pyreneittenmastiffien monimuotoisuuskartoitus 2013 

CA Sharp, Suomennos: HannaMari Laitala 

www.lagranperla.com/pyreneittenmastiffi/rotumaaritelma. 

8. LIITTEET 
PEVISA 

Rotumääritelmä  

Rotumääritelmän tulkinta (Rafael Malo) 

Jalostustarkastuslomake



 

 

 

LIITE 1 

 

 

 

Pyreneittenmastiffien pevisa 1.1.2010-31.12.2014 

 

 

 

Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto. 

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvausikä on vähintään 18 

kk. Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. 

 

Pentujen vanhemmista tulee olla kyynärnivellausunto. 

Tutkimustuloksella ei ole vaikutusta rekisteröintiin. Kyynärkuvaus alaikäraja on 12 kk. Ei 

koske ennen 1.1.1996 lonkkakuvattuja koiria. 

 

Astutettaessa samalla ulkomaisella uroksella tai keinosiemennettäessä saman ulkomaisen 

uroksen spermalla tulee uroksen lonkkanivel- sekä kyynärniveltutkimuksesta esittää lausunto 

jos urosta tai spermaa käytetään yli kolme (3) kertaa. 

 

Tuontikoiran rekisteröinnissä ei vaadita vanhempien tutkimuspakkoa lonkkanivelten – sekä 
kyynärnivelten osalta. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
LIITE 2 

Ryhmä: 2 

FCI:n numero: 92 

Hyväksytty: FCI 30.8.2002 

SKL-FKK 24.6.2003 

 

Pohjoismainen Kennelunioni, Dansk Kennel Klub, Hundaræktarfélag Islands, Norsk Kennel Klub, Suomen 

Kennelliitto – Finska Kennelklubben, Svenska Kennelklubben, Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry 

 

PYRENEITTENMASTIFFI  

(MASTIN DEL PIRINEO) 

Alkuperämaa: Espanja 

 

KÄYTTÖTARKOITUS: Vartio- ja suojelukoira. Ennen pyreneittenmastiffeja käytettiin suojelemaan 

petoeläimiltä, etenkin susilta ja karhuilta. Nykyään rotu sopii erinomaisesti maatilojen ja ihmisten vartijaksi, sillä 

se on hyvin oppivainen. 

YLEISVAIKUTELMA: Hyvin suurikokoinen, suorakaiteen muotoinen ja tasapainoinen. Erittäin sopusuhtainen, 

erityisen voimakas ja lihaksikas, vahvaluustoinen. Karvapeite on kohtalaisen pitkää. Mahtavasta koostaan 

huolimatta pyreneittenmastiffi ei saa vaikuttaa kömpelöltä eikä lymfaattiselta. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rakenteeltaan suorakaiteen muotoinen, kauttaaltaan sopusuhtainen ja 

tasapainoinen. Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 

5 : 4. Kallon leveys on sama tai hieman suurempi kuin pituus. Säkäkorkeuden suhde rintakehän 

ympärysmittaan on suunnilleen 7 : 10. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyväntahtoinen, lempeä, ylväs ja erittäin älykäs, vieraita kohtaan peloton, 

kova ja aina perääntymätön. Ystävällinen toisille koirille, mutta tietoinen omasta voimastaan. Joutuessaan 

tappeluun pyreneittenmastiffi on erittäin taitava ja osoittaa perineensä vuosisatojen takaiset käyttäytymismallit 

taistelussa susia vastaan. Haukku on matala ja syvä, ilme tarkkaavainen. 

PÄÄ: Suuri, voimakas ja kohtalaisen pitkä. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 5 : 4. Kallon ja kuonon 

ylälinjat ovat hieman erisuuntaiset tai lähes yhdensuuntaiset. Ylhäältä katsottuna kallo ja kuono-osa 

muodostavat yhtenäisen pitkänomaisen kokonaisuuden, kuonontyven ja ohimoluiden leveydessä ei ole suurta 

eroa. Pää on sivulta katsottuna syvä, ei turpea. 

KALLO-OSA: Leveä ja voimakas, sivusta katsottuna hieman kupera. Kallon leveys on sama tai hieman 

suurempi kuin pituus. Niskakyhmy on korostunut. 

OTSAPENGER: Loiva, vain hieman korostunut, kuitenkin selvä. 



 

KIRSU: Musta, kostea, suuri ja leveä. 

