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1. Yhteenveto 
 

Ranskanbulldoggi on pienikokoinen, itsevarma ja vilkas seurakoira. Maailmanlaajuisesti 

levinneen rodun suosio on kasvanut Suomessa voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. 

Rodun suosion taustalla ovat seurakoiralle sopiva luonne sekä lyhytkuonoisuuteen ja 

kierteishäntäisyyteen liittyvä, ihmisen luontaiseen hoivaviettiin vetoava ulkomuoto. 

Äärimmilleen vietyyn ulkomuotoon liittyy kuitenkin runsaasti terveysongelmia, joiden 

tehokkaaseen vähentämiseen jalostuksen tavoiteohjelma tähtää.  

 

Rodun rekisteröinnit ovat nousseet voimakkaasti koko 2000-luvun ajan ja ulkomailta on tuotu 

runsaasti koiria. Positiivista kehityksessä on ollut se, että kasvanut tuonti ja vilkastunut 

kasvatustoiminta ovat lisänneet rodun perinnöllistä vaihtelua. Rodun tehollinen kannankoko on 

kivunnut yli 100 yksilön ja keskimääräinen sukusiitosprosentti on pudonnut 1 % tuntumaan. 

Viimeisimmässä sukupolvessa ei ole ylikäytettyjä uroksia, mutta edellisten sukupolvien 

ylikäytetyt urokset ovat yhä jalostuksen painolastina. Negatiivista kehityksessä on ollut 
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ylikuumentunut pentukauppa ja kaupallinen halpatuonti. Suuri pentukysyntä on houkutellut 

käyttämään jalostukseen koiria, jotka kärsivät allergioista tai muista vaikeahoitoisista 

sairauksista ja koiria, joiden taustoista ei ole käytännöllisesti katsoen mitään tietoa. Yksi 

Suomen Ranskanbulldogit ry:n suurimmista haasteista onkin koiranomistajien sekä uusien ja 

vanhojen kasvattajien sitouttaminen tiedonkeruuseen ja tavoitteelliseen jalostukseen. 

 

Vuonna 2010 järjestetyn terveyskyselyn tulosten perusteella rodun terveydentila on arvioitu 

huonoksi. Eläinlääkäriasemien mukaan rodulla esiintyy enenevästi hengitysvaikeuksia, 

immunologisia sairauksia ja synnytysvaikeuksia. Raportointi rodun terveydentilan 

heikentymisestä ei anna todellista kuvaa rodun tilanteesta, kun ottaa huomioon, että viime 

vuosina pentumarkkinoita tyydyttämään pääasiassa kaupallisin perustein tuotujen ns. 

halpatuontipentujen ja rekisteröimättömien sekä Suomessa syntyneiden että tuontikoirien 

määrä on lisääntynyt voimakkaasti, mikä näkyy lisääntyneinä eläinlääkärikäynteinä. Toisaalta 

on myös hyvin mahdollista, että rekisteröintien voimakas kasvu on tuonut terveysongelmat 

entistä voimakkaammin näkyviin. Rodun terveysongelmista on myös alettu hiljakseen puhua 

huomattavasti avoimemmin kuin vielä muutama vuosi sitten, mikä omalta osaltaan voi antaa 

sen kuvan, että sairauksia on tullut pienellä aikaa huomattavan paljon lisää. 

 

Vuonna 2010 järjestetyn kasvattajakyselyn mukaan lisääntymisongelmat ovat vähentyneet 10 

vuoden takaisesta. Keisarinleikkaussynnytysten määrä on pudonnut 72 %:sta 50 %:en. Rodun 

terveysongelmista suuri osa voidaan ratkaista tehokkaiden jalostusvalintojen avulla välttäen 

rotumääritelmän liioiteltuja tulkintoja.  

 

Ranskanbulldogin iloista ja itsevarmaa luonnetta on pidetty rodun vahvuutena. Luonnetestissä 

on käynyt ainoastaan 33 koiraa, mutta luonnetestitulosten valossa ranskanbulldogit ovat 

hyvähermoisia ja ihmisystävällisiä. Eläinlääkäriasemille suunnatun terveyskyselyn tulosten 

perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että luonteet ovat kehittymässä heikompaan suuntaan. 

Eläinlääkäriasemat raportoivat aroista ja aggressiivisista ranskanbulldogeista, mistä osa 

selittynee etenkin halpatuontipentujen perimällä ja kasvuolosuhteilla sekä niiden 

jalostuskäytöllä. Luonteen negatiivinen kehitys pysäytetään järjestäytyneisiin kasvattajiin ja 

harrastajiin kohdistuvan valistuksen avulla.   

 

Vuosina 2011 - 2015 Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys kerää terveys- ja lisääntymistietoja 

koiranomistajilta internetin ja rotuyhdistyksen lehden avulla ja tekee 4 - 5 vuoden välein 

terveyskyselyn eläinklinikoille. Kasvattajia valistetaan ylläpitämällä viimeisintä tutkimustietoa 

sisältäviä kotisivuja ja julkaisemalla tietoa rotuyhdistyksen lehdessä sekä järjestämällä 

vuosittain kasvattajapäiviä. Ulkomuototuomareita koulutetaan osallistumalla rotujärjestön 

järjestämään tuomarikoulutukseen sekä kiinnittämällä kotimaisten ulkomuototuomareiden 

huomiota rodussa esiintyviin ongelmiin. Rekisteröintien rajun kasvun myötä Suomen 

Ranskanbulldogit ry:n toiminnalliset resurssit ovat jääneet liian pieniksi. Jalostustoimikunnan 

kokoa kasvatetaan, jotta yhdistys selviäisi seuranta- ja jalostuksenohjausvelvoitteestaan. 

 

2. Rodun tausta 
 

Ranskanbulldoggi polveutuu alun perin antiikin molossikoirista. Se on kehitetty 

koiratappeluissa käytetyistä englantilaisista bulldogeista Ranskassa.  

 

Ranskanbulldogin uskotaan saaneen nykyinen muotonsa 1880-luvulla Pariisissa. 1860-luvulla 

Englannista vietiin pienikokoisia bulldoggeja Ranskaan. Niitä risteytettiin ranskalaisten koirien 

kanssa. Vanhojen tappelukoirien ulkonäkö ja rakenne säilyivät, mutta koko pieneni. Pienen 

kokonsa ansiosta pienet bulldogit soveltuivat hyvin rottakoiriksi ja myös pienriistan 

metsästykseen. Aluksi koiria omistivat lähinnä työläiset, mutta pienen koon, erikoisen 

ulkonäön ja viehättävän luonteen ansiosta myös yläluokka kiinnostui niistä. 

 

Rodun ranskalainen rotuyhdistys perustettiin Pariisissa 1880. Ensimmäinen rodun edustaja 

rekisteröitiin vuonna 1885 ja Ranskan Kennelliitto hyväksyi koiran omaksi roduksi vuonna 

1889, jolloin myös rotumääritelmä vahvistettiin. Näyttelyihin pieniä bulldogeja osallistui 

ensimmäisen kerran vuonna 1887. FCI hyväksyi ranskanbulldogin nykyisen rotumääritelmän 

vuonna 1998.  
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Suomeen ranskanbulldogit saapuivat 1910-luvulla. 1920- ja 1930 -luvuilla rodun suosio kasvoi 

ja kasvatustyö alkoi. Sota-aikana kanta pieneni, mutta elpyi sodan jälkeen nopeasti. Suomen 

kanta perustuu tuontikoiriin. Ranskanbulldoggeja on tuotu Ruotsista, Norjasta ja Iso-

Britanniasta. Erityisesti J.W. Ehnbergin ja Suomesta Ruotsiin muuttaneen Ulla Segerströmin 

Ullah’s-koirilla oli vahva vaikutus Suomen varhaiseen ranskanbulldoggikantaan. Karanteenin 

poistuttua ja rajojen avauduttua on maahamme tuotu koiria lukuisista maista. 

 

Rodun kasvattajaveteraaneihin Suomessa kuuluu kennel Fii-Biin1, joka aloitti 

ranskanbulldoggien kasvattamisen vuonna 1985. Kennel Fii-Biin kantakoirat olivat 

englantilaistaustaisia. Vuoden 2010 loppuun mennessä Fii-Biin kennelistä on lähtenyt 

maailmalle yli 300 ranskanbulldogin pentua. Monien suomalaisten kasvattajien kantakoirat 

ovat lähtöisin Fii-Biin kennelistä. 

 

Alkujaan bullmastiffien kasvattajina tunnetut Leila Heino, kennel Charmbulls, ja Tarja Surakka, 

kennel Big Ida, ovat kumpikin kasvattaneet yli 20 pentuetta. Toistakymmentä pentuetta ovat 

kasvattaneet Tiina Peippo, kennel Batbatch’s, Nina Vorselman, kennel Clea’s, Anne Aalto, 

kennel Front Row’s, Irma Vilander, kennel Efekti, Merja ja Harri Liinpää, Lucky Touch’s, kennel 

Sajonne¹, Marina Stratu kennel Sielun Aarre, Sinikka Rauttamo, kennel Tiny Black ja Virpi 

Saranpää, kennel Tinylions. Kasvattajatilastoon (taulukko 1, alla) on otettu mukaan 

kasvattajat, jotka ovat kasvattaneet vähintään 20 pentua vuoden 2010 loppuun mennessä. 

 

Taulukko 1: Tuotteliaimmat kasvattajat vuoden 2010 loppuun mennessä. FI MVA sarake 

kertoo Suomen muotovalioiden määrän. Lähde: Koiranet 17.1.2011 

 

Kennel  Pentueet Pennut 1. pentue 
Viim. 
pentue FIMVA 

FII-BIIN 85 309 1985 2010 37 

CHARMBULLS 24 104 2001 2010   

BIG IDA 22 83 1997 2010 1 

BATBATCH'S 19 68 1997 2009 3 

TINYLIONS 16 68 2001 2009 6 

SIELUN AARRE 16 65 2003 2010   

TINY BLACK 12 62 1994 2010 8 

EFEKTI 16 61 1983 1992 9 

SAJONNE 13 61 1994 2009   

RAPATASSUN 11 54 2006 2010   

CLEA'S 14 52 1997 2009 4 

FRONT ROW'S 13 48 2004 2009   

LUCKY MOON'S 10 48 2004 2009 3 

HUITUKAN 8 38 1993 2010 7 

MUSTANKIVEN 7 38 2001 2010   

LUCKY TOUCH'S 11 36 1997 2010 6 

ESCARTO'S 7 33 2008 2010   

LYTTYPÄÄN 10 32 2001 2008 2 

FI-NELL'S 6 31 2005 2010 3 

VALSE TRISTE 6 27 2001 2010 3 

VEKKINAAMAN 7 26 1993 2006 3 

CARTE TRUFFÉ 8 25 2006 2010 2 

MR BANKS 8 24 1988 1996 6 

                                                 
1 Kennelnimen haltija-kasvattaja on kieltänyt nimensä julkaisemisen tässä JTO:ssa. Lisätietoja kennelistä Suomen 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä www.kennelliitto.fi 



4 

 

TINY-TOON'S 7 24 2005 2009   

OUTSAPOPIN 7 21 2000 2010 1 

BRINDELMAN 6 20 1994 2009   

ESTA NOCHES 4 20 2005 2009   

WILIBENN 7 20 1997 2008   
 
 

3. Järjestöorganisaatio ja sen historia 
 

Ranskanbulldoggi-alajaosto perustettiin vuonna 1983 Suomen Seura- ja 

kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen. Alajaosto jatkoi toimintaansa vuonna 1986 perustetun 

Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n alaisena. Suomen Ranskanbulldogit ry rekisteröitiin omaksi 

yhdistyksekseen vuonna 1989. Rotujärjestönä toimii Suomen Kääpiökoirayhdistys - Finlands 

Dvärghundsförening ry.  

 

Suomen Ranskanbulldogit ry:n tavoitteena on edistää puhdasrotuisten ranskanbulldoggien 

kasvatusta ja pitoa. Yhdistys järjestää tapahtumia sekä seuraa jalostus- ja terveystilanteen 

kehittymistä. Se julkaisee vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Ranskis-lehteä. 

Lehti sisältää rotua käsitteleviä artikkeleita, uutisia, näyttelyarvosteluita, terveystuloksia, 

ilmoituksia ja kuvia. Yhdistyksessä toimii pentuvälitys, jolta saa tietoja myyntiin tulossa 

olevista pennuista tai jo myynnissä olevista pennuista. Pentuvälitys vastaa myös rodun 

luonnetta ja terveyttä koskeviin kyselyihin yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa. 

Internetsivuilta löytyy opastuspaketti ranskanbulldogin pentua harkitseville. Opas sisältää 

pennun osto- ja hoito-ohjeita.  

 

Jalostustoimikunta pitää yllä jalostusuroslistaa ja vastaa jalostusta koskeviin kysymyksiin sekä 

suunnittelee ja ideoi jalostusaiheisia tapahtumia jäsenistölle ja kasvattajille. Jalostustoimikunta 

kerää aktiivisesti tietoa rodun terveydestä kotimaassa sekä ulkomailla ja jakaa sitä jäsenistölle 

yhdistyksen jäsenlehdessä sekä internetsivulla. Yhdistyksen jäsenmäärä on hieman alle 400. 

 
ORGANISAATIOKAAVIO 

 

 
 

 

 

FCI 

SKL 

Suomen Kääpiökoirayhdistys -
Finlands Dvärghundsförening ry 

Suomen Ranskanbulldogit ry 

 

 

Hallitus 

puheenjohtaja, 6 varsinaista 

jäsentä 

2 varajäsentä  

 

 

Jalostustoimikunta 

3 jäsentä 
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Taulukko 2: Yhdistyksen jäsenmäärät vuosilta 1999-2009 

 

Vuosi                      Jäseniä 

1999                       162 

2000                       137 

2001                       156 

2002                       177 

2003                       193 

 

Vuosi            Jäseniä 

2004                       247 

2005                       276 

2006             ??? 

2007             240 

2008             290 

2009             356

4. Nykytilanne 
 

4.1. Populaation koko ja rakenne 
  

Ranskanbulldoggi oli pitkään harvinainen rotu Suomessa. Rekisteröinnit olivat vuosikausia 

muutamia kymmeniä yksilöitä vuodessa. Sadan rekisteröidyn koiran raja ylitettiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2003 (140 rekisteröityä ranskanbulldoggia) ja suunta on yhä nouseva. Vuonna 

2010 rekisteröitiin 556 ranskanbulldoggia. Viime vuosina rotu on kasvattanut suosiotaan 

rajusti, joka on tuonut tullessaan ikäviä lieveilmiöitä mm. pentueittain tuotavien koirien, 

rekisteröimättömien koirien ja salakuljetettujen pentueiden muodossa. Rekisteröintien suuri 

kasvu on lisännyt myös kasvattajien määrää. Yksi yhdistyksen suurista haasteista on 

tiedottaminen, sillä uusilta kasvattajilta ei aina löydy tarvittavia tietoja rodun tavoitteelliseen 

eteenpäin viemiseen niin terveydellisesti kuin ulkonäöllisesti. Rodun piiriin on viime vuosina 

tullut myös kaupallisessa mielessä kasvattavia kenneleitä. Suurimpia riskejä rodun 

tulevaisuudelle voi olla rodun jakautuminen ns. kotikoiriin ja näyttelykoiriin, joiden ulkonäkö, 

luonne ja terveys voivat erota huomattavasti toisistaan. 

  

Ranskanbulldoggien tuontien kasvu on pysynyt viime vuosina suurena. Vuonna 2006 tuonteja 

rekisteröitiin 27 ja vuonna 2010 140 eli 25% koko vuoden rekisteröinneistä. Todellisuudessa 

tuonteja on huomattavasti enemmän, koska läheskään kaikki tuonnit eivät tule 

jalostuskäyttöön ja niitä ei rekisteröidä Suomen Kennelliiton FI-rekisteriin. Harvan tuontikoiran 

kohdalla on saatavilla luotettavaa tietoa koiran vanhempien ja isovanhempien luonteesta ja 

terveydestä.  

 

Taulukko 3: Tuonnit vuosina 2007-2009 maittain. Lähde: Koiranet 17.1.2011 

 

maa 2007 2008 2009 

Yhdysvallat 0 0 1 

Ruotsi 0 0 1 

Ranska 0 1 0 

Belgia 0 1 1 

Jugoslavia 0 2 0 

Unkari 8 16 24 

Liettua 16 24 39 

Slovakia 5 7 9 

Venäjä 11 30 21 

Valko-Venäjä 1 13 1 

Viro 6 8 18 

Norja 1 0 1 

Tšekki 2 1 5 

Englanti 1 0 1 

Latvia 2 0 0 

Slovenia 2 1 2 

Tanska 2 3 0 

Alankomaat 1 0 2 
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Ukraina 1 0 0 

Puola 2 1 3 

yht. 61 108 129 
 

Viime vuosina on myös tuotu kokonaisia ranskanbulldoggipentueita pääasiassa Baltian maista. 

Saman pentueen tai hyvin lähisukuisten pentueiden geenistö ei laajenna Suomen 

ranskanbulldoggikannan jalostuspohjaa vaan saattaa liiallisen käytön jälkeen jopa kaventaa 

nykyistä geenipoolia. Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja avustusta ranskanbulldoggien tuontiin ja 

vientiin liittyvissä asioissa, jotta näistä saataisiin mahdollisimman hyvin rotua palvelevia. 