KUONO-OSA: Sivusta katsottuna suora, ylhäältä katsottuna hieman kolmiomainen; tyvestä leveä ja vähitellen 

kirsua kohti kapeneva, ei kuitenkaan suippo. 

HUULET: Ylähuuli peittää selvästi alahuulen olematta roikkuva. Alahuuli muodostaa suupielissä selvän poimun. 

Limakalvot ovat mustat. 

HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta. Hampaat ovat valkoiset, voimakkaat ja terveet. Kulmahampaat 

ovat suuret, pitkät, terävät ja oikeassa asennossa lomittain; purenta on voimakas. Poskihampaat ovat kookkaat 

ja voimakkaat, etuhampaat melko pienet ja välihampaat täysilukuiset. Kitalaki on musta ja sen harjanteet 

selvästi erottuvat. 

SILMÄT: Pienet, mantelinmuotoiset ja pähkinänruskeat, mieluiten tummat. Ilme on tarkkaavainen, ylväs, 

miellyttävä ja älykäs, mutta erityisen kova tunkeilijoita kohtaan. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja 

mieluiten tiiviit koiran ollessa tarkkaavainen. On tyypillistä, että rauhallisen koiran alaluomi roikkuu hieman 

paljastaen osan sidekalvoa. 

KORVAT: Keskikokoiset, riippuvat, sileät, kolmion muotoiset ja silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet. Koiran 

ollessa rauhallinen korvat riippuvat poskenmyötäisesti, tarkkaavaisen koiran korvat eivät ole täysin 

poskenmyötäiset, vaan tyvestään noin kolmanneksen verran koholla. Korvia ei typistetä. 

KAULA: Kartiomainen, leveä, voimakas, lihaksikas ja notkea. Nahka on paksu ja hieman löysä muodostaen 

kaksi selvää, mutta ei liian runsasta kaulanaluspussia. 

RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, hyvin vahva ja roteva; erittäin voimakas, mutta joustava ja ketterä. 

YLÄLINJA: Vaakasuora koiran seistessä sekä liikkuessa. 

SÄKÄ: Selvästi erottuva. 

SELKÄ: Vahva ja lihaksikas. 

LANNE: Pitkä, leveä ja voimakas, kupeita kohti kapeneva. 

LANTIO: Leveä ja vahva. Viistous vaakatasoon nähden on noin 45°. Lantio ja säkä ovat samalla korkeudella. 

RINTAKEHÄ: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Rintalastan kärki on erottuva. Kylkiluiden välit ovat suuret; 

kyljet ovat pyöristyneet, eivät litteät. Säkäkorkeuden suhde rintakehän ympärysmittaan on noin 7 : 10. 

ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on loivasti kohoava, kupeet syvät ja hyvin leveät. 

HÄNTÄ: Tyvestään paksu ja keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas ja taipuisa häntä on runsaan, pitkän ja 

pehmeän karvan ansiosta näyttävän tuuhea. Koiran ollessa rauhallinen häntä on suhteellisen alhaalla ulottuen 

vähintään kintereisiin asti. Kolmasosa kärjestä on aina kaartuva. Innostuneen tai liikkuvan koiran häntä nousee 

sapelin muotoisena hännänpää selvästi kiertyneenä. Häntä ei kuitenkaan koskaan saa olla täysin ympyräksi tai 

lantiota vasten kiertynyt. 

RAAJAT 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat täysin pystysuorat. Edestä katsottuna ne ovat suorat, yhdensuuntaiset, 

lihaksikkaat ja jänteikkäät. Kyynärvarsi on kolme kertaa välikämmenen pituinen. Luusto on voimakas. 

LAVAT: Viistot, hyvin lihaksikkaat ja kyynärvarsia pitemmät. Lavan ja olkavarren välinen kulma on lähes 100°. 



 

 

OLKAVARRET: Hyvin voimakkaat. 

KYYNÄRPÄÄT: Vahvat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma on noin 

125°. 

KYYNÄRVARRET: Vankkaluustoiset, suorat ja vahvat. 

RANTEET: Vahvat. 

VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna vain hieman viistot, suoraan kyynärvarren jatkeena. 

KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, voimakkaat, korkeat ja hyvin kaareutuneet. Kynnet 

ja päkiät ovat vahvat ja kestävät. Varpaiden väleissä on jonkin verran nahkaa ja ne ovat karvoittuneet. 

TAKARAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja sivulta katsottuna sopivasti kulmautuneet, 

takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat. Kintereet ovat yhdensuuntaiset. Oikea takaraajojen rakenne 

mahdollistaa vaivattomat, voimakkaat ja tyylikkäät liikkeet. 