  

Suositeltava tehollisen populaation minimikoko on 100-200. Yli 100 koiran tehollisessa 

populaatiossa sattuman aiheuttamat geenihäviöt tai geenien yleistyminen voidaan pitää vielä 

kohtuullisella tasolla. Kasvattajien määrä on kaksinkertaistunut ja siten myös pentueiden 

määrät ovat kasvaneet kymmenen vuoden aikana. Tehollisen populaatiokoon kasvun voidaan 

arvioida jatkuvan tulevaisuudessa. Pitää kuitenkin muistaa, että SKL:n jalostustietokannan 

käyttämä kaava tehollista populaatiota laskettaessa perustuu oletukseen ns. 

ihannepopulaatiosta jossa jokaista jalostuskoiraa käytetään vain kerran ja jokaisesta 

pentueesta jatkojalostukseen käytetään vain yhtä narttua ja yhtä urosta, jotka eivät ole 

keskenään sukua. Tästä syystä seuraavaa vuosiyhteenvetoa ei voida pitää täysin luotettavana 

tehollisen populaation osalta

Taulukko 4: Vuosiyhteenveto 1998-2001. Lähde: Koiranet 21.8.2010 

 

  2001 2000 1999 1998 

Pennut (kotimaiset) 80 54 37 43 

Tuonnit 15 14 15 8 

Rekisteröinnit yht. 95 68 52 51 

Pentueet 20 16 10 10 

Pentuekoko 4 3,4 3,7 4,3 

Kasvattajat 16 14 8 8 

Urokset         

- kaikki 16 12 7 10 

- kotimaiset 7 5 5 5 

- tuonnit 9 6 1 4 

- ulkomaiset 0 1 1 1 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä  

3 v 8 kk 3 v 3 kk 3 v 5 kk 3 v 1 kk 

Nartut         

- kaikki 20 16 10 10 

- kotimaiset 15 11 7 7 

- tuonnit 5 5 3 3 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

2 v 7 kk 2 v 7 kk 2 v 1 kk 3 v 8 kk 

Isoisät 29 23 14 17 

Isoäidit  29 24 16 18 

Tehollinen populaatio 36 27 16 20 

Sukusiitosprosentti 2,62 % 1,40 % 4,78 % 5,10 % 
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Taulukko 5: Vuosiyhteenveto 2002-2005. Lähde: Koiranet 21.8.2010 

 

  2005 2004 2003 2002 

Pennut (kotimaiset) 171 133 130 80 

Tuonnit 13 19 10 17 

Rekisteröinnit yht. 184 152 140 97 

Pentueet 45 37 32 26 

Pentuekoko 3,8 3,6 4,1 3,1 

Kasvattajat 30 23 22 18 

Urokset         

- kaikki 33 26 19 16 

- kotimaiset 20 11 7 9 

- tuonnit 8 11 8 5 

- ulkomaiset 5 4 4 2 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä  

2 v 8 kk 3 v 3 v 2 kk 3 v 6 kk 

Nartut         

- kaikki 45 37 32 26 

- kotimaiset 30 19 20 17 

- tuonnit 15 18 12 9 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

3 v 3 v 3 kk 2 v 6 kk 2 v 6 kk 

Isoisät 53 50 44 29 

Isoäidit  65 57 47 32 

Tehollinen populaatio 76 61 48 40 

Sukusiitosprosentti 1,81 % 0,98 % 1,83 % 2,16 % 

 

Taulukko 6: Vuosiyhteenveto 2006-2009. Lähde: Koiranet 21.8.2010 

 

  2009 2008 2007 2006 

Pennut (kotimaiset) 385 287 181 147 

Tuonnit 129 108 61 26 

Rekisteröinnit yht. 514 395 242 173 

Pentueet 86 67 49 36 

Pentuekoko 4,5 4,3 3,7 4,1 

Kasvattajat 64 48 39 26 

Urokset         

- kaikki 59 49 35 21 

- kotimaiset 27 22 18 11 

- tuonnit 24 20 9 5 

- ulkomaiset 8 7 8 5 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä  

2 v 10 kk 2 v 10 kk 2 v. 8 kk 2 v 8 kk 

Nartut         

- kaikki 85 67 49 36 
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- kotimaiset 40 40 26 24 

- tuonnit 45 27 23 12 

- keskimääräinen 
jalostuskäytön ikä 

2 v. 8kk 2 v. 7kk 3 v. 2v. 10 kk 

Isoisät 101 80 62 45 

Isoäidit  119 96 72 50 

Tehollinen populaatio 139 113 82 53 

Sukusiitosprosentti 1,04 % 1,43 % 0,76 % 1,55 % 

 

Taulukot on saatu Koiranet.fi tietokannan jalostustilastoista. Tehollinen populaationkoon 

laskentaan on käytetty peruskaavaa: 4*Nm*Nf/(Nm+Nf), jossa Nm tarkoittaa  

siitokseen käytettyjä uroksia ja Nf siitokseen käytettyjä narttuja. Tämä kaava tuottaa yliarvion 

todellisesta tilanteesta, sillä kaava ei ota huomioon jalostuseläinten sukulaisuussuhdetta eikä 

jalostusyhdistelmien uusimista. Kennelliiton jalostustietokannan sukutaulut eivät myöskään ole 

täydellisiä, sillä samat ulkomaiset koirat saattavat esiintyä samalla rekisterinumerolla 

useamman kerran ja tietokantaan ei tuontikoirista merkitä kuin kolme sukupolvea. 

Taulukoiden näyttämiä sukusiitosprosenttejakaan ei voida pitää täysin luotettavina ja niihin 

tulee suhtautua varauksellisesti.

 

Taulukko 7: 40 eniten jalostukseen käytettyä urosta (syntymäaika suluissa) vv. 1998-2009 eli 

kolmen sukupolven aikana (kaikkiaan 187 eri urosta). Lähde: Koiranet 22.8.2010 

    tilastointiaikana 
toisessa 
polvessa 

  Uros 
Pentu- 
eita 

Pentuj
a 

%-
osuus  

kumulat.
% 

Pentu-
eita 

Pentuj
a 

1 BABYBULL'S MAGNUM (17.10.2003) 14 58 3,23 % 3 % 18 78 

2 TALAZZO'S EXACKT (3.10.2000) 14 50 2,78 % 6 % 19 68 

3 
ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS 
(9.10.2006) 10 39 2,17 % 8 % 7 37 

4 LYTTYPÄÄN DUDE-I'M CT TWO (16.8.2003) 7 34 1,89 % 10 % 6 14 

5 FII-BIIN KALLES-POJKE (15.4.2003) 10 33 1,84 % 12 % 17 78 

6 CLEA'S BROTAS (27.8.1999) 7 31 1,72 % 14 % 4 18 

7 SVIT HARMFUL FAN-FAN (5.7.2003) 7 30 1,67 % 15 % 6 19 

8 LUIDZHI (4.7.2006) 6 29 1,61 % 17 % 3 9 

9 
PAVAROTTI IZ PALEVYH BULDOGOV 
(9.3.2006) 6 29 1,61 % 19 % 2 15 

1
0 

GOLDEN MEAN SHARIF DE RUFUS 
(21.8.1999) 4 28 1,56 % 20 % 10 33 

1
1 FII-BIIN IIRO (12.5.2005) 6 27 1,50 % 22 % 8 31 

1
2 EASY LOVER DE L'AMABILITE (10.11.2001) 7 27 1,50 % 23 % 14 60 

1
3 

GASTON FRENCHIE VOM KÜNIGELBERG 
(22.5.2005) 7 26 1,45 % 25 % 1 3 

1
4 MUSTANKIVEN CONNOR (6.11.2003) 4 25 1,39 % 26 % 0 0 

1
5 SVIT HARMFUL ASSORTI (7.7.2007) 5 24 1,33 % 27 % 0 0 

1
6 ARAGON (30.3.1999) 7 23 1,28 % 29 % 5 18 

1 CLASSICLUV'S DAUPHIN UNIQUE (13.6.2005) 4 23 1,28 % 30 % 3 18 
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Taulukossa % osuus tarkoittaa kyseisen uroksen pentujen osuutta rekisteröityjen pentujen 

kokonaismäärästä tilastointiajalta ja kumulatiivinen % kertoo kuinka monta prosenttia 

tilastointiaikana rekisteröidyistä pennuista eniten jalostukseen käytetyt urokset ovat yhteensä 

siittäneet. Taulukosta nähdään, että kyseisen kolmen sukupolven aikana 36 urosta on jättänyt 

puolet (50%) kaikista rekisteröidyistä pennuista.

7 

1
8 

CASANOVA OF LITTLE BOMBARDIER 
(28.4.2006) 5 22 1,22 % 31 % 0 0 

1
9 HI-ARC'S I-M CHARLIE TWO (24.11.1994) 11 22 1,22 % 32 % 24 97 

2
0 TINY BLACK DELBERT (3.2.2004) 5 22 1,22 % 33 % 6 31 

2
1 CHINESE KERMIT THE FROG (13.8.2001) 5 22 1,22 % 35 % 12 43 

2
2 BIG IDA LONELY RIDER (4.11.1997) 5 21 1,17 % 36 % 6 22 

2
3 FII-BIIN ROBINSSON (4.2.2005) 4 21 1,17 % 37 % 2 9 

2
4 BATBATCH'S KASPAR ROI (19.1.2004) 5 20 1,11 % 38 % 1 5 

2
5 THEODOR DE ROYAL LASZATTI (8.1.2007) 3 19 1,06 % 39 %     

2
6 LYTTYPÄÄN FROGGY FROG (2.6.2004) 5 19 1,06 % 40 % 5 15 

2
7 JULIANO MON POLGARIS KING (1.10.2005) 4 19 1,06 % 41 % 8 28 

2
8 BANKROTIN UNIIKKI (19.4.2002) 5 19 1,06 % 42 % 5 24 

2
9 KIYODA IZ PALEVYH BULDOGOV (23.2.2007) 4 18 1,00 % 43 % 0 0 

3
0 LUCKY TOUCH'S LALAPALOOZA (16.10.1997) 4 18 1,00 % 44 % 9 28 

3
1 BOCAGUAY MERLIN (20.7.2004) 4 18 1,00 % 45 % 2 11 

3
2 ANUBIS SAULES MIESTAS (24.7.2008) 3 17 0,95 % 46 %     

3
3 

MILLIDEMAANIA GREGORI MAKSIMUS 
(19.10.2000) 3 16 0,89 % 47 % 5 19 

3
4 DAULÖKKE'S BOUCHON BLANCE (10.8.2006) 5 15 0,83 % 48 % 1 1 

3
5 LORAN LOUSHET (7.12.2001) 4 15 0,83 % 49 % 5 23 

3
6 LIVSI DAR SUDBY FOR AFFEN ELF (12.9.2006) 4 15 0,83 % 50 % 0 0 

3
7 DELGALES BOCAGUAY (29.10.2004) 3 14 0,78 % 51 % 0 0 

3
8 GOLDEN MEAN DOUX'I LUUSER (18.10.1996) 6 14 0,78 % 51 % 9 20 

3
9 A'VIGDORS TARTUF (25.10.2004) 3 14 0,78 % 52 % 11 45 

4
0 TALAZZO'S TORE TUBORG (7.8.1997) 4 14 0,78 % 53 % 7 34 
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Taulukko 8: Jalostukseen käytetyt urokset (syntymäaika suluissa) vv.1998-2001, mukaan 

otettu 10 urosta 33:sta. Lähde: Koiranet 23.8.2010 

 

   Tilastointiaikana Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 
BIG IDA LONELY RIDER 
(4.11.1997) 5 21 9,77 % 10 % 5 21 

2 
GOLDEN MEAN SHARIF DE RUFUS 
(21.8.1999) 2 14 6,51 % 16 % 4 28 

3 
TALAZZO'S TORE TUBORG 
(7.8.1997) 4 14 6,51 % 23 % 4 14 

4 FII-BIIN MUSTANG (30.4.1995) 3 12 5,58 % 28 % 3 12 

5 FII-BIIN ARTTU (14.12.1990) 2 10 4,65 % 33 % 9 29 

6 
HI-ARC'S I-M CHARLIE TWO 
(24.11.1994) 5 9 4,19 % 37 % 11 22 

7 
ULLAH'S GRANDSEIGNEUR 
(15.5.1992) 2 9 4,19 % 41 % 4 14 

8 CLEA'S AAHAAR (28.10.1997) 2 9 4,19 % 46 % 3 11 

9 
VEKKINAAMAN CON-CORD 
(26.5.1998) 2 8 3,72 % 49 % 2 8 

10 
OTTOBYEN'S HARLEY DAVIDSON 
(21.9.1993) 2 8 3,72 % 53 % 2 8 

 

Taulukko 9: Jalostukseen käytetyt urokset (syntymäaika suluissa) vv. 2002-2005, mukaan 

otettu 10 urosta 63:sta. Lähde: Koiranet 23.8.2010 

 

   Tilastointiaikana Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 TALAZZO'S EXACKT (3.10.2000) 14 50 9,63 % 10 % 14 50 

2 CLEA'S BROTAS (27.8.1999) 6 28 5,39 % 15 % 7 31 

3 
EASY LOVER DE L'AMABILITE 
(10.11.2001) 5 24 4,62 % 20 % 7 27 

4 FII-BIIN KALLES-POJKE (15.4.2003) 6 22 4,24 % 24 % 10 33 

5 
CHINESE KERMIT THE FROG 
(13.8.2001) 4 17 3,28 % 27 % 5 22 

6 ARAGON (30.3.1999) 5 16 3,08 % 30 % 7 23 

7 
MILLIDEMAANIA GREGORI MAKSIMUS 
(19.10.2000) 3 16 3,08 % 33 % 3 16 

8 BABYBULL'S MAGNUM (17.10.2003) 4 15 2,89 % 36 % 14 58 

9 TINY BLACK DELBERT (3.2.2004) 3 15 2,89 % 39 % 5 22 

10 LORAN LOUSHET (7.12.2001) 4 15 2,89 % 42 % 4 15 
 

Taulukko 10: Jalostukseen käytetyt urokset (syntymäaika suluissa) vv. 2006-2009, mukaan 

otettu 10 urosta 119:sta. Lähde: Koiranet 23.8.2010 

 

   Tilastointiaikana Yhteensä 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja 

1 BABYBULL'S MAGNUM (17.10.2003) 10 43 4,04 % 4 % 14 58 
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2 
ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS 
(9.10.2006) 10 39 3,67 % 8 % 10 39 

3 LUIDZHI (4.7.2006) 6 29 2,73 % 10 % 7 32 

4 
PAVAROTTI IZ PALEVYH BULDOGOV 
(9.3.2006) 6 29 2,73 % 13 % 6 29 

5 
LYTTYPÄÄN DUDE-I'M CT TWO 
(16.8.2003) 6 27 2,54 % 16 % 7 34 

6 FII-BIIN IIRO (12.5.2005) 6 27 2,54 % 18 % 6 27 

7 
GASTON FRENCHIE VOM 
KÜNIGELBERG (22.5.2005) 7 26 2,44 % 21 % 7 26 

8 MUSTANKIVEN CONNOR (6.11.2003) 4 25 2,35 % 23 % 4 25 

9 SVIT HARMFUL ASSORTI (7.7.2007) 5 24 2,26 % 25 % 7 36 

10 
CLASSICLUV'S DAUPHIN UNIQUE 
(13.6.2005) 4 23 2,16 % 27 % 4 23 

 

Yllä olevilla taulukoilla (8-10) kuvataan jalostuksessa käytettyjä urosten osuutta 

kokonaisrekisteröintimääristä kyseisinä 4 vuoden tilastointiaikoina sekä niiden kokonaisosuutta 

ranskanbulldoggien pentuemäärissä.  

  

Yhdellä uroksella ei tulisi olla enempää kuin 5% jälkeläisiä omana sukupolvenaan (sukupolvi 4 

vuotta). Viimeisimmän sukupolven aikana (Taulukko 10) ensimmäisenä listalla oleva uros 

ylittää suositellun jälkeläismäärän. Tarkasteltaessa esimerkiksi sukupolvea 2004-2007, tuon 

5% rajan ylittää kaksi urosta. Vanhempia tilastoja tarkasteltaessa huomataan, että monella 

uroksella on ollut aivan liian suuria pentumääriä suhteessa rekisteröintimääriin. Tällä on suuri 

vaikutus myös tämän päivän jalostusvalintoja tehtäessä, koska monet nykyisinkin 

käytettävistä jalostuskoirista polveutuvat näistä runsaasti käytetyistä uroksista ja niiden 

lähisukulaisista. Tavoitteena on, että koiria jotka ylittävät tuon 5 % rajan ei enää käytettäisi 

jalostukseen. Suositus uroksen enimmäisjälkeläismäärästä muuttuu 1.9.2011. Vuosikokous 

6.3.2011 päivitti jalostusohjetta hallituksen ja jalostustoimikunnan esityksen pohjalta. 

1.9.2011 voimaan tulevassa jalostusohjeessa todetaan seuraavaa: 

 

”Urosten käytön rajoitus: 

 Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 5% vuosittaisesta 

pentuerekisteröintimäärästä. Vuoden 2009 rekisteröintien pohjalta uroksen 

pentumäärä saisi olla noin 19 pentua/vuosi. 

 Uroksen vähimmäisikä astutushetkellä on 18 kk. Nuoren uroksen käytössä tulee 

myös huomioida, että esimerkiksi toisten pentujen jälkeen olisi hyvä pitää 

hiukan taukoa ja katsoa, mitä näistä kahdesta ensimmäisestä pentueesta 

kehittyy.  

 Kuitenkin niin, että alle 5-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä ja 

uroksen koko elinajan pentumäärän suositellaan jäävän alle 80 pennun. ” 

Jalostukseen käytettävien urosten ja narttujen, niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin, toivotaan 

olevan suoraan ostettuja kasvattajilta, jolloin saadaan mahdollisimman paljon tietoa 

jalostuskoirien taustoista ja terveydestä.  

 

Jalostustoimikunta aloittaa vuoden 2011 aikana Suomessa jalostukseen käytettyjen urosten ja 

niiden jälkeläismäärien listaamisen yhdistyksen kotisivuilla. Ko. lista julkaistaan aina myös 

yhdistyksen lehdessä, vuoden ensimmäisessä numerossa. 
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Taulukko 11: Vuosina 2005-2009 käytetyimpien urosten (syntymäaika suluissa) jättämien 

jälkeläisten osuudet tällä aikavälillä syntyneistä pennuista. Lähde: Koiranet 23.8.2010 

 

 2005 Tilastointiaikana Muuta 

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  

1 BABYBULL'S MAGNUM  (17.10.2003) 4 15 9,15 % tuonti 

2 TINY BLACK DELBERT (3.2.2004) 2 14 8,54 %  

3 LACOSTE VOM ISERN HINNERK (7.2.2002) 3 13 7,93 % laina 

4 FII-BIIN KALLES-POJKE (15.4.2003) 2 10 6,10 %  

5 SVIT HARMFUL FAN-FAN (5.7.2003) 2 8 4,88 % tuonti 

 2006 Tilastointiaikana  

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  

1 BABYBULL'S MAGNUM (17.10.2003) 5 18 11,54 % tuonti 

2 FII-BIIN IIRO (12.5.2005) 4 18 11,54 %  

3 LYTTYPÄÄN DUDE-I'M CT TWO (16.8.2003) 3 16 10,26 %  

4 SVIT HARMFUL FAN-FAN (5.7.2003) 3 11 7,05 % tuonti 

5 FII-BIIN KALLES-POJKE (15.4.2003) 3 8 5,13 %  

5 TÄHTIRATA GREGOR (12.12.2003) 2 8 5,13 %  

 2007 Tilastointiaikana  

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  

1 BABYBULL'S MAGNUM (17.10.2003) 3 18 9,09 % tuonti 

2 PAVAROTTI IZ PALEVYH BULDOGOV (9.3.2006) 3 18 9,09 % tuonti 

3 
GASTON FRENCHIE VOM KÜNIGELBERG 
(22.5.2005) 3 11 5,56 % tuonti 

4 CLASSICLUV'S DAUPHIN UNIQUE (13.6.2005) 2 10 5,05 %  

5 FII-BIIN IIRO (12.5.2005) 2 9 4,55 %  

5 A'VIGDORS TARTUF (25.10.2004) 2 9 4,55 % laina 

 2008 Tilastointiaikana  

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  

1 
ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS 
(9.10.2006) 6 20 7,12 % tuonti 

2 CASANOVA OF LITTLE BOMBARDIER (28.4.2006) 3 16 5,69 % tuonti 

3 BOCAGUAY MERLIN (20.7.2004) 3 15 5,34 % tuonti 

4 MUSTANKIVEN CONNOR (6.11.2003) 2 12 4,27 %  

5 PAVAROTTI IZ PALEVYH BULDOGOV (9.3.2006) 3 11 3,91 % tuonti 

5 FII-BIIN ROBINSSON (4.2.2005) 2 11 3,91 %  

 2009 Tilastointiaikana  

 Uros Pentueita Pentuja %-osuus  

1 SVIT HARMFUL ASSORTI (7.7.2007) 4 22 5,13 % tuonti 

2 LUIDZHI (4.7.2006) 4 19 4,43 % tuonti 

3 THEODOR DE ROYAL LASZATTI (8.1.2007) 3 19 4,43 % laina 

4 ANUBIS SAULES MIESTAS (24.7.2008) 3 17 3,96 % tuonti 

5 SAMBUCA'S SIMON SAYS (14.4.2005) 5 13 3,03 % tuonti 
 

Taulukosta 11 nähdään hyvin selkeästi joidenkin urosten erittäin suuri vaikutus 

lähimenneisyyden geenipohjaan sekä tuonti- ja lainaurosten suosion lisääntyminen. Kuten jo 

edellä tekstissä on todettu, tuontien ja yksittäisten urosten runsas käyttö jalostuksessa 

vuodesta toiseen ei ole riskitöntä ja tämä tulee kasvattajien ottaa huomioon yhdistelmiä 

miettiessään. 
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Taulukko 12: 40 eniten jalostukseen käytettyä narttua (syntymäaika suluissa)vv. 1998-2009 

(kaikkiaan 307 eri narttua). Lähde: Koiranet 23.8.2010. Taulukossa % osuus tarkoittaa 

kyseisen nartun pentujen osuutta rekisteröityjen pentujen kokonaismäärästä tilastointiajalta. 

 

 

   Tilastointiaikana Yhteensä 

 Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja 

1 FRANCHESKA  (13.9.1998) 4 26 1,45 % 4 26 

2 VINKIÄN JÄRRIPEIPPO (8.4.2000) 3 19 1,06 % 3 19 

3 OO-YES VISTRIKU LIISU (25.10.1997) 4 19 1,06 % 4 19 

4 EURIDIKA (24.12.1999) 3 18 1,00 % 3 18 

5 JACQUELINE AMELIA (3.10.2001) 3 18 1,00 % 3 18 

6 PETI LLEVR PARIZHANKA (11.4.2002) 3 17 0,95 % 3 17 

7 NEXA POLGARIS KING (21.7.2006) 2 17 0,95 % 2 17 

8 MAKARIA DE PRINCIPAUTE (22.6.2006) 2 17 0,95 % 2 17 

9 BATBATCH'S HENRIETTA (1.8.2002) 3 17 0,95 % 3 17 

10 FANTERRA SAULES MIESTAS (28.5.2005) 3 15 0,83 % 3 15 

11 
CALBROS CALMONTE LACHAUVE-SOURIS 
(24.3.1999) 2 15 0,83 % 2 15 

12 MIXED COLOR'S AURORA (23.9.1999) 3 15 0,83 % 3 15 

13 SIELUN AARRE AFINA (4.5.2003) 3 14 0,78 % 3 14 

14 TOOLITTLE GORGEOUS CONNIE (11.5.2000) 2 14 0,78 % 2 14 

15 GOLDEN HAT BARBIE (16.6.1999) 2 14 0,78 % 2 14 

16 LUCKY MOON'S DREAM PEARL (21.5.2006) 2 13 0,72 % 2 13 

17 PÄIVÄNSÄDE (29.7.2004) 3 13 0,72 % 3 13 

18 
LUCKY MOON'S ALL THAT MAGIC 
(11.7.2004) 2 13 0,72 % 2 13 

19 DAISY BOHEMIA HAPET (10.7.2003) 4 12 0,67 % 4 12 

20 FII-BIIN PIRITTA (23.6.2000) 3 12 0,67 % 3 12 

21 
LUCKY MOON'S DEEP DEVOTION 
(21.5.2006) 2 12 0,67 % 2 12 

22 
CLASSICLUV'S BIJOU EMERAUDE 
(23.4.2003) 2 12 0,67 % 2 12 

23 BELLINDA (16.11.2001) 3 12 0,67 % 3 12 

24 CHARMBULLS SHINY LUNA (30.10.2001) 3 12 0,67 % 3 12 

25 MARA SAULES MIESTAS (23.12.2004) 2 12 0,67 % 2 12 

26 TINYLIONS CATCHY MONALISA (5.5.2003) 2 12 0,67 % 2 12 

27 BATBATCH'S BERNADETTE (15.10.1999) 3 12 0,67 % 3 12 

28 BIG IDA YKS SYLVI VAAN (10.4.2002) 2 11 0,61 % 2 11 

29 TINYLIONS ALEXANDRA (11.3.2001) 2 11 0,61 % 2 11 

30 BABYBULL'S ILANDA (19.5.2000) 3 11 0,61 % 3 11 

31 
JUSTITIA POTALA DALAJ LAMA 
(17.10.2005) 2 11 0,61 % 2 11 

32 LUCKY TOUCH'S MAGIC GIRL (11.9.2006) 2 11 0,61 % 2 11 

33 FII-BIIN VENUKSEN-TAIGA (24.6.2004) 3 11 0,61 % 3 11 

34 TINYLIONS BALAHE (14.9.2002) 3 11 0,61 % 3 11 

35 LEIBÖLL'S VIPS-JUBI (11.12.2004) 2 11 0,61 % 2 11 

36 
FROM EDWARD'KINGDOM CLAIR 
(30.6.2005) 3 11 0,61 % 3 11 
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37 
BERRY IN CHOCOLATE DE LA DINASTIJA 
(4.4.2001) 3 11 0,61 % 3 11 

38 ESMERALDA (25.1.1998) 2 11 0,61 % 2 11 

39 ALISA VOITUSLAND (24.9.2007) 2 11 0,61 % 2 11 

40 FII-BIIN CHARMANT (26.3.2005) 3 11 0,61 % 3 11 
 

 Narttujen pentumäärät jäävät luonnollisesti huomattavasti uroksia pienemmiksi. Taulukosta 

13 näemme viimeisimmän sukupolven (2006-2009) aikana 15 eniten käytettyä narttua. Kuten 

uroksien, myös narttujen kohdalla tuontikoirilla on suuri merkitys Suomen  

ranskanbulldoggikannan geenistössä. 

 

Taulukko 13: 15 eniten käytettyä narttua sukupolven 2006-2009 aikana. Prosenttiosuus kuvaa 

nartun (syntymäaika suluissa) jälkeläisten osuutta kaikista samalla aikavälillä syntyneistä 

pennuista. Lähde: Koiranet 23.8.2010 

 

 

Kun jalostukseen käytetyt koirat laitetaan järjestykseen toisen polven jälkeläismäärän 

pohjalta, pystytään tarkastelemaan paremmin niiden todellista panosta koko populaation 

sukutaulussa. Säännöllisesti seuraamalla isoisä- ja isoäititilastoja voidaan osoittaa koirat, 

joiden jälkikasvun määrä on nopeimmassa kasvussa kannan sisällä. Urosten taulukosta 

(taulukko 14) huomataan, että kaikki eniten rodun geenipooliin vaikuttaneet koirat eivät 

olekaan käytetyimpien 40 uroksen taulukosta.  

 

Jo tästäkin syystä on tärkeätä huomioida myös isoisätilasto jalostussuunnitelmia tehtäessä. 

Samoin kuin urosten kohdalla, voidaan narttujenkin kohdalla (taulukko 15) huomata, että 

hyvin vähäinen määrä 40 käytetyimmän nartun listalta (taulukko 12) löytyvistä nartuista on 

jatkanut geeniensä jättämistä toisessa polvessa.  

 

 

 
  Tilastointiaikana Yhteensä Muuta 

 
Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja 

 1 MAKARIA DE PRINCIPAUTE (22.6.2006) 2 17 1,60 % 2 17 tuonti 

2 NEXA POLGARIS KING (21.7.2006) 2 17 1,60 % 2 17 tuonti 

3 FANTERRA SAULES MIESTAS (28.5.2005) 3 15 1,41 % 3 15 tuonti 

4 
LUCKY MOON’S DREAM PEARL 
(21.5.2006) 2 13 1,22 % 2 13 

 5 PÄIVÄNSÄDE (29.7.2004) 3 13 1,22 % 3 13 
 

6 
LUCKY MOON’S ALL THAT MAGIC 
(11.7.2004) 2 13 1,22 % 2 13 

 

7 
LUCKY MOON’S DEEP DEVOTION 
(21.5.2006) 2 12 1,13 % 2 12 

 8 MARA SAULES MIESTAS (23.12.2004) 2 12 1,13 % 2 12 tuonti 

9 LEIBÖLL’S VIPS-JUBI (11.12.2004) 2 11 1,03 % 2 11 tuonti 

10 ALISA VOITUSLAND (24.9.2007) 2 11 1,03 % 2 11 tuonti 

11 FII-BIIN CHARMANT (26.3.2005) 3 11 1,03 % 3 11 
 

12 
FROM EDWARD'KINGDOM CLAIR 
(30.6.2005) 3 11 1,03 % 3 11 tuonti 

13 
JUSTITIA POTALA DALAJ LAMA 
(17.10.2005) 2 11 1,03 % 2 11 tuonti 

14 FII-BIIN VENUKSEN-TAIGA (24.6.2004) 3 11 1,03 % 3 11 
 15 LUCKY TOUCH'S MAGIC GIRL (11.9.2006) 2 11 1,03 % 2 11 
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Taulukko 14: 25 jalostuksessa eniten käytettyä urosta toisen polven jälkeläismäärän 

perusteella vuosina 1998-2009. 40 käytetyimmän uroksen joukosta taulukkoon sijoittuvat on 

tekstissä lihavoitu. Lähde: Koiranet 23.8.2009 
  

 Uros syntynyt 
Pentuja 

yhteensä 
Pentuja 2. 
polvessa 

1 HI-ARC'S I-M CHARLIE TWO 1994 22 97 

2 BABYBULL'S MAGNUM 2003 58 78 

3 FII-BIIN KALLES-POJKE 2003 33 78 

4 FII-BIIN MATIAS 1989 29 77 

5 TALAZZO'S EXACKT 2000 50 68 

6 EASY LOVER DE L'AMABILITE 2001 27 60 

7 ZAHIR SHAH IZ PALEVYH BULDOGOV 2001 12 50 

8 ZARLOCZNY ZABOJAD 100 POCIECH rek. 1998 5 46 

9 A'VIGDORS TARTUF 2004 14 45 

10 CHINESE KERMIT THE FROG 2001 22 43 

11 LACOSTE VOM ISERN HINNERK 2002 13 43 

12 LORD D'APOLLON GRAB 1995 5 38 

13 ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS 2006 39 37 

14 TALAZZO'S TORE TUBORG 1997 14 34 

15 GOLDEN MEAN SHARIF DE RUFUS 1999 28 33 

16 VONHEIMDAL FRENCH ALIBABA 2002 8 33 

17 LA BAGUETTE KALLE KAVAT rek. 2003 4 33 

18 LE FORMIDABLE LAUTREC rek. 1999 5 32 

19 FII-BIIN IIRO 2005 27 31 

20 TINY BLACK DELBERT 2004 22 31 

21 FII-BIIN MUSTANG 1995 12 31 

22 JARI V.D. MESTREECHTENEERKES 1997 11 30 

23 JULIANO MON POLGARIS KING 2005 19 28 

24 LUCKY TOUCH'S LALAPALOOZA 1997 18 28 

25 LUCKY TOUCH'S ONE AND ONLY 1999 14 28 
 

Taulukko 15: 25 jalostuksessa eniten käytettyä narttua toisen polven jälkeläismäärän 

perusteella vuosina 1998-2009. 40 käytetyimmän nartun joukosta taulukkoon sijoittuvat on 

tekstissä lihavoitu. Lähde: Koiranet 26.9.2009 

 

 Narttu syntynyt 
Pentuja 

yhteensä 
Pentuja 2. 
polvessa 

1 GELUNA VON HEMPEL SAPHO 1992  54 

2 VINKIÄN JÄRRIPEIPPO 2000 19 53 

3 TINY BLACK BRIGITTE BARDOT 1995 9 48 

4 LUCKY MOON'S ALL THAT MAGIC 2004 13 44 

5 FII-BIIN PIRITTA 2000 12 42 

6 ASAHEIMS SILA VIKINGEDATTER 2001 6 39 

7 KLEOPATRA 2000 4 37 

8 FRANCHESKA 1998 26 36 

9 TINYLIONS ALEXANDRA 2001 11 34 

10 SZEKSZARD-TAJI NIDORINA NIGHT 2000 6 32 

11 PETI LLEVR PARIZHANKA 2002 17 30 

12 CALBROS CALMONTE LACHAUVE-SOURIS 1999 15 30 
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13 CALBROS CALMONTE JULIE DE TOURVY 1997 8 30 

14 NEXA POLGARIS KING 2006 17 28 

15 LYTTYPÄÄN ANELMA 2001 7 28 

16 FII-BIIN PILLERI 1998 5 28 

17 FII-BIIN MIRACLE 2001 9 27 

18 BRINDELMAN BEATRICE 1996 6 27 

19 MUSTANKIVEN ANNABELLA 2001 7 26 

20 CHARMBULLS AMBITION 2005 3 26 

21 TEERIPUISTON SIRKKU 2000 6 25 

22 GOLDEN MEAN DOUX'I MARTHA 1996 8 24 

23 CLASSICLUV'S BIENVEILLANCE 2003 5 24 

24 FII-BIIN ILONA 1998 9 23 

25 FII-BIIN IIRIS 1998 8 23 
 

Selvitys 15 käytetyimmän uroksen sukulaisuussuhteista löytyy liitteistä (Liite 1) suuren 

kokonsa vuoksi. Taulukosta huomaamme, että urosten sukutauluissa on valitettavan paljon 

yhtäläisyyksiä jo kolmen sukupolven sisällä.  

Toiseksi käytetyin uros Talazzo’s Exackt löytyy myös neljänneksitoista (14) käytetyimmän 

uroksen Mustankiven Connorin takaa. Viidenneksi käytetyin uros Fii-Biin Kalles-Pojke löytyy 

myös yhdenneksitoista (11) käytetyimmän uroksen, Fii-Biin Iiro, takaa. Kuudenneksi (6) 

käytetyin uros Clea’s Brotas on myös Mustankiven Connorin takana. Twin Lakes Gregor ja 

Glenlee Night Hawk ovat myös uroksia, jotka löytyvät useamman kerran noiden viidentoista 

(15) käytetyimmän uroksen kolmen polven sukutauluista. 

 

Taulukkoa tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että Suomen populaatio oli pitkään hyvin pieni ja 

tuolloin uroksia käytettiin paljon rekisteröinteihin nähden. Nämä vanhat kertaantumat tulee 

huomioida tulevia jalostusvalintoja tehtäessä, sillä nykyisen populaatiokoon huomioiden 

valinnan varaa löytyy. 

 

Vuoteen 2011 asti rodulla ei ole ollut suosituksia uusintayhdistelmien toteuttamisesta. 

Liitetaulukosta 2 (liitteenä suuren kokonsa takia) nähdään uusintayhdistelmät vuosien 1998 ja 

2009 välisenä aikana. Uusintayhdistelmät eivät ole eteenpäin vievää rodunjalostusta, vaan jo 

olemassa olevan geenipoolin köyhdyttämistä ja siksi kasvattajien tulee välttää 

uusintayhdistelmien tekemistä. 

 

Edellä esitettyjen taulukoiden ja sukulaisuusvertailujen pohjalta voidaan todeta, että 

kasvattajien tulee välttää samojen urosten runsasta käyttöä, jotta geenipohjan laajuus 

saataisiin turvattua. Kasvattajien tulee jalostusvalintoja tehdessään harkita entistä enemmän 

myös vähemmän tunnettuja uroksia ja näyttelymenestyjien lähisukulaisia. Myös 

uroksenomistajien tulee seurata urostensa jälkeläismääriä ja poistaa uroksensa jalostuksesta, 

kun jälkeläismäärä ylittää 5 % sukupolven koiramäärästä.  

 

Tuonteja käytetään paljon ja niiden nykyistä suunnitelmallisempi jalostuskäyttö on yksi 

ratkaisu jalostuspohjan laajentamiseen. Tuontien kohdalla tulee jatkossa myös miettiä 

tarkemmin koirien jo Suomessa olevia sukulaisia, sillä samojen sukulinjojen tuominen ja 

jalostuskäyttö ei laajenna rodun geenipohjaa. Jalostustarkastukset voisivat olla yksi ratkaisu 

jalostusurosten määrän lisäämiselle.

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet 
 

Ranskanbulldoggi on kehitetty aikanaan taistelukoirista ja historiansa aikana sitä on käytetty 

myös pientuholaisten torjuntaan. Tänä päivänä ranskanbulldoggi on puhtaasti seurakoira, 

jonka luonnetta rotumääritelmässä kuvataan: ”seurallinen, iloinen, leikkisä, reipas ja 

tarkkaavainen. Erityisen kiintynyt isäntäväkeensä ja lapsiin”. 

 

Yksi syy rodun suosioon on sen hurmaava luonne. Ranskanbulldogit ovat omapäisiä, mutta 

leikkisiä ja seurallisia koiria ja sopivat hyvin koko perheen koiriksi. Ranskanbulldoggi tulee 
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yleensä hyvin toimeen lasten kanssa eikä säikähdä kovaa meteliä tai hieman rajujakaan 

otteita. Ranskanbulldoggi kiintyy voimakkaasti perheeseensä ja tahtoo olla mukana kaikissa 

perheen arkirutiineissa. Muihin koiriin ranskanbulldoggi suhtautuu ystävällisesti. Se ei aloita 

tappelua, mutta puolustaa itseään, jos tilanne sitä vaatii. Vaikka ranskanbulldoggi 

polveutuukin taistelukoirista, sen ei tule olla aggressiivinen muita koiria tai ihmisiä kohtaan. 

Ainoat taistelukoiramaiset jäänteet voi huomata sen tavasta leikkiä. Leikkivä ranskanbulldoggi 

juoksee, hyppii, painii ja tarttuu mielellään hampaillaan toiseen koiraan. Rottakoira-ajoilta 

periytyvä reaktionopeus näkyy useissa ranskanbulldogeissa ja osa yksilöistä saalistaa yhä 

mielellään pieniä tuhoeläimiä.  

 

Ranskanbulldogilta ei vaadita luonnetestitulosta valionarvon saavuttamiseksi. Koiranetin 

mukaan (päivitys 20.10.2010) suomalaisista ranskanbulldogeista vain kolmekymmentäkolme 

(33) on käynyt luonnetestissä vuoden 2009 loppuun mennessä. Määrä on hyvin pieni, eikä 

täten anna luotettavaa kuvaa koko populaation luonteesta. Pelkkää luonnetestituloksien 

kokonaispistemäärä ei voida käyttää minkään rodun luonteen arvioimiseen. Seuraavassa 

tarkastellaan ranskanbulldoggien luonnetestituloksia testin eri osa-alueiden mukaan 

(valitettavasti kaikkien koirien kohdalla eri osa-alueiden pisteitä ei ollut saatavilla): 

 

Taulukko 16: Luonnetestitulokset. Ennen vuotta 2005 laukausvarmaa tuloksissa osoitti +. 