REIDET: Vahvat ja lihaksikkaat. Lonkan ja reiden välinen kulma on noin 100°. 

POLVET: Reiden ja säären välinen kulma on noin 120°. 

SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset. 

KINTEREET: Kinnerkulma on avoin, noin 130°. 

VÄLIJALAT: Selväpiirteiset. Jänteet ovat selvästi erottuvat. Takaraajoissa voi olla yksin- tai kaksinkertaiset 

kannukset, joiden poisto on sallittua. Kahdesta samanarvoisesta yksilöstä pidetään parempana sitä, jolla on 

kaksoiskannukset. 

KÄPÄLÄT: Ns. kissankäpälät, hieman soikeat ja hieman etukäpäliä pitemmät. 

LIIKKEET: Mieluisin liikuntamuoto on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voimakasta, tyylikästä ja 

yhdensuuntaista. Ei peitsaamista. 

NAHKA: Joustava ja paksu, väritykseltään vaaleanpunainen, jossa tummempia pigmenttiläiskiä. Kaikki 

limakalvot ovat mustat. 

KARVAPEITE 

KARVA: Tiheää, paksua ja kohtalaisen pitkää. Karvan ihanteellinen keskipituus ylälinjan keskellä on 6 - 9 cm; 

karva on pitempää selässä, kaulassa, vatsassa, olka varsien ja säärten takaosassa sekä hännän puuhkassa, 

jossa karva ei ole yhtä karheaa kuin muualla. Karva on laadultaan karheaa, ei villavaa. 

VÄRI: Perusväri on valkoinen, jossa aina hyvin selvä maski. Joka puolella koiraavoi olla maskin värisiä, selvästi 

erottuvia epäsäännöllisiä laikkuja. Korvat ovat aina värittyneet. Kolmiväriset tai täysin yksiväriset yksilöt eivät 

ole toivottuja. Hännänpää ja raajat ovat aina valkoiset. Maski on selvästi erottuva, ja laikkujen reunat mieluiten 

selvärajaiset. Karvan tulee olla tyvestä mahdollisimman vaalea, mieluiten täysin valkoinen. Arvostetuimmat 

värit tärkeysjärjestyksessä ovat puhtaan tai lumenvalkoinen, jossa on keskiharmaita, voimakkaan 

kullankeltaisia, tummia, mustia, hopeanharmaita, vaaleanruskeita, hiekanvärisiä tai marmoroituja laikkuja. 

Punaiset laikut tai kellanvaalea perusväri eivät ole toivottuja. 



 

 

KOKO 

SÄKÄKORKEUS: Ylärajaa ei ole määritelty. Samanarvoisista yksilöistä kookkaampi on aina arvostetumpi. 

Alaraja uroksilla on 77 cm ja nartuilla 72 cm, on kuitenkin toivottavaa, että ne ylittyvät selvästi. Suositeltava 

säkäkorkeus on uroksilla yli 81 cm ja nartuilla yli 75 cm. 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 

VÄHÄISET VIRHEET: Hieman kyömy kuononselkä; tasapurenta tai jonkin välihampaan puuttuminen; muu 

kuin suora ja vakaa selkä-lantiolinja liikkeessä; hieman laineikas karvapeite, hieman yli 9 cm:n pituinen karva 

ylälinjan kohdalla; lievä arkuus. 

VAKAVAT VIRHEET: Kevyt tai lymfaattinen yleisvaikutelma; suippo tai liian tylppä kuono, lievä alapurenta, 

useiden väli- tai kulmahampaiden puuttuminen, mikäli se ei johdu onnettomuudesta, etuhampaiden vähäinen 

epätasaisuus; silmäluomien liiallinen sisään- tai ulospäin kiertyminen (entropium tai ektropium); korvien tai 

hännän typistäminen; notkoselkä; voimakas takakorkeus; häntä, joka kaartuu 

selän päälle tai ei kaarru kärjestä tai josta puuttuu puuhka; muut kuin pystysuorat raajat; heikot välikämmenet, 

välijalat tai käpälät; pihtikinttuisuus liikkeessä tai seistessä; muut kuin yhdensuuntaiset liikkeet; hyvin laineikas 

tai kihara karvapeite, hieman alle 6 cm:n tai hieman yli 11 cm:n pituinen karva ylälinjan kohdalla; korvien 

puutteellinen väritys; tasapainoton luonne. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; voimakas arkuus, pelokkuus ja aggressiivisuus;  

pigmentin puuttuminen kirsussa ja limakalvoissa; halkinainen kirsu; voimakas yläpurenta, alapurenta; 

karvapeitteen pituus ylälinjan kohdalla 4 cm tai vähemmän tai yli 13 cm; valkoisen värin puuttuminen, muun 

väriset kuin valkoiset raajat ja hännänpää; täysin valkoinen karvapeite, maskin puuttuminen; pohjaväristä 

epäselvästi erottuvat ja sekarotuisuuteen viittaavat laikut. 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

LIITE 3 

 

    FCI:n 30.08.2002 hyväksymä rotumääritelmä 

Suomennos SKL-FKK:n 24.06.2003 hyväksymä 

Numero: 92 

Roturyhmä 2. Alaryhmä 2 

     Espanjalainen rotu 

Tulkinta SKL:n hyväksymä 

Päivitetty 03.12.2003 uuden rotumääritelmänmukaiseksi  

jonka muutokset koskivat lähinnä lause- ja sanajärjestystä. 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Vartio- ja suojelukoira. Ennen pyreneittenmastiffeja käytettiin suojelemaan petoeläimiltä, etenkin susilta ja 

karhuilta. Nykyään rotu sopii erinomaisesti maatilojen ja ihmisten vartijaksi, sillä se on hyvin oppivainen. 

tulkinta 

Pyreneittenmastiffin on oltava sosiaalinen, rohkea ja varma itsestään. Se on hyvin motivoitunut oppimiseen 

koska sillä on omaehtoinen päättelykyky ja näin ollen se pystyy itsenäiseen työskentelyyn. 

YLEISVAIKUTELMA  

Hyvin suurikokoinen, suorakaiteen muotoinen ja tasapainoinen. Erittäin sopusuhtainen, erityisen voimakas ja 

lihaksikas, vahvaluustoinen. Karvapeite on kohtalaisen pitkää. Mahtavasta koostaan huolimatta 

pyreneittenmastiffi ei saa vaikuttaa kömpelöltä eikä lymfaattiselta. 

tulkinta 

Rodun tulisi olla olemukseltaan vaikuttava ja samalla viehättävä. Sitä pitää voida kuvailla suorakaiteen 

muotoiseksi ja sillä on oltava terveellinen fyysinen ruumiinrakenne ja tasapainoinen luonne. 

vakavat virheet 

Kevyt tai lymfaattinen yleisvaikutelma. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA  

Rakenteeltaan suorakaiteen muotoinen, kauttaaltaan sopusuhtainen ja tasapainoinen. Rungon pituus on 

hieman säkäkorkeutta suurempi. Kallon pituuden suhde kuonon pituuteen on 5 : 4. Kallon leveys on sama tai 

hieman suurempi kuin pituus. Säkäkorkeuden suhde rintakehän ympärysmittaan on suunnilleen 7 : 10. 



 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE  

Hyväntahtoinen, lempeä, ylväs ja erittäin älykäs, vieraita kohtaan peloton, kova ja aina perääntymätön. 

Ystävällinen toisille koirille, mutta tietoinen omasta voimastaan. Joutuessaan tappeluun pyreneittenmastiffi on 

erittäin taitava ja osoittaa perineensä vuosisatojen takaiset käyttäytymismallit taistelussa susia vastaan. Haukku 

on matala ja syvä, ilme tarkkaavainen. 

tulkinta 

Pyreneittenmastiffi saattaa olla varautunut vieraita kohtaan johtuen sen luontaisesta taipumuksesta vartiointiin 

ja suojeluun. Kuitenkin sen tulisi olla itsevarma ja ystävällinen. Vartioidessaan se pyrkii äänekkyydellään 

karkottamaan tunkeilijat pois. 

vähäiset virheet 

Lievä arkuus. 

vakavat virheet 

Tasapainoton luonne. 

 

hylkäävät virheet 

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet; voimakas arkuus, pelokkuus 

ja aggressiivisuus. 

 

PÄÄ  

Suuri, voimakas ja kohtalaisen pitkä. Kallon pituuden suhde 

kuonon pituuteen on 5 : 4. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat 

hieman erisuuntaiset tai lähes yhdensuuntaiset. Ylhäältä 

katsottuna kallo ja kuono-osa muodostavat yhtenäisen 

pitkänomaisen kokonaisuuden, kuonontyven ja ohimoluiden leveydessä ei ole suurta eroa. Pää on sivulta 

katsottuna syvä, ei turpea. 

tulkinta 

Pään tulee olla huomattava, jykevä ja sopusuhtainen. On tärkeää, että kuono näyttää täyteläiseltä johtuen 

kuononselän leveydestä ja ylähuulen riittävästä syvyydestä. 