Tämä on muokattu taulukossa vastaamaan nykyään käytössä olevaa +++ merkintää. 

Nimi Rek no To
im
in
ta
ky
ky 

Te
rä
vy
ys 

P
u
ol
us
tu
sh
al
u 

Ta
ist
el
ut
ah
to 

H
er
m
or
ak
en
ne 

Te
m
pe
ra
m
en
tti 

K
ov
u
us 

Lu
ok
se
pä
äs
tä
vy
ys 

La
uk
au
sp
el
ot
to
m
u
us 

Lo
pp
upi
ste
et 

+/- 

Brutus SF00830/92 -1 +1 +1a +3 +1 +3 +1 +3  150 + 

Oxeneyes Beata SF41710/93          207 + 

Sajonne Axa SF44016/94 +2 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +++ 236 + 

Cadogan Figur FIN41133/95 +2 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +3 +++ 195 + 

Huitukan Balac FIN26310/98 +2 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +++ 246 + 

Superteams Putte Presley FIN39486/99 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ 172 + 

Cherokee FIN10600/98 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +++ 210 + 

Clea’s Aahaar FIN41835/97 +1 +1 -1 -2 +2 +2 +3 +3 ++ 164 + 

Clea’s Bigga FIN38363/99 +1 +1 +1 +3 +1 +1 +3 +3 ++ 166 + 

Mixed Color’s Aurora FIN15555/00 +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ 125 + 

Anabel FIN16397/01 +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ 140 + 

Berry In Chocolate De La 
Dinastija 

FIN41173/01 +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ 170 + 

Mättjärns Nicole FIN13810/01          83 + 

Wilibenn Unikko FIN33324/00 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 ++ 235 + 

Fii-Biin Miracle FIN43446/01 +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +++ 159 + 

Misterija Remo Solli Saules 
Miestas 

FIN15020/05 +1 +1 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +++ 192 + 

Bankrotin Uniikki FIN24706/02 +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ 140 + 
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Batbatch’s Kaspar Roi FIN18440/04 -1 +3 +1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ 112 + 

Clea’s Fjoll FIN39890/03          160 + 

Lorina Agedela Kat FIN37934/07          159 + 

Clea’s Gaa Häim FIN19738/04          140 + 

Clea’s Grymt FIN19739/04          175 + 

Lucky Moon’s And That’s It FIN39865/04 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +++ 207 + 

Charmbulls French Kiss FIN11769/03 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +++ 250 + 

Fii-Biin Banjo-Boy FIN19764/06 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +++ 206 + 

Finell’s La Dolce Vita FIN36388/05          135 + 

Lucky Moon’s Deep Devotion FIN38704/06          128 + 

Noble Ally Truly Yours FIN48929/06 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +++ 250 + 

Oziris Von Der Monarchia FIN25892/08 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +++ 190 + 

Esta Noches Carla FIN46328/06 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +++ 203 + 

Front Row’s Antoinette FIN45943/04 -2 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ 110 + 

Luidzhi FIN56507/08 -1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +3 +++ 112 + 

Myscin Cool Boy FIN53169/06 -1 +1 +1 -1 +1 -1b +1 +3 +++ 50 + 

 

Seurakoirana ranskanbulldogin tulee olla ystävällinen, sosiaalinen ja hyvähermoinen. Seuraa-

vassa taulukosta (taulukko 17) käy ilmi, eri pistemäärien hajonta testatuissa koirissa (joiden 

pisteet osa-alueittain olivat käytettävissä). 

Taulukko 17: Luonnetestipisteiden hajonta osa-aluiettain 

Arvosana Toimin-
takyky 

Terä-
vyys 

Puolus-
tushalu 

Taiste-
lutahto 

Hermo-
raken-
ne 

Tempe-
ra-
mentti 

Kovuus Luoksepäästä-
vyys 

+3 - 8 11 6 - 15 12 25 

+2 7 1 1 11 10 8 - - 

+1 13 16 12 1 15 1 13 - 

-1 4 - 1 6 - 1 - - 

-2 1 -  1 - - - - 

-3 - - - - - - - - 

Yht. 25 25 25 25 25 25 25 25 

 

Edellisen taulukon pohjalta voidaan todeta seuraavaa: 

- Toimintakyky on testatuilla koirilla kohtuullinen tai hyvä. 

- Terävyys on pieni tai kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. 

- Puolustushalu on pääasiassa pieni tai kohtuullinen, hillitty.  

- Taisteluhalun suhteen löytyy testatuissa eniten hajontaa. Suurimmalla osalla se on 

kohtuullinen. Saman verran on suuren tai pienen taistelutahdon omaavia koiria. Suuri 

taistelutahto voi tuoda haastetta koiran kanssa elämiseen. Pienen seurakoiran hankkinut perhe 

ei välttämättä osaa toimia koiran kanssa / kouluttaa koiraa, joka nauttii pienimmistäkin 

taistelutilanteista. 



19 

 

- Hermorakenteeltaan testatut ovat joko hieman rauhattomia tai tasapainoisia ja 

temperamentiltaan suurin osa on vilkkaita tai kohtuullisen vilkkaita. Tasapainoisuus ja 

kohtuullinen vilkkaus ovat seurakoiralle toivottavia ominaisuuksia.  

- Kovuudeltaan testatut ovat hieman pehmeitä tai kohtuullisen kovia, mikä  on sopivaa 

seurakoiralle. Liiallinen kovuus hankaloittaa koiran kanssa elämistä. Kova koira on itsenäinen 

ja vaatii kyvykkään kouluttajan. Seurakoiran pitäisi olla helposti koulutettava.  

- Luoksepäästävyydeltään testatut ovat kaikki hyväntahtoisia, luoksepäästäviä ja avoimia, 

mikä on seurakoiralle erinomainen ominaisuus. 

- Laukausarkoja ei ollut saaduissa tuloksissa ainuttakaan. 

Jalostustoimikunta toteutti vuonna 2010 eläinlääkäriasemille suunnatun kyselyn koskien 

ranskanbulldoggien terveyttä ja luonnetta sekä rodussa tapahtuneita muutoksia. Kysely 

lähetettiin 100 eläinlääkäriasemalle jakaen asemat mahdollisimman tasaisesti ympäri Suomen. 

Kyselyyn vastasi 16 asemaa. Tiedot saatiin yli 1451 klinikkakäynnistä. 

 

Eläinlääkärikyselyn yhteenvedon (liite 3) pohjalta voidaan huomata, että rodussa on alkanut 

esiintyä epäsosiaalisia, pelokkaasti tai hyökkäävästi käyttäytyviä yksilöitä. Kyselyn tuloksista ei 

käy ilmi, kuinka usein hyökkäävyyden taustalla on arkuus tai kasvuympäristön vaikutus 

käyttäytymiseen. Kun arkuuden tiedetään olevan voimakkaasti periytyvä ominaisuus, kaikki 

arat ja aggressiivisesti käyttäytyvät koirat tulee sulkea jalostuksesta, jotta epätoivottu kehitys 

luonteissa saadaan katkaistua. Arkuuden ja aggressiivisen käytöksen kohdalla tulee huomioida 

myös se mahdollisuus, että koiran käytös voi johtua jatkuvista kiputiloista. Valitettavasti tästä 

ei ole dokumentoitua tietoa tarpeeksi, jotta väite voitaisiin kumota tai vahvistaa. 

Jalostustoimikunnan tulee selvittää tätä asiaa laajemmin seuraavien lähivuosien aikana. 

 

Jotta ranskanbulldoggien luonteiden kehityksestä saadaan todennettua tietoa, kannustaa 

yhdistys koiranomistajia ja kasvattajia käyttämään koiriaan luonnetestissä tai MH-

luonnekuvauksessa. Myös Suomen Kennelliiton vuoden 2011 alusta voimaan tullut 

näyttelyarvostelulomakkeeseen merkittävä arviointi koiran käyttäytymisestä tulee antamaan 

myös ranskanbulldoggien luonteista lisätietoa. 

 

4.3 Terveys  
 

4.3.1 Yleisesti rodun terveydentilasta 

 

Rodun terveydelliset ongelmat ovat maailmanlaajuisesti tiedostettuja ja niihin liittyviä 

tieteellisiä artikkeleita on julkaistu runsaasti. Suurimpina ongelmina pidetään ahtaisiin 

hengitysteihin liittyviä hengitysvaikeuksia, epämuodostuneisiin selkänikamiin liittyviä 

keskushermosto- ja kipuoireita sekä synnytysvaikeuksia. Vähemmän tunnettuja, mutta yleisiä 

ovat allergiset sairaudet ja silmien epäfysiologiseen muotoon liittyvät silmäsairaudet.  

 

Rotu ei kuulu PEVISAan. Koiranet-jalostustietokannan mukaan ranskanbulldogeille on 

kuitenkin teetetty vapaaehtoisesti silmä-, sydän- ja polvitarkastuksia sekä lonkkakuvauksia. 

Lonkkaniveldysplasian yleisyys on yllättänyt. Lonkkakuvattujen koirien lukumäärä on kuitenkin 

pieni ja tilanteen selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Koiranetin kuolinsyytilasto (taulukko 18) 

on vain suuntaa antava johtuen pienestä ilmoitettujen kuolinsyiden määrästä etenkin, kun 

kuolinsyiden paikkansapitävyys ei ole todennettavissa.  

 

Taulukko 18: Ranskanbulldoggien kuolinsyytilasto. Lähde: Koiranet, päivitys 22.10.2010 

 

Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä 

Hengitystiesairaus 

0 vuotta 11 

kuukautta 1 

Hermostollinen sairaus 2 vuotta 3 kuukautta 3 

Iho- ja korvasairaudet 1 vuotta 9 kuukautta 3 
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Immunologinen sairaus 2 vuotta 4 kuukautta 1 

Kasvainsairaudet, syöpä 

7 vuotta 10 

kuukautta 9 

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 5 vuotta 2 kuukautta 1 

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 

12 vuotta 11 

kuukautta 1 

Luusto- ja nivelsairaus 3 vuotta 0 kuukautta 3 

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 5 kuukautta 4 

Muu sairaus, jota ei ole listalla  3 vuotta 6 kuukautta 10 

Pennun synnynnäinen vika tai 

epämuodostuma 0 vuotta 3 kuukautta 1 

Selkäsairaus 5 vuotta 5 kuukautta 12 

Sydänsairaus 

4 vuotta 11 

kuukautta 1 

Tapaturma tai liikennevahinko 

3 vuotta 10 

kuukautta 8 

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 

12 vuotta 0 

kuukautta 9 

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 6 vuotta 3 kuukautta 17 

Kaikki yhteensä 

5 vuotta 10 

kuukautta 84 

 

Yksittäisiltä kasvattajilta ja harrastajilta saatujen arvioiden mukaan ranskanbulldogin 

keskimääräinen elinikä olisi 10 – 12 vuotta, mutta Koiranet ilmoittaa keskimääräiseksi eliniäksi 

5 vuotta 10 kuukautta (84 yksilön tiedot). Taulukosta 18 nähdään, että rotuun liittyvät 

sairaudet lyhentävät huomattavasti koirien elinikää.  

 

Valtaosa ranskanbulldoggien terveysongelmista on sidoksissa liioiteltuihin ulkomuoto-

ominaisuuksiin. Myös perinnöllisiä sairauksia on. Näitä ovat mm. katarakta, patellaluksaatio ja 

lonkkaniveldysplasia. Kuvaa sairauksien määrästä tarkennetaan kannustamalla koirien 

omistajia viemään koiransa virallisiin terveystutkimuksiin ja pyrkimällä nykyistä avoimempaan 

ilmapiiriin sairauksien raportoinnissa.  Kasvattajien tulee ymmärtää, että yksittäinen 

sairauslöydös ei ole sen koiran omistajan / kasvattajan häpeä vaan rodun ja kaikkien sen 

kasvattajien yhteinen ongelma. 

 

Seuraavassa ranskanbulldoggien sairaudet on jaettu merkittäviin (esiintyy eniten), 

huomioitaviin (esiintyvyys nousussa) ja yksittäisesti esiintyviin sairauksiin. 

Tiedot sairauksista on kerätty vuonna 2007 toteutetun terveyskyselyn (taulukko 19), vuonna 

2009 aloitetun julkisen sairaiden listan (liite 4), vuonna 2010 aloitetun ja uudistetun 

terveyskyselyn (taulukko 19), vuonna 2010 toteutetun eläinlääkärikyselyn (yhteenveto, liite 3) 

ja vuonna 2010 toteutetun, kasvattajille suunnatun lisääntymiskyselyn (yhteenveto, liite 5) 

sekä Suomen Kennelliiton Jalostustietokannan pohjalta.  
 

Taulukko 19: Terveyskyselyjen 2007 ja 2010 tulokset. Vuonna 2007 kysely käsitti 50 

ranskanbulldoggia ja vuonna 2010 20 ranskanbulldoggia.

sairaus / vika 2007 2010 sairaus / vika 2007 2010 

syringomyelia 1 0 korvatulehdukset 43 2 

kuurous 1 1 ihotulehdukset 1 1 
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maksavika 1 1 epilepsia 1 1 

silmätulehdus 2 5 napatyrä 0 1 

virtsatietulehdus 1 2 ruokatorven laajentuma 0 2 

ruoka-aineallergia 3 1 
kilpirauhasen 
vajaatoiminta 0 1 

varastopunkkiallergia 1 0 nenäpoimuntulehdus 0 1 

välilevytyrä / halvaus 1 2 sylkirauhastulehdus 0 1 

selkäsairas 1 0 hiivatulehdus 0 4 

nikamamuutokset 
selkärangassa 1 4 kohtutulehdus 0 2 

hengitysvaiva 1 2 emätintulehdus 0 1 

keuhkoalueen divertikkeli 0 1 anaalirauhastulehdus 0 1 

liian pitkä pehmyt kitalaki 0 1 eturauhastulehdus 0 1 

ahtaat sieraimet 0 5 kynsivallintulehdus 0 1 

kirsikkasilmä 2 1 
huomautettavaa 
luonteessa 0 7 

sikaripunkki 0 1       
 

4.3.2 Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet  
 

SILMÄT 
 

1. Sidekalvontulehdukset 

Melko yleisiä ranskanbulldogeilla. Sidekalvontulehdus oireilee jatkuvana silmävuotona ja silmä-

ärsytyksenä. Suurin osa ranskanbulldoggien sidekalvontulehduksista on sidoksissa ylisuuresta 

luomiraosta johtuvaan silmämunan puutteelliseen suojaukseen ja atopiaan. Silmäluomien tulee 

olla jalostuskoirilla tiukat. Allergioista kärsivät koirat tulee ehdottomasti sulkea jalostuksesta.  

 

2. Sarveiskalvon tulehdukset 

Yleisiä ranskanbulldogilla kuten muillakin lyhytkuonoisilla roduilla, joilla on suuri silmämuna, 

matala silmäkuoppa ja suuri luomirako. Luomet suojaavat huonosti silmää eikä silmämunan 

pinnalla olevat kyynelnestekerroksen pintajännitys riitä pitämään kerrosta tasaisena yli 

sarveiskalvon. Seurauksena on sarveiskalvon kuivuminen ja krooninen ärsytystila, joka 

ilmenee pigmentaarisena tai haavaisena sarveiskalvontulehduksena. Sarveiskalvon tulehdukset 

ovat yleensä toistuvia ja johtavat ennen pitkää pysyviin sarveiskalvomuutoksiin ja näkökyvyn 

heikkenemiseen. Jalostamalla silmäkuoppaa hiukan syvemmäksi ja välttämällä yhdistelmiä, 

joissa liian suuri luomirako kertaantuu saadaan sarveiskalvon tulehduksien määrää laskemaan. 

 

3. Vilkkuluomen kyynelrauhasen ulosluiskahdus, ”cherry eye” (kirsikkasilmä) 

Tavallinen nuorilla koirilla. Parannettavissa kirurgisella hoidolla. Alttius kirsikkasilmään on 

perinnöllinen. Kasvattajien tulee välttää yhdistelmiä, joissa kummallakin vanhemmalla on ollut 

kyynelrauhasen esiinluiskahdus. Jalostustoimikunta kerää tietoa kirsikkasilmään sairastuneista 

koirista sukualttiuksien selvittämiseksi. 

 

HENGITYSTIET (BRAKYKEFAALINEN SYNDROOMA) 
 
Brakykefaalisella syndroomalla tarkoitetaan lyhentynyttä kallon muotoa, mitä esiintyy joillain 

koira- ja kissaroduilla. Luonnossa brakykefaalista rakennetta ei esiinny. Esimerkkejä 

brakykefaalisista koiraroduista ovat ranskanbulldoggi, bostoninterrieri ja englanninbulldoggi. 

Brakykefaalisessa syndroomassa koiran kallonmitta on huomattavasti normaalia lyhyempi. Kun 

nenä- ja suuontelon elimet eivät ole voineet lyhentyä ja pienentyä kallon kehityksen 

mukaisesti, aiheutuu tästä se, että hengitykselle tärkeät elimet eivät mahdu niille 

tarkoitettuihin paikkoihin. Pahimmillaan tämä nenä- ja suuontelon elinten epäsuhta kallon 

koon kanssa johtaa niin pahoihin hengitysongelmiin, että koira ei pysty hengittämään kuin 
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suun kautta. Kun otetaan huomioon, että koiran suu ei pysy auki sen nukkuessa, huomataan 

kuinka mahdoton yhtälö tästä syntyy. 

 

4. Ahtaat ylähengitystiet 

Hyvin yleinen periytyvä ongelma ranskanbulldogeilla. Synnynnäinen sierainaukkojen ja 

sierainonteloiden ahtaus aiheuttaa lievässä muodossa hengityksen vaikeutta ja vaikeassa 

muodossa vakava-asteista hapen puutetta ja alentunutta rasituksensietokykyä. Eläinlääkäreiltä 

saadun palautteen ja harrastajilta tulleiden tietojen mukaan koiran hyvinvoinnin kannalta 

välttämättömät sierainaukkojen avarrusleikkaukset ovat selvässä nousussa. Kasvattajien tulee 

kiinnittää erityistä huomiota jalostukseen käytettävien yksilöiden hengitykseen. Koiria, joille on 

suoritettu sieraimia avartava kirurginen toimenpide, ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostustoimikunta kerää tietoja erityisesti leikkaushoitoa vaatineista yksilöistä, jotta saadaan 

selvitettyä suvut, missä riski on kasvanut. 