KALLO-OSA 

Leveä ja voimakas, sivusta katsottuna hieman kupera. Kallon leveys on sama tai hieman suurempi kuin pituus. 

Niskakyhmy on korostunut. 

tulkinta 

Katsottaessa pään linjoja, ne ovat hyvin kohtuudella hajaantuvia, kuitenkin pyrkien yhdensuuntaisuuteen.  



 

 

OTSAPENGER  

Loiva; vain hieman korostunut, kuitenkin selvä.  

tulkinta  

Painauma silmien välissä (stop) on selvä, mutta ei kuitenkaan liian korostunut. 

 

virheet  

Rangaistavina virheinä pidetään liian loivia, niin pyreneittenkoiraa muistuttavia kuin liioittelevia, lähes 90° kuten 

bernhardilaisella. 

KIRSU  

Musta, kostea, suuri ja leveä. 

hylkäävät virheet  

Pigmentin puuttuminen kirsussa ja limakalvoissa; halkinainen kirsu. 

KUONO-OSA  

Sivusta katsottuna suora, ylhäältä katsottuna hieman kolmiomainen; tyvestä leveä ja vähitellen kirsua kohti 

kapeneva, ei kuitenkaan suippo. 

tulkinta 

Joillakin yksilöillä kasvojen yläprofiili on lievästi kupera, asia joka antaa niille erikoisen ulkoasun vaikuttamatta 

kuitenkaan arvosteluun. 

vähäiset virheet 

Hieman kyömy kuononselkä. 

vakavat virheet 

Suippo tai liian tylppä kuono. 

HUULET  

Ylähuuli peittää selvästi alahuulen olematta roikkuva. Alahuuli muodostaa suupielissä selvän poimun. 

Limakalvot ovat mustat. 

tulkinta 

Ylähuulen on annettava tunne syvästä kuonosta, liioittelematta. Lievät vaillinaisuudet huulien pigmentissä 

sallitaan. 



 

HAMPAAT / PURENTA 

Leikkaava purenta. Hampaat ovat valkoiset, voimakkaat ja terveet. Kulmahampaat ovat suuret, pitkät, terävät 

ja oikeassa asennossa lomittain; purenyta on voimakas. Poskihampaat ovat kookkaat ja voimakkaat, 

etuhampaat melko pienet ja välihampaat täysilukuiset. Kitalaki on musta ja sen harjanteet selvästi erottuvat. 

tulkinta 

Toivottavaa olisi saksipurenta, mutta erinomaisilla 

yksilöillä tasapurenta sallitaan. Hampaiden 

epätasaisuuteen ei tulisi kiinnittää liikaa huomiota 

arvosteltaessa. 

vähäiset virheet 

Tasapurenta tai jonkin välihampaan 

puutumien. 

vakavat virheet 

Lievä alapurenta, useiden väli- tai kulmahampaiden puuttuminen, mikäli se ei johdu 

onnettomuudesta, etuhampaiden vähäinen epätasaisuus. 

hylkäävät virheet 

Voimakas yläpurenta, alapurenta. 

SILMÄT  

Pienet, mantelinmuotoiset ja pähkinänruskeat, mieluiten tummat. Ilme tarkkaavainen, ylväs, miellyttävä ja 

älykäs, mutta erityisen kova tunkeilijoita kohtaan. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja mieluiten tiiviit koiran 

ollessa tarkkaavainen. On tyypillistä, että rauhallisen  koiran alaluomi roikkuu hieman paljastaen osan 

sidekalvoa. 

tulkinta 

Kullanvärisissä (dorado) ja hiekanvärisissä (arena) sallitaan vaaleampi iiriksen väri. Silmät eivät saisi olla liian 

lähekkäin, eivätkä liian ylhäällä. 

vakavat virheet 

Silmäluomien liiallinen sisään- tai ulospäin kiertyminen (entropium tai ektropium). 

KORVAT  

Keskikokoiset, riippuvat, sileät, kolmion muotoiset ja silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet. Koiran ollessa 

rauhallinen korvat riippuvat poskenmyötäisesti, tarkkaavaisen koiran korvat eivät ole täysin poskenmyötäiset, 

vaan tyvestään noin kolmanneksen verran koholla. Korvia ei typistetä. 

vakavat virheet 

Korvien typistäminen.



 

KAULA 

Kartiomainen, leveä, voimakas, lihaksikas ja notkea. Nahka on 

paksu ja hieman löysä muodostaen kaksi selvää, mutta ei liian 

runsasta kaulanaluspussia. 

tulkinta 

Kaulapussista (papada) puhuttaessa on aina parempi todella 

reilunkokoinen kaulapussi kuin olematon. 

virheet 

Niukka tai puuttuva kaulapussi. 

RUNKO 

Suorakaiteen muotoinen, hyvin vahva ja roteva; erittäin voimakas, mutta joustava ja ketterä. 

tulkinta 

Koiran rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. 

YLÄLINJA  

Vaakasuora koiran seistessä sekä liikkuessa. 

tulkinta 

Lievästi kovera ylälinja on sallittu, mikäli sillä ei ole merkitystä arvosteluun. 

virheet 

Selkärangan köyristymä. 

SÄKÄ  

Selvästi erottuva. 

SELKÄ  

Vahva ja lihaksikas.  

vähäiset virheet 

Muu kuin suora ja vakaa selkä-lantiolinja liikkeessä. 

vakavat virheet 

Notkoselkä; voimakas takakorkeus. 

LANNE 

Pitkä, leveä ja voimakas, kupeita kohti kapeneva. 

virheet 

Liian lyhyt lanneosa. 



 

LANTIO 

Leveä ja vahva. Viistous vaakatasoon nähden on noin 45. Lantio ja säkä ovat samalla korkeudella. 

tulkinta 

Erinomaisilla yksilöillä sallitaan lievä takakorkeus. 

virheet 

Kapea, heikko tai heittävä takapää. 

RINTAKEHÄ  

Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Rintalastan kärki on erottuva. Kylkiluiden välit ovat suuret; kyljet 

pyöristyneet eivät litteät. Säkäkorkeuden suhde rintakehän ympärysmittaan on noin 7 : 10. 

tulkinta 

Arvostetumpia ovat syvä, korkea ja leveä rintakehä joka ylettyy kyynärpäihin ja jopa alemmaksikin. 

 

virheet 

Kapea, litteä tai olematon rintakehä. 

ALALINJA JA VATSA  

Vatsaviiva loivasti kohoava, kupeet syvät ja hyvin leveät. 

virheet 

Vinttikoiramaiset kyljet eivät ole toivottavia, eivätkä kuulu tähän rotutyyppiin. 

 

HÄNTÄ  

Tyvestään paksu ja keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas ja taipuisa häntä on 
runsaan, pitkän ja pehmeän karvan ansiosta näyttävän tuuhea. Koiran ollessa 
rauhallinen häntä on suhteellisen alhaalla ulottuen vähintään kintereisiin asti. 

Kolmasosa kärjestä on aina kaartuva. Innostuneen tai liikkuvan koiran häntä 
nousee sapelin muotoisena hännänpää selvästi kiertyneenä. Häntä ei kuitenkaan 

koskaan saa olla täysin ympyräksi tai lantiota vasten kiertynyt. 

 

vakavat virheet 

Hännän typistäminen. Häntä joka kaartuu selän päälle tai ei kaarru kärjestä tai josta puuttuu puuhka.



 

RAAJAT 

ETURAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA 

Eturaajat ovat täysin pystysuorat. Edestä katsottuna ne ovat suorat, 

yhdensuuntaiset, lihaksikkaat ja jänteikkäät. Kyynärvarsi on kolme kertaa 

välikämmenen pituinen. Luusto on voimakas. 

 

tulkinta 

Arvostetumpia ovat vahvat ja hyvin raskasluustoiset. Kyynärpäiden tulisi 
olla tiiviisti kiinni rintakehässä niin paikallaan ollessa kuin liikkeessäkin. 

Kuitenkin arvosteltaessa, on suotavampaa lievä ulospäin kierteisyys 
kyynärpäissä (asia josta joskus kärsivät erittäin jykevät mallit) kuin 
päinvastaiset taipumukset, jotka ilmenevät koirilla, joilla on hyvin kapeat rintakehät. 

 
vakavat virheet 

Muut kuin pystysuorat raajat. Pihtikinttuisuus liikkeessä tai seistessä; muut kuin yhdensuuntaiset liikkeet. 