 

5. Ahdas suuontelo ja pidentynyt pehmeä kitalaki 

Lyhytkuonoisuuteen liittyy matala suuontelo. Siihen liittyy myös pehmeän kitalaen 

rakennevika, jossa pehmeä kitalaki on paksu ja pitkä suhteessa kuonon pituuteen sekä roikkuu 

henkitorven suulla estäen ilman esteettömän virtauksen nenäontelosta henkitorveen. Vika 

ilmenee kuorsaavana hengityksenä ja vaahtoavan liman kertymisenä nieluun sekä vaahdon 

pulautteluna. Hapenkuljetusjärjestelmän vajaatehoisuus altistaa lämpöhalvauksille, 

hengitystieinfektioille ja pitemmän päälle myös sydämen rasittumiselle. Esiintyy lähes kaikilla 

ranskanbulldogeilla jonkinasteisena. Lievemmillään kuorsaavaa hengitystä ilmenee 

rasituksessa tai kuumassa ympäristössä, vaikeimmillaan jatkuvasti sekä levossa että 

rasituksessa. Vaikeimmissa tapauksissa koira tarvitsee nielua avartavan kirurgian. 

Leikkaushoitoa vaatineita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Hengitysvaikeudet heikentävät 

merkittävästi koiran hyvinvointia. Kasvattajien tulee kiinnittää erityistä huomiota jalostukseen 

käytettävien koirien pään kokoon, kuonon pituuteen ja hengityksen sujuvuuteen (KATSO kohta 

4.4 ulkomuoto, pää). Jalostuksessa tulee suosia hiukan nykyistä ihannetta pidemmän kuonon 

omaavia koiria. 

 

6. Ahdas nielu (evertoituneet sakkulukset) 

Pään kokoon, muotoon ja lihaksikkuuteen sekä lyhyeen kuono-osaan liittyvä ongelma. 

Sakkulukset ovat nielun suulla / reunoilla sijaitsevat ”lihaspurjeet”. Jos nielussa ei ole 

tarpeeksi tilaa, nämä ”lihaspurjeet” ärtyvät. Ärtyessään ne turpoavat ja loppujen lopuksi 

kiertyvät itsensä ympäri, jolloin turpoamisen ja kudosärsytyksen oravanpyörä on valmis. 

Yleinen ranskanbulldogeilla. Oireilee yleensä vaikeutuneena hengityksenä ja vaahdon 

pulautteluna, joissain tapauksissa myös syömisongelmina. Vaikeimmissa tapauksissa koira 

tarvitsee nielua avartavan kirurgisen hoidon. Jalostusvalinnassa tulee suosia maltillista pään 

kokoa ja vahvuutta. 

 

7. Kitalaki – ja huulihalkiot 

Yleinen synnynnäinen vika, jota esiintyy erityisesti lyhytkuonoisissa koiraroduissa. Voi johtua 

myös kantoaikana saadusta kortisonihoidosta, perinnöllisestä geneettisestä alttiudesta tai 

sikiöaikaisesta kehityshäiriöstä. Johtaa yleensä aina syntymänjälkeiseen eutanasiaan. Koiraa 

joka on selvinnyt aikuisikään näistä ongelmista huolimatta, ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostuksesta tulee sulkea koirat, joilla on huuli- ja tai kitahalkioisia jälkeläisiä useammassa 

pentueessa.  

 

8. Vajaakehittynyt trakea 

Rakennevika, jossa henkitorvi on halkaisijaltaan epänormaalin pieni ja vajaatoiminen. Esiintyy 

myös Suomen kannassa, mutta tarkasta esiintyvyydestä ei ole tietoa. Sairasta koiraa ei tule 

käyttää jalostukseen. 

 

TUKI JA LIIKUNTAELIMISTÖ 
 

9. Epämuodostuneet selkänikamat ja häntä  

Kiilanikamia eli hemivertebroita esiintyy erityisesti roduilla, joilla on korkkiruuvihäntä. 

Korkkiruuvihäntä rakentuu juuri kiilanikamista. Kiilanikamien lisäksi korkkiruuvihäntäisillä 
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koirilla esiintyy myös perhosnikamia, välimuotoisia nikamia ja yhteenkasvaneita nikamia. 

Epämuotoiset nikamat ovat seurausta selkänikamien runko-osien kehityksen häiriintymisestä. 

 

Epämuodostuneet selkänikamat ja häntä ovat erittäin yleisiä ranskanbulldogilla. USA:laisen 

eläinten ortopedisen tutkimusjärjestön, OFA:n, tutkimuksen mukaan yli 95 %:lla 

ranskanbulldogeista esiintyy epämuodostuneita selkänikamia. Suomessa ei ole tehty 

peruskartoituksia, mutta tilanne ei todennäköisesti juurikaan eroa USA:n tilanteesta.   

 

Epämuodostuneista nikamista koostuva ns. tiukkahäntä on vakava ongelma, koska 

pahimmillaan, sijoittuessaan suoraan peräaukon päälle, se estää täysin koiran normaalin 

ulostamisen. Tällainen häntä johtaa usein häntäamputaatioon.    

 

Osa nikamavikaisista koirista ei oireile elinaikanaan, mutta osalle kehittyy kivuliaita, herkästi 

uusiutuvia selkäytimen ja hermojen pinnetiloja, jotka ilmenevät liikkumisvaikeuksina, 

halvausoireina ja kipuna. Vakavammissa tapauksissa esiintyy ulostamis- ja 

virtsaamisongelmia. Kliinisesti oireilevissa tapauksissa koiran elinikä lyhenee usein. 

Selkäongelmista kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Jalostuksessa tulee suosia hiukan 

pitempää ja suorempaa häntää. Voimakkaasti köyryselkäiset yksilöt tulee karsia jalostuksesta 

ja hyvin lyhyttä runkoa ei tule kerrata yhdistelmiä tehtäessä. 

Selkäkuvauksia lisäämällä kasvattajat saavat todennettua tietoa jalostukseen käytettävien 

koirien selkärankojen tilasta. Jalostustoimikunta on käynnistänyt vuonna 2010 hankkeen 

ranskanbulldogin selkäkuvausten aloittamiseksi ja lausunta-asteikon kehittämiseksi. 

 

10. Spondyloosi 

Etenevä selän rappeumasairaus, jossa nikamiin muodostuu luupiikkejä ja selkänikamat 

luutuvat vähitellen yhteen. Yhteen luutuneet nikamat vähentävät selkärangan joustavuutta. 

Yhteen silloittuneiden nikamien välit ovat myös normaalia ahtaampia ja altistavat koiran 

hermojuurien pinnetiloille. Seurauksena on kipuilua ja halvausoireita. Spondyloosi alkaa 

yleensä oireilla vasta vanhemmalla iällä, mutta voi johtaa jo nuorella iällä koiran eutanasiaan. 

Boksereilla tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että perinnöllinen alttius on merkittävä tekijä 

spondyloosin kehittymisessä. Selkäongelmista kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostuskoirien selkäkuvauksien avulla on mahdollista karsia vakavaa spondyloosia sairastavat 

yksilöt jalostuksesta jo ennen kuin ne alkavat oireilla.  

 

11. Selkärangan välilevytyrä 

Välilevytyrät ovat yleisiä kondrodystrofisilla (lyhytraajaisilla) koiraroduilla. Myös selkänikamien 

epämuodostumat lisäävät nikamaväleihin kohdistuvaa mekaanista rasitusta ja altistavat 

välilevytyrille. Välilevytyriä esiintyy rodussa runsaasti. Mäyräkoirilla tehtyjen tutkimusten 

mukaan välilevyjen varhainen, röntgenologisesti todettu kalkkeutuminen kuvastaa välilevyjen 

degeneroitumisastetta ja ennustaa kliinisen välilevytyräsairauden puhkeamisen 

todennäköisyyttä.  Tyrä aiheuttaa kivuliaan selkäytimen ja hermojen pinneoireiston ja hyvin 

usein myös halvausoireita. Selkäongelmista kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostuskoirien selkäkuvauksien avulla on mahdollista tulevaisuudessa selvittää, missä määrin 

välilevykalkkeumia voimme suvaita jalostukseen käytettävillä ranskanbulldogeilla. Lokakuussa 

2008 ilmestyneessä artikkelissa tanskalaiset tutkijat (Vibeke Jensen et al) määrittivät, että 

ainakin mäyräkoirilla jokainen kalkkeutunut välilevy lisäsi välilevytyrän riskiä, joten tietysti 

aina pienempi määrä kalkkeutuneita välilevyjä on parempi. 

 
IMMUUNIJÄRJESTELMÄ 
 

12. Atopia 

12.1. Hyvin yleistä ranskanbulldogeilla. Taustalla on immuunijärjestelmän virheellinen 

toiminta. Atopia aiheuttaa jatkuvaa, kiusallista kutinaa ja raapimisen seurauksena kehittyviä 

toistuvia ihotulehduksia. Astma, allerginen nuha ja silmän sidekalvontulehdukset ovat 

harvinaisempia atopian ilmenemismuotoja. Atopia on parantumaton ja raskashoitoinen sairaus. 

Taipumus atopiaan on voimakkaasti periytyvä eikä atooppista koiraa tule käyttää jalostukseen.  

 

12.2.  Ruoka-aineallergia 



24 

 

Ruoka-aineallergiat ovat hyvin yleisiä ja aiheuttavat oksentelua, ripulointia, ilmavaivoja ja iho-

ongelmia. Taustalla on immuunijärjestelmän virheellinen toiminta. Ruoka-aineallergioiden 

periytyvyydestä ei ole yhtä selkeää näyttöä kuin atopioiden, mutta ruoka-aineallergiasta 

kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

 

13. Demodikoosi 

Sikaripunkin aiheuttama ihotulehdus. Taustalla on immunologinen häiriö. Geneettinen alttius 

demodikoosiin on periytyvä. Vuonna 2010 toteutetun eläinlääkärikyselyn mukaan (liite 3) 

demodikoosia esiintyy ranskanbulldogeilla runsaasti. Demodikoosin sairastanutta koiraa ei tule 

käyttää jalostukseen. Myöskään koiraa, joka on useassa eri yhdistelmässä jättänyt 

demodikoosin sairastaneita jälkeläisiä, ei tule käyttää jalostukseen. 

 

14. Tulehdussairaudet 

Vuonna 2010 toteutetun eläinlääkärikyselyn yhteenvedosta (liite 3) ja vuosien 2007 ja 2010 

terveyskyselyistä tehdyistä yhteenvedoista (taulukko 18) huomataan, että ranskanbulldoggi on 

yleisesti ottaen herkkä kaikille tulehdussairauksille. Suuressa osassa taustatekijänä on allergia 

tai atopia (esimerkiksi suolistotulehdukset, korvatulehdukset ja sidekalvon tulehdukset). 

Osassa syynä ovat ranskanbulldogin liioitellut ulkomuoto-ominaisuudet (esimerkiksi 

ihopoimutulehdukset ja tiukasti kiertyneeseen häntään kytkeytyvät anaalirauhastulehdukset).  

Eläinlääkärikyselyn mukaan ranskanbulldogeilla esiintyy runsaasti myös ientulehduksia ja 

kohtutulehduksia. Toistuvista tulehdussairauksista kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

Ihon poimuisuutta tulee saada vähennettyä jalostuksellisin toimenpitein. Myös hännän pituutta 

pitäisi saada jalostuksellisin keinoin lisättyä. Tänä päivänä pitempihäntäisten 

ranskanbulldoggien löytäminen jalostukseen on erittäin vaikeaa.  

 

NEUROLOGISET ONGELMAT 
 

15. Epilepsia 

Epilepsia eli kaatumatauti aiheuttaa kouristus- tai poissaolokohtauksia, jotka johtuvat 

häiriöistä aivojen sähköisessä toiminnassa. Kohtauksien voimakkuus vaihtelee koirakohtaisesti. 

Lievimmillään koiralla voi olla lyhyitä poissaolohetkiä ja pahimmillaan  toistuvia 

kouristuskohtauksia, joiden aikana koira on tajuton ja laskee alleen.  

 

Epilepsiaa on kahdenlaista, hankittua tai idiopaattista.  Hankittu epilepsian muoto on 

tavallisesti seurausta aivokasvaimesta tai päähän osuneesta iskusta. Koiran yleisin epilepsian 

muoto on idiopaattinen epilepsia, jonka tausta on perinnöllinen. Ainoastaan yhden epilepsian 

muodon, ns. Laforan taudin, periytymismalli tunnetaan varmasti ja tähän epilepsian muotoon 

on olemassa geenitesti. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja yhdistelmää, joka on 

jättänyt epilepsiaa, ei tule uusia. Epileptikkojen täyssisaruksien ja jälkeläisten jalostuskäytössä 

tulee käyttää suurta harkintaa.  

 

Suomessa ranskanbulldogeilla on raportoitu runsaasti epilepsiaa (liite 3) ja joitain eutanasiaan 

johtaneita epilepsiatapauksiakin on ollut (liite 4). Koiranomistajia kannustetaan ilmoittamaan 

sairaista yksilöistä jalostustoimikunnalle, jotta korkeariskiset suvut löydettäisiin ja saataisiin 

karsittua pois jalostuksesta. Yhdistys järjestää myös joukkonäytteenottoja erilaisten 

tilaisuuksien yhteydessä, missä koiran omistajilla on mahdollisuus antaa koirastaan verinäyte 

Hannes Lohen koirageenitutkimukseen. 

 

4.3.3 Suomessa rodulla todetut huomioitavat sairaudet  

 

SILMÄT 
 

Tietoja virallisista silmätutkimuksista löytyy vasta vuodesta 2001 eteenpäin (koirien 

syntymävuoden perusteella tarkasteltuna). Tätä ennen, vuosien 1989 - 2000 aikana 

syntyneiden koirien, virallisia silmäpeilaustuloksia löytyy jalostustietokannasta ainoastaan 

kaksi (2) kappaletta. Useimmat koirat on tutkittu ainoastaan kerran. Löydöksien merkitystä 

arvioitaessa on otettava huomioon, että monet perinnölliset silmäsairaudet (esimerkiksi 

perinnöllinen harmaakaihi ja PRA) ilmenevät yleensä vasta 3 ikävuoden jälkeen ja toiset 

(esimerkiksi RD) voivat peittyä iän myötä. Todellisen kuvan saamiseksi koiria tulisi tutkia myös 
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vanhempana. Tutkittujen koirien pienestä lukumäärästä ja yksittäisistä tutkimuskerroista 

johtuen Koiranet-jalostustietokannan antamia tietoja voidaan pitää esimerkiksi perinnöllisen 

kaihin osalta ainoastaan suuntaa antavina. 

Taulukosta 21 Nähdään virallisissa silmäpeilauksissa vuosien 2001 – 2009 aikana tehdyt 

löydökset. 

 

Taulukko 20: Virallisesti silmätutkitut ranskanbulldogit vuosina 2001 – 2009 syntyneistä. 

Sarake neljä (4) kertoo koiran iän ensimmäisellä tutkimuskerralla ja sarake viisi (5) kertoo 

montako tutkituista on käynyt uusintasilmätutkimuksessa. Lähde: Koiranet, päivitys 

24.10.2010 

 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu tutkittu useammin kuin kerran / kpl 

2001 83 4 0 

2002 105 3 2 

2003 158 8 0 

2004 147 10 1 

2005 195 13 2 

2006 231 36 1 

2007 276 32 3 

2008 390 58 vielä liian nuori 

2009 540 36 vielä liian nuori 

 

 

Taulukko 21: Vuosina 2001 – 2009 syntyneiden koirien virallisissa silmäpeilauksissa löytyneet 

muutokset. Lähde: Koiranet, päivitys 23.10.2010 

 

Vuosi 
Synty-
neitä Tutkittu 

Tervei-
tä 

kaihi 
/ kpl 

RD / 
kpl 

luomi-
kier-

tymät ripset PPM 
makro-

blepharon 

kyynel-
aukon 
puutos 

Sarveiskalvon 
dystrofia 

2001 83 4 4         

2002 105 3 2 1        

2003 158 8 5 1 1 gRD 1 1     

2004 147 10 8 2   1     

2005 195 13 10   2   1   

2006 231 36 27   1 6  1 1  

2007 276 32 25 1  1 4 1 2  1 

2008 390 58 49 1 2 mRD  7 1 1 3  

2009 540 36 31  1 mRD 1 2  1   

yht. 2125 200 161 6 4 6 21 2 6 4 1 
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Diagrammi 1: Vuosien 2001 – 2009 aikana syntyneet ja virallisesti silmäpeilatut 

ranskanbulldogit 

 

 
 

16. Silmää vasten kasvavat ripset 

Käsittää distichiasis- ja trichiasis-tapaukset. Molemmat tarkoittavat epänormaaliin suuntaan, 

epänormaalissa paikassa tai normaalissa paikassa kasvavia karvoja/ripsiä, jotka aiheuttavat 

tai voivat aiheuttaa sarveiskalvoärsytystä. Kumpikin vaiva vaatii yleensä eläinlääkärin hoitoa ja 

kummankin vaivan tausta on perinnöllinen. 

Kuten taulukosta 21 ja eläinlääkäreille suunnatun kyselyn yhteenvedosta (liite 3) voidaan 

huomata, näiden vaivojen esiintyvyys ranskanbulldogeilla näyttää olevan lisääntymässä. 

Jalostuksessa ei ole suotavaa yhdistää kahta näistä vaivoista kärsivää koiraa. 

 

17. Makroblepharon 

Tarkoittaa liian suuria silmäaukkoja. Voidaan korjata kirurgisesti. Usein ei vaadi minkäänlaista 

hoitoa. Makroblepharon näyttäisi taulukon 21 ja eläinlääkäreille suunnatun kyselyn (liite 3) 

mukaan olevan lisääntymässä. Jalostuksessa kahta tästä ongelmasta kärsivää koiraa ei 

suositella yhdistettäväksi. 

 

18. Luomikiertymät 

Luomikiertymät, entropion ja ektropion, vaativat yleensä kirurgista hoitoa. Kuten taulukosta 

21 ja eläinlääkäreille tehdystä kyselystä (liite 3) voidaan todeta, on tämäkin vaiva 

lisääntymässä Suomen ranskanbulldoggikannassa. Kasvattajien tulee huomioida tämä ongelma 

jalostusvalintoja tehtäessä. Mikäli koiralla on todettu leikkaushoitoa vaatinut luomikiertymä, 

sitä ei saisi käyttää jalostukseen. 

 

19. Perinnöllinen kaihi  

Kaihi on silmän linssin samentava sairaus. Osa perinnöllisen kaihin muodoista johtavaa koiran 

sokeutumiseen.  

 

Suomessa tutkituilla ranskanbulldogeilla esiintyy perinnöllistä kaihia (taulukko 20 ja liite 3). 

Perinnöllistä kaihia on erilaisia muotoja ja sen kaikkien muotojen periytymismallia ei tunneta, 

mutta yleensä sen arvioidaan periytyvän autosomaaliresessiivisesti. Yhden ranskanbulldogeilla 

esiintyvän kaihin aiheuttajageeni on löydetty Britanniassa ja siihen on kehitetty geenitesti. 

Suomessakin on testattu yksi ranskanbulldoggi tuloksella terve.  

 

Jotta saataisiin todellinen kuva Suomen kannassa esiintyvän kaihin muodoista ja laajuudesta, 

tulee virallisia silmätarkastuksia lisätä huomattavasti (diagrammi 1) ja varsinkin jalostuskoirat 

tulee tarkastuttaa siten, että tulos ei ole astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jalostustoimikunta 

0 
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600 
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syntyneitä 

tutkittuja 
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kerää tietoa Suomessa esiintyneistä kaihitapauksista suurimman riskin sukujen ja yksilöiden 

löytämiseksi. 