LAVAT  

Viistot, hyvin lihaksikkaat ja kyynärvarsia pitemmät. Lavan ja olkavarren välinen kulma on lähes 100. 

tulkinta 

Hyvässä mittasuhteessa lapaluun sijainti antaa "viimeisen 

silauksen" etuosan olemukseen ja voimakkuuteen. Liian 

pystysuorat lavat estävät käytännössä 

pyreneittenmastiffille tyypillisen ja toivotun käynnin. 

virheet 

Liian pystyt lavat. 

OLKAVARRET 

Hyvin voimakkaat. 

KYYNÄRPÄÄT 

Vahvat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma on noin 125. 

KYYNÄRVARRET 

Vankkaluustoiset, suorat ja vahvat



 

 

RANTEET 

Vahvat. 

virheet 

Liian löysät ranteet. 

VÄLIKÄMMENET 

Sivulta katsottuna vain hieman viistot, suoraan kyynärvarren jatkeena. 

vakavat virheet 

Heikot välikämmenet. 

 

KÄPÄLÄT  

Ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, voimakkaat, korkeat ja hyvin kaareutuneet. Kynnet ja päkiät 

ovat vahvat ja kestävät. Varpaiden väleissä on jonkinverran nahkaa ja ne ovat karvoittuneet 

virheet 

Hajavarpaat sekä "jäniksen käpälät. 

TAKARAAJAT 

YLEISVAIKUTELMA 

Takaraajat ovat voimakkaat, lihaksikkaat ja sivulta katsottuna ne ovat sopivasti kulmautuneet, takaa ja sivulta 

katsottuna pystysuorat. Kintereet ovat yhdensuuntaiset. Oikea takaraajojen rakenne mahdollistaa vaivattomat, 

voimakkaat ja tyylikkäät liikkeet. 

tulkinta 

Terve ja hyvin rakentunut takaosa on perusta missä hyvänsä molossirodussa. Ilman hyvää rakennetta ja 

kokoonpanoa ei ole mahdollista arvostella rotua ollenkaan. 

virheet 

Pihtikinttuisuus liikkeessä tai seistessä; muut kuin yhdensuuntaiset liikkeet. 

REIDET  

Vahvat ja lihaksikkaat. Lonkan ja reiden välinen kulma noin 100. 

tulkinta 

Hyvää kokoa on arvostettava positiivisesti ja koko vastuussa olevan lihaksiston jäntevyyttä reisiluun 

liikkeellepanossa; sopivaa peruskuntoa työntöön takaosassa. 

virheet 

Riittämättömät, heikot lihakset. 



 

POLVET 

Reiden ja säären välinen kulma on noin 120. 

SÄÄRET 

Pitkät, lihaksikkaat ja vahvaluustoiset.  

tulkinta 

Sidoksen sääriluu-pohjeluu tulisi olla riittävä, jotta kulmaukset eivät avautuisi ja aiheuttaisi vaikutelmaa 

töpöttävästä käynnistä. 

virheet 

Lyhyet, voimattomat sekä heikkoluustoiset sääret. 

 

KINTEREET  

Kinnerkulma avoin, noin 130. 

tulkinta 

Toivottavia eivät ole liian lähekkäin olevat (ahtaat) tai kierteiset kinnernivelet koiran ollessa paikallaan tai 

liikkeessä. 

VÄLIJALAT 

Selväpiirteiset. Jänteet ovat selvästi erottuvat. Takaraajoissa voi olla yksin- tai kaksinkertaiset kannukset, joiden 

poisto on sallittua. Kahdesta samanarvoisesta yksilöstä pidetään parempana sitä, jolla on kaksoiskannukset. 

tulkinta 

Tänä päivänä kannuksilla ei ole mainittavaa merkitystä arvosteltaessa. 

 

vakavat virheet 

Heikot välijalat. 

 

KÄPÄLÄT  

Ns. kissankäpälät, hieman soikeat ja hieman etukäpäliä pitemmät.  

tulkinta 

Tassujen on oltava yhdensuuntaiset. 

virheet 

Heikot käpälät.



 

 

LIIKKEET 

Mieluisin liikuntamuoto on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voimakasta, tyylikästä ja yhdensuuntaista. Ei 

peitsaamista. 

tulkinta 

Pyreneittenmastiffin on oltava tarmokkaasti liikkuva eläin jonka etuosan liikkeet peittävät tarpeeksi maata ja 

takaosassa on tehokas työntö. Se on koostaan ja rauhallisuudestaan huolimatta notkea, ketterä ja nopea. 

virheet 

Rangaistaan "luiden siirtymisestä" paikaltaan (lonksuminen) koska se vaikeuttaa liikkeen vakautta, nimenomaan 

takaosassa. 

vakavat virheet 

Muut kuin yhdensuuntaisen liikkeet. 

 

NAHKA 

Joustava ja paksu, väritykseltään vaaleanpunainen, jossa tummempia pigmenttiläiskiä. Kaikki limakalvot ovat 

mustat. 

KARVAPEITE 

KARVA  

Tiheää, paksua ja kohtalaisen pitkää. Karvan ihanteellinen keskipituus ylälinjan keskellä on 6 – 9 cm; karva on 

pitempää’ selässä, kaulassa, vatsassa, olkavarsien ja säärten takaosassa sekä hännän puuhkassa, jossa karva 

ei ole yhtä karheaa kuin muualla. Karva on laadultaan karheaa ei villavaa. 

tulkinta 

Turkin tulisi olla karkea, jäykkä ja melko karkea. 

virheet 

Hieman laineikas karvapeite, hieman yli 9 cm:n pituinen karva ylälinjan kohdalla. 

vakavat virheet 

Hyvin laineikas tai kihara karvapeite, hieman alle 6 cm:n tai hieman yli 11 cm:n pituinen karva ylälinjan 

kohdalla; korvien puutteellinen väritys. 

hylkäävät virheet 

Karvapeitteen pituus ylälinjan kohdalla 4 cm tai vähemmän tai yli 13 cm; valkoisen värin 

puuttuminen, muun väriset kuin valkoiset raajat ja hännänpää; täysin valkoinen karvapeite; maskin 

puuttuminen, pohjaväristä epäselvästi erottuvat ja sekarotuisuuteen viittaavat laikut. 

 



 

VÄRI 

Perusväri on valkoinen jossa aina hyvin selvä maski. Joka puolella koiraa voi olla maskin värisiä, selvästi 

erottuvia epäsäännöllisiä laikkuja. Korvat ovat aina värittyneet. Kolmiväriset tai täysin yksiväriset yksilöt eivät 

ole toivottuja. Hännänpää ja raajat ovat aina valkoiset. Maski on selvästi erottuva ja laikkujen reunat mieluiten 

selvärajaiset. Karvan tulee olla tyvestä mahdollisimman vaalea, mieluiten täysin valkoinen. Arvostetuimmat 

värit tärkeysjärjestyksessä ovat puhtaan tai lumenvalkoinen, jossa on keskiharmaita, voimakkaan 

kullankeltaisia, tummia, mustia, hopeanharmaita, vaaleanruskeita, hiekanvärisiä tai marmoroituja laikkuja. 

Punaiset laikut tai kellanvaalea perusväri eivät ole toivottuja. 

tulkinta 

Toivottavia olisi mahdollisimman selvät värit. Maskin olisi peitettävä korvat ja silmät. 

Erinomaisilla yksilöillä hyväksytään pilkullisuutta. 

virheet 

Täysin valkoinen turkki (maskiton), kolmivärinen, epämääräinen pohjaväri ja ylenmääräinen värin dominointi 

valkoiseen. 

 

KOKO 

SÄKÄKORKEUS 

Ylärajaa ei ole määritelty. Samanarvoisista yksilöistä kookkaampi on aina arvostetumpi. Alaraja uroksilla on 77 

cm ja nartuilla 72 cm, on kuitenkin toivottavaa, että ne ylittyvät selvästi. Suositeltava säkäkorkeus on uroksilla 

yli 81 cm ja nartuilla yli 75 cm. 

tulkinta 

Erinomaisissa koirissa voidaan hyväksyä 2-3 cm alle minimin. Koiralla on kuitenkin oltava riittävä olemus = 

mitoiltaan erinomainen; koko vaan pienehkö. 

VIRHEET 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 

HUOM.  

Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. 

 



 

 

Erityistä huomioitavaa pyreneittenmastiffeja arvosteleville 
tuomareille 
 

Kaikille on selvää, että pidämme suurikokoisista esimerkeistä, mutta haluamme, että niillä on tarvittava kiinteys 

ja tehokas käynti. Joka tapauksessa korkealaatuisen koiran edessä erikoistuomarit eivät rankaise parista 

puuttuvasta senttimetristä. 

Niin kuin kaikissa molossiroduissa, täytyy pitää huolta tasapainosta, tyypistä ja terveydestä. Pidämme 

parempana kiinteää, vahvaa ja hyvin liikkuvaa koiraa kuin velttoa jättiläistä, korkealla maasta. 
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