 

20. Retinan dysplasia 

RD (verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen vakavuusasteeseen, 

multifokaaliin (mRD), geografiseen (gRD) ja totaaliseen (tRD). mRD:ssä verkkokalvolta 

löydetään yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen kehityshäiriön 

seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella yksilöstä riippuen. mRD ei yleensä vaikuta 

näkökykyyn. gRD:ssä verkkokalvon kehityshäiriö on laajemmalla alueella, joka voi jo vaikuttaa 

koiran näkökykyyn ja tRD:ssa verkkokalvo on kokonaan irronnut, joka aiheuttaa silmän 

täydellisen sokeuden. gRD:aan saattaa liittyä iän myötä tapahtuvaa paikallista verkkokalvon 

rappeutumista. Useilla roduilla RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Erilaisten RD-muotojen 

välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta. RD tulee huomioida jalostuksessa. Virallisten, nuorena 

(alle 2 v. ) tehtyjen silmäpeilausten määrää lisäämällä tulemme saamaan todellisemman 

kuvan Suomen kannassa esiintyvästä RD:stä. Kahta mRD lausunnon saanutta koiraa ei tule 

yhdistää ja gRD ja tRD lausunnon saaneita koiria ei saisi käyttää jalostukseen. 

  

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ 
 

21. Patellaluksaatio 

Patellaluksaatiossa polvilumpio siirtyy pois reisiluun telaurasta. Seurauksena on kipuilua ja 

liikehäiriöitä. Pitkään jatkuessaan patellaluksaatio johtaa polvinivelen nivelpintojen 

rapautumiseen ja nivelrikkoon. Vika jaetaan vakavuusasteen perusteella neljään luokkaan. 

Ranskanbulldogilla esiintyy enemmän lieväasteisia patellaluksaation muotoja. Viime vuosina on 

alkanut löytyä myös asteen 2 luksaatioita (diagrammi 3). On huomioitavaa, että usein jo 

asteen 2 patellaluksaatio vaatii kirurgista korjaamista. Vakava-asteiset luksaatiot (3 ja 4) ovat 

harvinaisia (taulukko 22). Patellaluksaatio on perinnöllinen sairaus, jonka periytymismalli on 

todennäköisesti polygeeninen. Vuoteen 2008 asti virallisten polvitutkimuksien määrä on 

hitaasti noussut (diagrammi 2). Virallisten polvitutkimusten määrä tulee saada nousemaan 

noin 25% syntyneistä, jotta saadaan luotettavampi kuva rodun polvien terveydentilasta.  

Patellaluksaatio vähentäminen jalostuksellisin keinoin onnistuu, kun jalostuksesta karsitaan 

koirat, joiden polvitutkimustulos on 2 tai huonompi ja valitaan 1-tuloksen koiralle terve 

partneri. Kasvattajien tulee käyttää jalostukseen vain virallisesti yli vuoden iässä tutkittuja 

koiria. 

 

Diagrammi 2: Vuosina 1998 – 2009 syntyneiden (neliösymbolit) ja virallisesti polvitutkittujen 

(kolmiosymbolit) määristä. Lähde: Koiranet, päivitys 22.10.2010 
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Diagrammi 3: Eriasteiset patellaluksaatiodiagnoosit prosentteina, vuosina 1998 – 2009. Lähde: 

Koiranet, päivitys 22.10.2010  

 

 
 

Taulukko 22: Vuosina 1998 – 2009 syntyneiden ja tutkittujen ranskanbulldoggien 

kappalemäärät ja tutkittujen määrä prosentteina sekä tulokset kappaleittain. Lähde: Koiranet 

22.10.2010 

 

Vuosi Syntyneitä tutkittu / kpl tutkittu / % 0 1 2 3 4 

1998 56 3 5 % 2 1 0 0 0 

1999 52 3 6 % 2 1 0 0 0 

2000 85 5 6 % 3 1 0 0 1 

2001 83 5 6 % 4 1 0 0 0 

2002 105 5 5 % 4 1 0 0 0 

2003 158 14 9 % 12 1 1 0 0 

2004 147 16 11 % 14 2 0 0 0 

2005 195 30 15 % 28 1 1 0 0 

2006 231 54 23 % 44 7 2 1 0 

2007 276 48 17 % 40 6 2 0 0 

2008 390 84 22 % 70 12 2 0 0 

2009 540 46 9 % 36 8 2 0 0 

Yhteensä 2318 313 14 % 259 42 10 1 1 
 

 

22. Lonkkaniveldysplasia 

Lonkkanivelen kasvuhäiriöllä eli lonkkaniveldysplasialla tarkoitetaan lonkan kehityshäiriötä. 

Lonkan epänormaali kehitys johtaa nivelen löystymiseen ja lopulta kivuliaaseen nivelrikkoon 

tai lonkan sijoiltaan menoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtuu sekä perinnöllisistä- että 

ympäristötekijöistä. Kasvuhäiriöön vaikuttavat useat eri geenit, eli puhutaan kvantitatiivisesta 

periytymisestä. Lonkkaniveldysplasiaa luokitellaan Suomen Kennelliitossa asteikolla A-E, A:n 

ollessa terve ja E:n ollessa vaikeasti sairas. Koira, jolla on ”lonkkavika” karttaa hyppäämistä ja 
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rasittavia lenkkejä. Se lähtee levon jälkeen liikkeelle jäykästi ja saattaa jopa kipuilla niin 

paljon, että muuttuu aggressiiviseksi. Lonkkaniveldysplasia pysyy ranskanbulldogilla usein 

piilevänä, sillä koira on etupainoinen. Rodussa on kuitenkin esiintynyt eutanasiaan johtaneita 

lonkkaniveldysplasiatapauksia ( sairaiden lista, liite 4 ). Virallisten lonkkakuvausten määrä 

näyttää Koiranetin mukaan olevan lievässä nousussa. Seuraavasta taulukosta (taulukko 23) 

esitetään Suomessa virallisesti kuvattujen ranskanbulldoggien määrät ja tulokset 

syntymävuoden pohjalta. Taulukossa ei huomioida vuotta 2005 aikaisempia tuloksia. Tätä 

vuotta ennen on kuvattu yksi koira vuonna 1991 tuloksella B, yksi koira vuonna 1992 

tuloksella B ja yksi koira vuonna 2002 tuloksella B. 

 

Taulukko 23: Vuosina 2005 – 2009 suomessa virallisesti lonkkakuvatut koirat suhteessa 

syntyneisiin, sekä kuvausten tulokset. Lähde: Koiranet 22.10.2010 

 

Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

2005 195 0 0 2 1 0 3 

2006 231 0 0 1 1 0 2 

2007 276 1 1 0 0 1 3 

2008 390 0 0 2 2 0 4 

2009 540 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 1632 1 1 5 4 1 12 
 

Vaikka virallisesti kuvattuja koiria on hyvin vähän, huolestuttavaa on, että kahdestatoista 

kuvatusta koirasta kymmenellä on lievä tai sitä vaikea-asteisempi lonkkaniveldysplasia. On 

myös huomioitavaa, että Koiranet antaa hyvin erilaisen kuvan lonkkatilanteesta kuin vuonna 

2010 eläinlääkäreille toteutettu kysely. Tästä voidaan päätellä, että kaikki koirien omistajat 

eivät anna koiriensa lonkkakuvia Suomen Kennelliittoon lausuttava 

ksi. Virallisten lonkkakuvausten määrä tulee saada nousemaan, jotta voidaan määritellä rodun 

todellinen lonkkaterveystilanne. Kasvattajien tulee jalostuksessa huomioida, että koiraa, joka 

oireilee lonkkiaan, ei tule käyttää jalostukseen. 

 

SYDÄN 
 

23. Synnynnäinen sydänvika 

Synnynnäisiä sydänvikoja on erilaisia. Ranskanbulldoggien sydänvikojen tarkemmasta laadusta 

ei ole tietoa. Eläinlääkäreille suunnattu terveyskysely (liite 3) antaa ymmärtää, että 

ranskanbulldogeilla esiintyy runsaasti synnynnäisiä sydänvikoja, kun taas Koiranet raportoi 

vain kolmesta tapauksesta (taulukko 24). Sydänvikojen laadun selvittely vaatii lisätutkimuksia. 

Mikäli koiralla todetaan sivuäänisydämessä, tulisi se tutkia tarkemmin ultraäänitutkimuksella. 

Sydänsairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

 

Taulukko 24: Suomessa vuosien 1998 – 2009 välillä virallisesti sydänkuunneltujen koirien 

määrä syntyneisiin nähden ja lausunnot. Lähde: Koiranet 25.10.2010 

 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 
ei 

sivuääntä 
sivuääni 
kuuluu 

Yhteensä 

1998 56 1 1 0 1 

1999 52 0 0 0 0 

2000 85 0 0 0 0 

2001 83 3 3 0 3 

2002 105 3 3 0 3 

2003 158 7 7 0 7 

2004 147 15 15 0 15 



30 

 

2005 195 30 30 0 30 

2006 231 48 48 0 48 

2007 276 40 40 0 40 

2008 390 77 76 1 77 

2009 540 39 37 2 39 

Yhteensä 2318 263 260 3 263 
 

 

4.3.4 Seuraavia sairauksia / vikoja on todettu rodulla vähäisiä määriä  

 

SILMÄT 
 

24. Kyynelkanavanpuutos 

 

Vähäisessä määrin (taulukko 21 ja liite 3) esiintyvä ongelma. Kahta koiraa, joilla on todettu 

kyynelkanavan osittainen puuttuminen, ei tule yhdistää jalostuksessa. Koiraa, jolta puuttuvat 

kaikki neljä (4) kyynelkanavaa, ei saisi käyttää jalostukseen. 

 

25. Sarveiskalvon dystrofia 

Ranskanbulldogeilla todettu yksi kappale vuonna 2007 (taulukko 21). Sairauden epäillään 

periytyvän autosomaaliresessiivisesti. Kahta koiraa, joilla on todettu sarveiskalvon dystrofia, ei 

tule yhdistää jalostuksessa. 

 

26. Laryngeaaliparalyysi 

Kurkunpään halvaus. Raportoitu yksittäisiä tapauksia. Sairasta koiraa ei tule käyttää 

jalostukseen. 

 

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ 
 

27. Spina bifida ja muut selkärangan sulkeutumishäiriöt 

Spina bifida on synnynnäinen tila, jossa selkäranka ei sulkeudu sikiöaikana normaalisti. 

Vaikea-asteinen spina bifida on kuolemaan johtava kehityshäiriö, mikä johtaa pennun 

menehtymiseen sikiöaikana tai pian syntymän jälkeen. Lieväasteiset selkärangan 

sulkeutumishäiriöt alkavat oireilla kasvukaudella tai varhaisessa aikuisiässä. 

 

28. Kyynärnivelen kasvuhäiriö 

Lievä tai vakava-asteisia muutoksia esiintyy ranskanbulldogeilla vähän (taulukko 25). 

Oireilevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

 

Taulukko 25: Vuosien 2004 – 2009 välillä Suomessa virallisesti kyynärkuvatut ranskanbulldogit 

ja lausunnot. Lähde: Koiranet, päivitys 25.10.2010 

 

Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

2004 147 0 0 1 0 1 

2005 195 1 0 0 0 1 

2006 231 0 1 0 0 1 

2007 276 2 0 0 0 2 

2008 390 2 0 0 0 2 

2009 540 0 0 0 0 0 

Yhteensä 2318 5 1 1 0 7 
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29. Kondrodysplasia 

Kyynärluun kasvuhäiriö, jossa kyynärluun kasvu lakkaa ennenaikaisesti. Periytymismallin 

uskotaan olevan polygeeninen mutta myös kasvuajan liikunnalla ja ruokinnalla on vaikutusta 

vaivan ilmenemiseen. Jalostukseen käytettävien koirien eturaajojen tulee olla suorat ( liite 6 ). 

 
SISÄELIMIIN LIITTYVÄT ONGELMAT 
 
30. Ruokatorven laajentuma 

Tavallisesti synnynnäinen ruokatorven laajentuma (megaesophagus), on tila, jossa 

ruokatorven hermotus ja lihaksisto toimivat epänormaalisti. Sairauden perinnöllisyyttä ei 

täysin tunneta. Silti lievästäkään laajentumasta kärsivää koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

 

Ruokatorven laajentumaa on suomalaisilla ranskanbulldogeilla raportoitu yksittäisiä tapauksia 

(liite 3 ja taulukko 19). 

 

31. Cushinginin tauti 

Lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta. Cushingin taudin periytymismallia ei tiedetä. 

Suomalaisissa ranskanbulldogeissa Cushingin tautia on esiintynyt yksittäisiä tapauksia (liite 3). 

 

32. Kuparitoksikoosi 

Kuparitoksikoosi on aineenvaihduntasairaus, jossa maksa ei pilko normaalista ravinnosta 

päivittäin saatavaa hivenainetta, kuparia. Kuparitoksikoosi periytyy todennäköisesti 

resessiivisesti. Maksasairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Suomessa sairautta on 

raportoitu kaksi kappaletta. Kohonneita maksa-arvoja on löydetty useilta ranskanbulldogeilta. 

Ei tiedetä, johtuvatko ne kuparitoksikoosista. Syiden selvittelyyn on panostettava.  

 
NEUROLOGISET ONGELMAT 
 

33. Syringomyelia 

Syringomyeliaa ei ole ranskanbulldogeilla diagnosoitu kuin yksittäisiä tapauksia (taulukko 19). 

Sairaus syntyy, kun koiran pikkuaivot painuvat kallon sisältä selkäydinkanavaan aiheuttaen 

painetta selkäydinkanavassa. Kohonnut paine vaurioittaa selkäydintä pysyvästi ja usein 

etenevästi. 

 

 

 

4.3.5 LISÄÄNTYMINEN 
 

Yleistä 

Ranskanbulldoggia pidetään vaikeasti kasvatettavana rotuna. Urokset ovat innokkaita astujia 

ja nartut hyvin hoivaavia emoja, mutta epäfysiologinen rakenne saattaa aiheuttaa 

astutusongelmia ja synnytysvaikeuksia.  

 

Astutukset 

Lisääntymiskyselyn mukaan suomalaiset ranskanbulldoggiurokset ovat hyviä astujia. Kuitenkin 

urokset, joilla on vakavia hengitysongelmia, eivät jaksa astua, vaikka haluaisivatkin. 

Jalostukseen ei tule käyttää uroksia, jotka eivät kykene normaaliin astumiseen olipa syy halun 

puutteessa tai hengitysongelmista johtuvasta heikentyneessä suorituskyvyssä.  

  
Synnytysvaikeudet 

Synnytysvaikeudet ovat yleisiä ranskanbulldogilla. Vaikeuksien taustalla on tavallisimmin emän 

ja sikiöiden välillä vallitseva rakenteellinen epäsuhta. Vuonna 2010 eläinlääkäriasemille 

tehdystä kyselystä (liite 3) huomataan, että eläinlääkärit raportoivat runsaasti 

keisarileikkauksia ja polttoheikkoutta.  

 

Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuonna 2000 tekemän kasvattajakyselyn perusteella todettiin, 

että  luonnollisesti syntyi vain 5 pentuetta eli 28 % kaikista pentueista. 72 % pentueista syntyi 

keisarinleikkauksella. Kysely toteutettiin puhelinkyselynä ja siihen saatiin tiedot 18 pentueesta 

(100 % vuonna 2000 syntyneistä pentueista). Puhelinkysely uusittiin 2010 (liite 5). Kyselyyn 
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saatiin tiedot 40 pentueesta (n. 50 % vuonna 2009 rekisteröidyistä pentueista). Tulosten 

mukaan 50 % pentueista syntyi normaalisynnytyksellä. Sektiosynnytyksen syyt jakautuivat 

tasan kolmen ryhmän kesken: polttoheikkous, synnytyseste ja varmuuden vuoksi. Myönteisen 

kehityksen taustalla lienevät itätuontien hyvät lisääntymisominaisuudet ja rotujärjestön 

suorittama valistustyö.   

 

Sektiosynnytysten osuus on laskenut 10 vuodessa yli 20 %. Sektioiden määrä on silti liian 

suuri. Jalostuksessa tulee edelleen suosia luonnollisesti lisääntyviä emälinjoja. Sektioon liittyy 

aina emään ja pentuihin kohdistuvia riskejä. Varmuuden vuoksi sektioitavien narttujen 

kannattaisi antaa yrittää synnyttää luonnollisesti. Avun nopeasta saannista on kuitenkin 

varmistuttava. Sektioon kannattaa turvautua tavallista herkemmin niiden narttujen kohdalla, 

joiden edellinen synnytys on päättynyt sektioon polttoheikkouden tai suurikokoisten sikiöiden 

takia. Sektioon turvautumista kannattaa myös harkita niiden narttujen kohdalla, joille on 

tulossa vain 1 tai 2 pentua. Jalostustoimikunta kerää säännöllisesti tietoja synnytyksistä ja 

niihin liittyvistä ongelmista. 

 

Rotumääritelmän muuttaminen siten, että pään kokoa pienennetään ja rintakehän muotoa 

muutetaan vähemmän tynnyrimäiseksi, toisivat helpotusta synnytysvaikeuksiin. 

 

Pentuekoko 

Ranskanbulldogilla on todettu yhteys pentueen koon ja synnytysvaikeuksien välillä (taulukko 

26 ja diagrammi 4). Mitä suurempi pentue, sitä pienikokoisempia sikiöt ovat ja sitä 

todennäköisemmin ne syntyvät luonnollisesti. Alla olevasta taulukosta (taulukko 26) ja 

diagrammista (diagrammi 4) nähdään pentuekoon ja sukusiitosasteen korrelointi kahdentoista 

vuoden ajalla. Yhtenä pentuekokoon positiivisesti vaikuttavana tekijänä voidaan pitää 

sukusiitosasteen pienentymistä. Kasvattajien ja jalostustoimikunnan tulee kuitenkin muistaa, 

että pelkkä sukusiitosasteen pienuus ei ole autuaaksi tekevä asia. Jalostustoimikunnan tulee 

aktiivisesti kerätä lisää tietoa pentuekokoon liittyvistä asioista. 

 

Taulukko 26: Sukusiitosasteen kehitys vuosien 1998 – 2009 välillä ja keskimääräinen 

pentuekoko kyseisellä ajanjaksolla.  Lähde: Koiranet, päivitys 25.10.2010 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

sukusiitos% 5,08 5,13 1,51 2,8 2,22 1,71 

keskimääräinen pentuekoko 4,5 3,3 3,2 4,4 3,4 3,9 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

sukusiitos% 1,08 1,69 1,53 0,7 1,83 1,04 

keskimääräinen pentuekoko 3,5 4 3,7 4 4,2 4,4 

 

Diagrammi 4: Keskimääräisen pentuekoon kehitys sukusiitosprosentteihin nähden vuosien 

1998 – 2009 välisenä aikana. Lähde: Koiranet, päivitys 25.10.2010 
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Pennuilla esiintyy samoja synnynnäisiä vikoja kuin muillakin koiraroduilla. Lisäksi niillä esiintyy 

keskimääräistä enemmän kita- ja huulihalkioita sekä spina bifidaa. Viat ovat tyypillisiä bulldog-

roduille. Kitalakihalkioita toistuvasti jättävät vanhemmat on poistettava jalostuksesta. 

Tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota kivesvikoihin, sillä niiden määrä näyttäisi olevan 

kasvussa. 

 

Kivesvika 

Uroksen toinen tai molemmat kivekset eivät ole laskeutuneet normaalisti kivespusseihin. Sekä 

uros, että narttu voi periyttää tätä vikaa, mutta tarkkaa periytymismallia ei kuitenkaan tiedetä. 

Kivesvikaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

 
4.3.6 Rodun terveys ulkomailla 
 

Rodun terveydestä ulkomailla on saatavilla dokumentoitua tietoa lähinnä USA:sta ja Iso-

Britanniasta. Näyttäisi siltä, että rodulla Suomessa raportoidut ongelmat ovat samoja kuin 

maailmalla raportoidut.  

 

4.3.6.1 USA 

 

USA:n  ranskanbulldoggiklubi (French Bulldog Club Of America) on suorittanut laajan 

terveyskyselyn, jonka tulokset tukevat Euroopassa tehtyjä havaintoja. 

 

USA:N RANSKANBULLDOGGIKLUBIN TERVEYSKYSELY 2009 

(436 koiraa) 

Terveysongelma Yleisyys 

Selkäongelma 35,09 % 

Allergia 27,9 % 

Hengitystieongelma 

        ahtaat sieraimet 21,56 % 
        pitkä pehmeä kitalaki 15,83 % 

32,4 % 

 

Vuosina 2000-2005 silmät on tutkittu USA:ssa 733 ranskanbulldogilta. Näistä 6,96% on 

todettu distichiasis, 4,5% PPM, 2,46% kaihi, 2,05% RD ja 1,36% silmäluomen sisäänpäin 

kääntymä. Silmäongelmista nuoren iän perinnöllinen kaihi on nostettu esiin. Keskimääräiseksi 

puhkeamisiäksi ilmoitetaan noin 3kk. Suomessa ei tämäntyyppistä kaihia tiettävästi ole 

todettu. USA:ssa ranskanbulldogeilla on todettu myös degeneratiivista myelopatiaa (DM) 

(takapään hitaasti halvauttava sairaus). Ranskanbulldogit voidaan testauttaa OFA:n 

nettikaupasta saatavalla geenitestillä. Testi ei kerro tuleeko koira varmasti sairastumaan 

tautiin, mutta se kertoo, kantaako koira perimässään DM:n tekijää vai ei, ja onko se 

geneettisesti sairas (homotsygootti) DM:n osalta, jolloin sillä on suuri riski sairastua kyseiseen 

tautiin. 2009 mennessä on testattu seitsemän (7) koiraa joista kaksi (2) oli terveitä, 3 

kantajaa ja kaksi sairasta. USA:n ranskanbulldoggiklubin (French Bulldog Club Of America) 

vuoden 2009 kyselyssä DM:n oli raportoinut 2,29 % vastanneista. 

 

Orthopedic Foundation for Animals, OFA, on suorittanut kolme vuotta kestäneen 

pilottitutkimuksen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka yleisiä epämuodostuneet 

selkänikamat ovat ranskanbulldogeilla, missä osissa selkärankaa niitä esiintyy ja onko niiden ja 

selkäkipujen välillä yhteyttä. Pilottitutkimuksen tulokset julkaistiin 2009. Yksikään tutkimuksen 

osallistuneista koirista ei oireillut tutkimushetkellä. Tutkimuksiin osallistuneista koirista ne, 

joilla todettiin selkärangan välilevyjen kalkkeutumia, on otettu mukaan seurantatutkimukseen, 

jolla selvitetään mahdollisen välilevytyräoireilun esiintymistä. Seurantatutkimus on kesken. 
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OFA:N PILOTTITUTKIMUS  
(245 koiraa) 

Muutos Esiintyvyys 

Epämuodostuneita selkänikamia, joista 
     hemivertebroita 73,8 % 
     perhosnikamia 18,1% 
     yhteenkasvaneita nikamia 6,9 % 
     välimuotoisia nikamia 1,2 % 

95, 1 % 

Kaularangassa epämuodostuneita nikamia 1,5 % 

Rintarangassa epämuodostuneita nikamia, joista 
      70 % 5. ja 9. rintanikaman alueella 

95,1 % 

Lannerangassa epämuodostuneita nikamia 3,4 % 

Kalkkeutuneita välilevyjä 0,5 % 

 

Lähes jokaisella ranskanbulldogilla on epämuodostuneita selkänikamia. Valtaosa 

epämuodostuneista nikamista sijaitsee rintarangassa ja valtaosalla koirista (81%) 

epämuodostuneita nikamia on viisi tai vähemmän. Koirat, joilla on vain muutamia 

epämuodostuneita nikamia, oireilevat harvoin. Sen sijaan koirilla, joilla on runsaasti 

epämuodostuneita rintanikamia, on kasaan painunut rintakehä joka altistaa hengityselimistön 

vajaatoiminnalle. Pilottitutkimuksessa ei ole arvioitu ristiluun ja hännän tilaa, vaikka myös 

niiden epämuodostumilla on terveysvaikutuksia.  

 

4.3.6.2 Iso-Britannia 

 

Iso-Britanniassa on edistytty viime vuosina huimasti ranskanbulldoggien terveyden 

huomioimisessa jalostuksessa. Iso-Britannian päärotujärjestön (The French Bulldog Club of 

England) on julkaissut uuden terveysohjelman, jonka mukaan koira voi saada neliportaisen 

terveyssertifioinnin.  

 

Taso Vaatimukset 

Pronssinen  rekisteröinti  Englannin kennelklubin koirarekisteriin 

 tunnistusmerkintä 

 normaali tulos sydän-, hengitys- ja kuulotestistä 

Hopeinen Edellisten lisäksi  

 DNA-testi HSF4 (kaihi-testi) tuloksella: clear (terve) 

 polvitutkimustulos 0, 1 tai 2 
Kultainen      Edellisten lisäksi 

 lonkkakuvaus 

 selkäkuvaus 

 osallistumisoikeus Cruftsin koiranäyttelyyn 

Eliitti     Edellisten lisäksi 

 Englannin kennelklubin myöntämä ”Stud Book Number”. Vähintään 8 
jälkeläistä 4 eri pentueesta on saavuttanut pronssitason, vähintään 4 
jälkeläistä kahdesta eri pentueesta on saavuttanut hopeatason ja 
vähintään 4 jälkeläistä kahdesta eri pentueesta on saavuttanut 
kultatason. 
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Terveyssertifiointi ei ota kantaa rodun lisääntymisongelmiin. Animal Health Trustin vuonna 

2010 julkaiseman tutkimuksen mukaan 81,3 % ranskanbulldoggien synnytyksistä Iso-

Britanniassa on sektiosynnytyksiä.  

 

Brittiläinen Animal Health Trust on kehittänyt ranskanbulldogeille geenitestin perinnölliseen 

kaihiin (HC-HSF4). Vuoteen 2009 mennessä 87 ranskanbulldoggia on testattu. Näistä 61 oli 

terveitä, 25 kantajia ja yksi (1) sairas. Ranskanbulldogeilla tiedetään Englannissa esiintyvän 

ainakin kahta erilailla periytyvää kaihityyppiä. 

 

Iso-Britanniassa ranskanbulldoggi kuuluu Englannin kennelklubin määrittelemiin 15 korkean 

riskin rotuihin. Kaikkien rotujen sertifikaattinäyttelyissä ja roturyhmän näyttelyissä 

eläinlääkärin tulee todeta, että koira on vapaa näkyvistä, kliinisistä sen terveyteen haitallisesti 

vaikuttavista ongelmista ennen kuin kennelklubi vahvistaa koiran Rotunsa parhaan palkinnon 

ja valionarvon. Järjestelmä oli käytössä Cruftsin näyttelyssä vuonna 2011 ja tulee voimaan 

kokonaisuudessaan maaliskuussa 2012. Jo vuoden 2010 aikana arvostelevilta tuomareilta 

pyydettiin kirjallista raportointia havaitsemistaan ranskanbulldogin terveyttä haittaavista 

vioista. Sama raportointijärjestelmä on ollut voimassa rodun osalta myös Ruotsissa.  

 

Englannin kennelklubi on myös uudistanut ranskanbulldogin rotumääritelmän. Uusi 

rotumääritelmä on tullut voimaan lokakuussa 2009. Rotumääritelmää on muutettu 

tarkentamalla sitä yleisvaikutelmaa, päätä, kaulaa, häntää ja kokoa koskevien kohtien osalta. 

Englantilainen ranskanbulldogin rotumääritelmä mahdollistaa nykyään suoran hännän, mikä 

taas mahdollistaa terveemmän selkärangan. 

 

 

4.4 Ulkomuoto 

 

Valtaosa ranskanbulldogin terveysongelmista on sidoksissa äärimmilleen vietyihin ulkomuoto-

ominaisuuksiin. Niiden tehokas vähentäminen onnistuu tulkitsemalla rotumääritelmää oikein.  

Yhdistys käynnistää vuonna 2011 yhteistyössä rotujärjestön kanssa toimet 

ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin uusimiseksi. 

 

 

Yleisvaikutelma 

Rotumääritelmän mukaan ranskanbulldogin olemuksen tulee ilmentää fyysistä ja psyykkistä 

voimaa. Koiran tulee vaikuttaa aktiiviselta, lihaksikkaalta ja voimakasluustoiselta sekä liikkua 

vapaasti. Ranskanbulldoggi liikkuu suorin, matalin, lyhyehköin askelin. Koira, jolla on hyvin 

lyhyt kaula, lyhyt runko ja olemattomat etu- ja takakulmaukset ei kykene liikkumaan 

rodunomaisesti. Kömpelö, epäpuhdas tai ponneton liikunta on vakava virhe koirassa.  
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Runko 

 

Rotumääritelmässä ei anneta suositusta rungon pituuden ja 

korkeuden väliselle suhteelle. Koska koiraeläimet ovat 

luontaisesti korkeuttaan hieman pidempiä, tulee sitä pitää 

ranskanbulldogillekin sopivana muotona. Rotumääritelmässä 

mainitaan, että rintakehän tulee olla erittäin syvä, leveä ja 

tynnyrimäinen. Selkälinjan tulee olla lannetta kohti kohoava 

ja lantiosta alkaen häntää kohti jyrkästi laskeva, jolloin syntyy 

rodulle tyypillinen kaartuva ylälinja (roach). Vatsaviivan tulee 

kohota tasaisesti ilman, että se on vinttikoiramaisesti 

ylösvetäytynyt. Rintakehän koon suhteen on noudatettava 

malttia. Liian leveä ja syvä rintakehä vaikeuttaa 

synnyttämistä ja liikkumista. Koiran liikkeet vaappuvat. Lyhyt- 

ja käyräraajaisuus ovat niin sanottuja kondrodystrofisia 

piirteitä, mitä ei tule suosia jalostuksessa. Varsinaiseen 

kondrodystrofiaan liittyy kohonnut taipumus selkärangan 

välilevytyrään. Ranskanbulldoggia ei varsinaisesti lueta 

kondrodystrofiseksi roduksi mutta lyhyt- ja käyräraajaisuuden 

yhteyttä välilevykalkkeumiin ei ole myöskään suljettu pois 

ranskanbulldogeilla. Lisäksi matala koira, jolla on leveä rinta 

sekä lyhyet, käyristyneet etu- ja takaraajat, liikkuu yleensä 

kömpelösti.  

 

Kaulan pituus ja rintakehän muoto vaikuttavat oleellisesti 

myös koiran hengityselimistön toimintaan. Jos koiralla on 

olematon kaula ja hyvin lyhyt rintakehä, kärsivät koiran nielu 

ja keuhkot tilanpuutteesta. Seurauksena on hengityselimistön 

vajaatoimisuus. Ylös vetäytynyt vatsaviiva kielii rintakehän 

lyhyydestä ja sitä on pidettävä vakavana virheenä.  

 

Epänormaalisuudet selkälinjassa kertovat yleensä 

lukuisten epämuodostuneiden selkänikamien 

olemassaolosta ja niitä on pidettävä vakavina virheinä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pää 

 

Rotumääritelmän mukaan ranskanbulldogin pään tulee olla voimakas ja neliömäinen.  

Kuono-osan tulee olla lyhyt, mutta ei täysin olematon. Kuonon pituuden tulee olla vähintään 

1/6 koko pään pituudesta. Rotumääritelmän mukaan sierainaukkojen tulee olla avoimet ja 

taaksepäin kallellaan. Leukojen tulee olla leveät ja alaleuan yläleukaa kohti kaareutuva. 

Purenta on alapurenta.  

 

Liian suuri, raskas pää on fyysinen rasite ranskanbulldogille. 

Lisäksi suurikokoinen pää vaikeuttaa koiran lisääntymistä. 

Kasvattajien ja ulkomuototuomareiden tulee huomioida, että 

ranskanbulldogin pää voi olla voimakas olematta kohtuuttoman 

iso ja leveä koiran kokonaiskokoon nähden. 

 

KUVA 1. MITTASUHTEET 
A. Oikeat mittasuhteet. Runko on 
hieman korkeuttaan pidempi ja pää 
sopivan kokoinen.  
B. Liian suuri pää, paksu kaula ja 
liian lyhyt rintakehä. 
Kokonaisuudessaan koira on 
etupainoinen ja aivan liian 
lyhytrunkoinen. Liikkuminen on 
jäykkää ja hengityselimistön 
toiminta vajaata. 
C. Liian matala koira. Jos lyhyet 
raajat ovat lisäksi käyristyneet, on 
koira voimakkaasti 
kondrodystrofinen. 

KUVA 2. SELKÄLINJA 
A. Rotumääritelmän mukainen selkälinja, joka nousee 
lannetta kohti ja kaartuu sitten jyrkästi häntää kohti 
(karpinselkä). 
B. Painunut selkä. Vika on vakava, sillä se saattaa viestiä 
lukuisista epämuodostuneista selkänikamista. 
C. Köyry selkä viestii suurella todennäköisyydellä lukuisista 
epämuodostuneista selkänikamista. 
D. Lautaselkä. 

KUVA 3. KIRSU 
A. Hyvärakenteinen 
lyhytkuonoisen koiran kirsu. 
Sieraimet ovat avoimet. 
B. Ahtaat sierainaukot. 
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Lyhytkuonoisella koiralla ei voi olla geneettisistä syistä yhtä laajoja ja avoimia sieraimia kuin 

keskipitkä- ja pitkäkuonoisilla koirilla, mutta sierainaukkojen tulisi olla niin suuret, että ilma 

virtaa esteettä niiden läpi. Lyhytkuonoisilla koirilla on myös ahdas nenäontelo ja nenäontelon 

kokoon nähden liian pitkät nenäkuorikot, ahdas suuontelo ja suuontelon kokoon nähden 

ylisuuri kieli sekä liian pitkä pehmeä kitalaki. Kuorsaava hengitys kertoo ylähengitysteiden 

rakenteellisista ongelmista ja on vakava virhe koirassa. Lyhytkuonoisuuteen liittyvät myös 

suuret pyöreät silmät, matalat silmäkuopat ja suuret luomiraot. Sarveiskalvot vaurioituvat 

helposti, kun luomien antama suoja on puutteellinen eikä kyynelnestekalvo riitä pitämään koko 

sarveiskalvoa kosteana. Jatkuvan ärsytystilan seurauksena sarveiskalvo samentuu ja 

pigmentoituu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samentuneet / pigmentoituneet sarveiskalvot, vino alaleuka, kieli, joka näkyy suun ollessa 

kiinni, ja hampaat, joita huulet eivät peitä, ovat niinikään vakavia virheitä. Kevyehköä päätä ja 

rotumääritelmän suosittamaa 1/6 pitempää kuonoa ei tule pitää suurina virheinä. 

Rotumääritelmän mukaan ranskanbulldogilla tulee olla rypyille painunut otsanahka ja  

nenäpoimut. Poimut eivät saa kuitenkaan olla niin suuret, että ne roikkuvat silmien ja 

sierainten päällä häiriten näkemistä ja/tai hengittämistä. Poimut eivät myöskään saisi olla niin 

tiiviit, että ne tulehtuvat jatkuvasti.  

 

Häntä 

 

Rotumääritelmän mukaan ranskanbulldogilla tulee olla lyhyt kierteinen häntä. Hännän pituus 

vaihtelee, mutta yleensä se on lyhyt ja jäykkä. Se liikkuu niukasti, jos lainkaan. Totaaliseen 

hännättömyyteen liittyvät usein selkärangan alempien osien (ristiluun, viimeisten 

lannenikamien) epämuodostumia, jonka takia vikaa tulee ehdottomasti pitää hylkäävänä. 

Tiukasti peräaukon päälle painuva häntä estää koiraa ulostamasta normaalisti. Senkin tulee 

olla hylkäävä virhe. Jäykistynyt häntä voi myös painua tiiviisti pakaroiden lihaksiin, jolloin 

kontaktipintaan syntyy kivuliaita painevaurioita ja ihopoimutulehdus. Jo pelkästään tiukasti 

kiertyneen hännän ihoon voi kehittyä kroonisia ihotulehduksia.   

 

Ranskanbulldoggien häntiä joudutaan toisinaan amputoimaan ihopoimu- ja paineongelmien 

takia. Jalostuksessa tulisi suosia mahdollisimman pitkä- ja suorahäntäisiä yksilöitä. Sellaisten 

löytäminen on kuitenkin nykyisin ongelmallista.  

KUVA 4. PÄÄ EDESTÄ JA SIVULTA 
A. Ihanteellinen neliömäinen pää, jossa kuonon pituus on 1/6 koko pään pituudesta. 
B. Hento ja pitkä kuono. Vika on lähinnä esteettinen. Todellisuudessa se on eduksi 

koiran hengityselinten terveydelle. 
C. Heikosti kaareutunut ja vino alaleuka ovat vakavia virheitä. Huulet eivät peitä 

kaikkia hampaita. 
D. Pyöreä pää on lähinnä esteettinen vika. 
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KUVA 7. ETURAAJAT SIVULTA 
A. Rotumääritelmän mukainen hieman niukasti kulmautunut eturaaja. 
B. Jäykkä eturaaja, jossa rannenivel on taittunut eteenpäin. Tekee 
liikkeet töksähtäväksi ja kuormittaa raajan alaosan niveliä.  
C. Pehmeä eturaaja, jossa välikämmen taittuu taaksepäin. 

 

Eturaajat 

 

Rotumääritelmän mukaan ranskanbulldogin eturaajojen tulee olla sivulta ja edestä katsoen 

yhdensuuntaiset. Olkavarsien tulee olla lyhyet ja tiiviisti rungonmyötäiset. Eturaajat eivät ole  

voimakkaasti kulmautuneet. 

 

 

Liian niukasti kulmautuneisiin eturaajoihin liittyvät yleensä virheelliset, jäykät ja töksähtävät 

eturaajojen liikkeet. Eteenpäin taittunut ranne ja painunut ranne ovat vakavia virheitä, sillä 

niiden seurauksena ranneniveliin kehittyy herkästi degeneratiivisia nivelmuutoksia.  

Edestä katsoen raajan tukilinjan tulisi leikata lavan keskilinja lavan keskikorkeudella, 

rannenivel ja päkiä. Jos raaja hakeutuu löysän olkavarren takia tukilinjan ulkopuolelle, 

joutuvat eturaajan runkoon kiinnittävät kudokset alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle. 

Ranskanbulldogilla löysiin olkavarsiin liittyy yleisesti eturaajojen käyristyminen ja varpaiden 

kiertyminen ulospäin. Ranne- ja varvasniveliin kohdistuva vääntö johtaa ennen pitkään 

kroonisiin, degenaratiivisiin nivelmuutoksiin.  

 

 

 

 

Takaraajat 

 

Ranskanbulldogin takaraajojen tulee olla voimakkaat ja lihaksikkaat sekä eturaajoja hieman 

pidemmät. Ranskanbulldoggi on siis hieman takakorkea. Sivulta ja takaa katsoen raajojen 

tulee olla symmetriset. 

 

Kintereet ovat matalat, eivät liian voimakkaasti kulmautuneet, mutta etenkään eivät liian 

suorat. Liiaksi kulmautuneessa kintereessä kinnernivelen takapinnan tukisiteisiin kohdistuu 

rasitusta, jonka seurauksen alueelle kehittyy kivuliaita luupiikkejä. Lantion asennon, polvi- ja 

kinnerkulmien välillä vallitsee anatominen yhteys. Jyrkkään lantioon liittyy usein suora polvi ja 

suora kinner. Suora polvi altistaa patella luksaatioille eli polvilumpion sijoiltaan menolle. 

Patellaluksaatiota esiintyy rodussa jonkin verran. Valtaosa tapauksista on kuitenkin lieviä, 1-

KUVA 5. HÄNTÄ 
A. Rotumääritelmän mukainen lyhyt kierteinen häntä.  
B. Rotumääritelmän mukainen pitkä kierteinen häntä, joka nykyisin on 
erittäin harvinainen. 
C. Selkälinjan yläpuolelle nouseva häntä, joka on rotumääritelmän 
mukaan virhe. 
D. Hännättömyys on hylkäävä virhe. Siihen saattaa liittyä ristiluun 
epämuodostuneisuutta.  
E. Jäykkä sisäänpainunut häntä on vakava virhe. Se aiheuttaa 
painevaurioita ympäröiviin kudoksiin. Myös ihotulehdukset ovat 
tavallisia jäykässä, kiertyneessä hännässä ja kudoksissa, joihin häntä 
painuu. 

KUVA 6. ETURAAJAT EDESTÄ 
A. Rotumääritelmän mukainen leveä eturinta, tynnyrimäinen rintakehä 
ja suorat eturaajat. 
B. Kapea eturinta, soikea rintakehä ja pitkät raajat. Vika on lähinnä 
esteettinen. Se on eduksi koiran tuki- ja liikuntaelimistön sekä 
hengityselimistön toiminnalle. 
C. Liian leveä rintakehä, löysät olkavarret ja käyrät kyynärvarret. Vika 
viestii korkeasta kondrodystrofia-asteesta ja kuormittaa raajan niveliä. 
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asteen luokkaa. Liian suora kinner puolestaan on joustamaton ja rasittuu herkästi. Eteenpäin 

taittunut kinner on vakava virhe, sillä se voi rampauttaa koiran varhain. 

 

Takaa katsottuna takaraajojen tulee olla yhdensuuntaiset. Ranskanbulldogin seisoessa 

paikoillaan takaraajan tukilinjan tulee leikata istuinkyhmy, kinnernivel ja päkiä. 

Liikkeessä takaraajojen asento muuttuu hieman ahtaammaksi. Tukilinjasta ulos- tai sisäänpäin 

taipuneiden pihtikinttujen ja länkisäärien kestävyysominaisuudet ovat heikentyneet polvi-, 

kinner- ja varvasniveliin kohdistuvan virheellisen kuormituksen seurauksena. 

 

Käpälät 

 

Sekä etu- että takakäpälien tulee olla tiiviit, pyöreät kissankäpälät. Tällaisilla käpälillä on 

parhaat kestävyysominaisuudet. Matalat hajavarpaiset käpälät ovat heikot ja altistavat ranteen 

rasitukselle. 

  

 

 

Iho ja karvapeite 

 

Terveen ranskanbulldogin karva on lyhyttä, tiivistä ja kiiltävää. Huono karvapeite sekä ihon 

punoitus ja ärtyneisyys kielivät yleensä immunologisista ongelmista (atopiasta, 

demodikoosista). Niitä tulee pitää vakavina virheinä. 

 

Valkokirjavuus, ns. pied, on yksi ranskanbulldogin sallituista väreistä. Valkoisen värin määrä 

vaihtelee isoista yksittäisistä laikuista lähes täysvalkoiseen. Valkoisen värin jakautumista 

koiran turkissa säätelevät S-sarjan geenit. Sarjan sw-alleeli aikaan saa valkovoittoisen värin. 

Geenin suhteen homotsygootit yksilöt ovat kokonaan tai lähes kokonaan valkoisia. Geeniin 

liittyy taipumus kuurouteen. Kuurouden toteaminen pikkupentuvaiheessa on yllättävän vaikeaa 

ja monesti vika todetaan uudessa kodissa vasta pennun luovutuksen jälkeen, kun pentu ei opi 

nimeään eikä reagoi kutsuihin. Kaikki geenin kantajat eivät kuitenkaan ole kuuroja. Lisäksi 

kuurous voi olla ainoastaan toispuoleista, jolloin se voi jäädä kokonaan havaitsematta. 

Valkovoittoiseen väriin liittyvät ongelmat tulee ottaa kasvatustyössä huomioon. Valkokirjavien 

pentujen kuulon taso voidaan todeta luotettavasti kuulotestauksella. Kuurot yksilöt tulee 

poistaa jalostuksesta.  

 

Viime vuosina on internetin myyntipalstoille ilmestynyt enenevässä määrin kotia etsiviä 

”erikoisen värityksen omaavia” hiirenharmaita ja black & tan värisiä ranskanbulldoggeja. 

KUVA 8. TAKARAAJAT SIVULTA 
A. Rotumääritelmän mukainen hieman niukasti kulmautunut 
takaraaja. 
B. Ylikulmautunut takaraaja on harvinainen vika, joka 

rasittaa etenkin kinnerniveltä. 
C. Liian niukasti kulmautunut takaraaja. Tuottaa töksähtävät 
liikkeet. 
D. Suora polvinivel ja eteenpäin taittunut kinnernivel ovat 
vakavia vikoja. Ne altistavat aikaiselle polvinivelen ja 
kinnernivelen nivelrikolle. 

KUVA 9. TAKARAAJAT TAKAA 
A. Suorat takaraajat ja kehittynyt takaosan lihaksisto. 
B. Pihtikinttuiset takaraajat. Vika voi olla rakenteellinen tai kehittyä 
lonkkaniveldysplasian seurauksena.  

C. Länkisääriset takaraajat. Vika voi olla rakenteellinen tai liittyä 
patellaluksaatioon. 

KUVA 10. KÄPÄLÄT 
A. Tiiviis pyöreä käpälä. 
B. Hajakäpälä, joka rasittaa varvasniveliä ja johtaa varvasnivelten 
aikaiseen nivelrikkoon. 
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Hiirenharmaa ja black & tan ovat kiellettyjä värejä, kuten täysin ruskea värikin. 

Hiirenharmaaseen (siniseen) väriin liittyy alttius vaikeahoitoiseen, parantumattomaan 

ihosairauteen, karvatuppidysplasiaan. Rotumääritelmän hylättävänä pitämiä värejä ei tule 

suosia kasvatustyössä ja värivirheellinen pentu tulee rekisteröidä EJ-rekisteriin. 

 

5. Yhteenveto aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta 
 

Ranskanbulldogilla ei ole aiemmin hyväksyttyä jalostuksen tavoiteohjelmaa. 

 

6. Jalostuksen tavoitteet ja strategiat 

 

6.1 Visio 

 

Ranskanbulldoggi pysyy hyvähermoisena ja sosiaalisena seurakoirana. Ranskanbulldoggia 

jalostetaan edelleen terveemmäksi ja normaalisti synnyttäväksi roduksi. Jalostuskoiria, niin 

kotimaisia kuin tuontejakin, käytetään järkevästi ja tätä kautta saadaan geneettinen 

monimuotoisuus lisääntymään rodussa entisestään. 

 

6.2 Rotuyhdistyksen tavoitteet 

 

Tavoitteena on rodunomainen, terve, iloinen ja ystävällinen seurakoira.  

Rodun kanta Suomessa on kasvanut lähes nelinkertaiseksi viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Rodun suosio on saanut aikaan sen, että koirien tuontimäärät ovat kasvaneet ja 

geenipooli on ainakin näennäisesti laajentunut huomattavasti.  Tätä suuntausta tuetaan 

jatkossakin.  

 

Valtaosa ranskanbulldogin terveysongelmista kytkeytyy kahteen rakenteelliseen 

ominaisuuteen: lyhytkalloisuuteen ja kierrehäntäisyyteen. Kolmas, merkitykseltään hieman 

vähäisempi terveysongelma liittyy matalaraajaisuuteen. Rakenteelliset ongelmat haittaavat 

rodun ja koiran hyvinvointia. Kaikkien näiden ongelmien vähentämiseen voidaan vaikuttaa 

jalostusvalinnoilla.  

 

Sairasta tai viallista koiraa ei tule käyttää jalostukseen eikä sairaan tai viallisen jälkeläisen 

tuottanutta yhdistelmää tule uusia. Vanhempia voidaan käyttää jalostukseen rajoitetusti, kun 

seurataan, syntyykö saman sairauden tai vian vaivaamia jälkeläisiä eri yhdistelmistä. Jos 

sellaisia syntyy, ei koiraa suositella käytettäväksi jalostuksekseen. Sairaan tai viallisen koiran 

terveitä jälkeläisiä voidaan käyttää jalostukseen rajoitetusti. On kuitenkin seurattava 

mahdollista sairauden tai vian leviämistä rotuun. 

 

Jalostustoimikunta kerää uutta tietoa sairauksien ja vikojen periytymisestä seuraamalla 

aktiivisesti kotimaisia ja ulkomaisia tutkimusprojekteja ja saadun tiedon perusteella korjataan 

jalostusohjetta (liite 7). 

  

Lisääntymisongelmat ovat rodulle tyypillisiä. Uroksen tulee pystyä normaaliin astumiseen. 

Keinosiemennystä ei tule käyttää ellei uros ole koskaan astunut normaalisti. Keinosiemennystä 

suositellaan käytettäväksi vain tuonti- ja pakastespermalla siemennettäessä. 

 

Ranskanbulldogilla on suurikokoinen pää, tynnyrimäinen rinta ja leveä, mutta matala lantio. 

Emän ja sikiöiden välille muodostuu helposti epäsuhta, joka johtaa synnytysvaikeuksiin. 

Brakykefalisilla koirilla voivat myös vatsalihakset olla heikot. Vatsalihakset eivät jaksa ”nostaa” 

kohdun suuta lantio-ontelon reunan korkeudelle, jolloin sikiöt eivät pääse siirtymään 

työntövaiheen alettua luiseen synnytyskanavaan. Kaksi kertaa keisarileikattua narttua ei tule 

käyttää enää jalostukseen. Jalostuksessa tulee suosia itse synnyttäviä narttuja. Tavoitteena on 

lisätä normaalisti syntyvien pentujen osuutta edelleen. 

 

Luonteen tulee jatkossakin olla rotumääritelmän mukainen: seurallinen, iloinen, leikkisä, reipas 

ja tarkkaavainen, sekä erityisen kiintynyt isäntäväkeensä ja lapsiin. Tavoitteena on säilyttää 

nämä ominaispiirteet. Selvästi arkaa, vihaista ja aggressiivista yksilöä ei tule käyttää 

jalostukseen. Ulkomuototuomareita tulee aina tarvittaessa muistuttaa, ettei näyttelyissäkään 

tule palkita selvästi arasti, vihaisesti ja aggressiivisesti käyttäytyviä yksilöitä, vaikka nämä 
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ulkomuodollisesti täyttävät rotumääritelmän kriteerit. Kannustetaan koiranomistajia 

käyttämään koiriaan luonnetesteissä tai MH-luonnekuvauksessa ja tallennetaan tulokset, jotta 

niitä voidaan hyödyntää jalostustyössä.   

 

Käyttöominaisuudet tulevaisuudessa: Seurakoira. 

 

6.3 Rotuyhdistyksen strategia 
 

Yhdistyksen jalostustoimikunnan jäsenet valitsee hallitus. Jalostustoimikunta hankkii rodun 

yksilöistä mahdollisimman paljon tietoa. Näyttely- ja terveystulosten lisäksi kerätään tietoa 

jälkeläisistä, yleisestä terveydentilasta, luonteesta ja ulkomuotoseikoista. Jalostustoimikunta 

tiedottaa kasvattajia keräämistään tiedoista ja valmistelee hallitukselle ja yhdistyskokoukselle 

jalostusohjeiden muutokset tulosten vaatimalla tavalla. Jalostustoimikunta antaa 

jalostusneuvontaa jokaiselle sitä pyytävälle yhdistyksen jäsenelle. Yhdistyksen 

jalostustoimikunta on vuonna 2010 tehnyt yhdessä hallituksen kanssa ranskanbulldogeille 

jalostusohjeen, joka on hyväksytty vuosikokouksessa 2011 (liite 7).  

 

Ranskanbulldoggioikeudet omaaville ulkomuototuomareille on myös lähetetty ”paimenkirje” 

vuonna 2010, koskien terveydellisten seikkojen huomioimista arvosteluissa. (liite 8).  

Yhdistyksen pentuvälityksessä välitetään sellaisten kasvattajien pentueita, jotka täyttävät 

kasvattajalistan vaatimukset ja ovat yhdistyksen jäseniä. Vähintään seuraavat 

laatuvaatimukset tulee täyttää: 

Siitoskoirien laatuvaatimukset: 

Suositellaan, että jalostuksessa käytettävillä uroksilla ja nartuilla on viralliset 

polvitarkastuslausunnot, sydän sekä silmät tutkittu.  

Ulkomaisesta jalostusmateriaalista on mahdollisimman hyvin selvitettävä tuontikoirien riskit 

kantaa rodussa esiintyviä perinnölliseksi katsottavia sairauksia.  

 

Nartut 

Edellytetään, että siitokseen käytettävä narttu on kliinisesti terve sekä palkittu kaksi kertaa 

näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään maininnalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta. 

Jalostukseen ei tule käyttää narttua 

 joka on selvästi luonnevikainen (arka, vihainen tai hermostunut) 

 joka on alle 18 kuukauden ikäinen astutettaessa 

 joka on yli 4-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut 

 joka on yli 8-vuotias astutettaessa 

 joka on jo kaksi kertaa keisarileikattu 

 

Urokset 

Edellytetään, että siitokseen käytettävä uros on kliinisesti terve sekä palkittu kaksi kertaa 

näyttelyssä laatuarvostelussa maininnalla erinomainen (ERI) kahdelta eri tuomarilta. 

Jalostukseen ei tule käyttää urosta 

 joka on selvästi luonnevikainen (arka, vihainen tai hermostunut) 

 jota on käytetty jalostukseen suhteessa rekisteröinteihin liikaa 

Suositus urosten rajoituksiksi astutuksiin on, ettei yhden uroksen pentuja olisi kuin 5 % viiden 

vuoden kokonaispentuemäärästä.  

 

Jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla on pienet sierainaukot ja vinkuva hengitys, suorat 

takaraajat, jotka oireilevat tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien takia, pulauttelevat vaahtoa ja 

joiden jälkeläisissä varhainen pentukuolleisuus on suurta. Jalostustoimikunta alkaa vuonna 

2011 julkaistavalla pentueseurantakaavakkeella kerätä tietoa pentukuolleisuuden todellisista 

määristä pentueissa.  

 

Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuosikokouksessa 6.3.2011 käsiteltiin jalostusohje. Edellä 

olevat suositukset muuttuvat 1.9.2011 seuraaviin.
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Jalostusohjeet: 

 

Kaikki jäsenkasvattajan ilmoittamat ja tämän jalostusohjeen täyttävät yhdistelmät julkaistaan 

yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä, mikäli niihin saadaan julkaisulupa, ”Jalostusohjeen 

täyttävinä yhdistelminä”. Tämän jalostusohjeen täyttävien pentueiden kohdalle 

pentuvälityksessä tullaan liittämään maininta ”Yhdistelmä täyttää Suomen Ranskanbulldogit 

ry:n jalostusohjeen suositukset”. Mikäli yhdistelmä ei joltain osin täytä tätä jalostusohjetta, se 

pääsee pentuvälitykseen, mutta sen kohdalle merkitään miltä osin se ei täytä tätä 

jalostusohjetta. Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, saa pyytäessään jalostustoimikunnalta 

apua yhdistelmien sukutauluissa esiintyvien perinnöllisten sairausriskien selvittämisessä, sekä 

muissa ranskanbulldogin jalostusta koskevissa kysymyksissä. 

 

1. Urosten käytön rajoitus: 

 Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 5% vuosittaisesta 

pentuerekisteröintimäärästä. Vuoden 2009 rekisteröintien pohjalta uroksen 

pentumäärä saisi olla noin 19 pentua / vuosi. 

 Uroksen suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 18kk. Nuoren uroksen 

käytössä tulee myös huomioida, että esimerkiksi toisten pentujen jälkeen olisi 

hyvä pitää hiukan taukoa ja katsoa, mitä näistä kahdesta ensimmäisestä 

pentueesta kehittyy. 

 Alle 5-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä ja uroksen koko 

elinajan pentumäärän suositellaan jäävän alle 80 pennun. 

2. Nartun käytön rajoitus: 

 Nartun suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 18kk. Ensimmäisen pentueen 

kohdalla suositellaan, että narttu on alle 4 vuotias. 

 Narttu, joka on kaksi kertaa keisarileikattu, tulisi poistaa jalostuksesta. 

Uusintayhdistelmien tekoa tulisi tarkkaan harkita. 

 

3. Terveys 

 Polvet: Jalostustoimikunta suosittelee, että varsinkin jalostukseen käytettävät 

koirat ovat virallisesti polvitarkastettuja. Jalostustoimikunta ei suosittele 

tehtäväksi yhdistelmiä, minkä yhteenlaskettu polvitulos on kaksi tai yli. Koiraa, 

jonka polvitulos on kaksi (2) tai huonompi ei tulisi käyttää jalostukseen. 

 Silmät: Jalostustoimikunta suosittelee varsinkin jalostukseen käytettäville 

koirille virallisia silmätutkimuksia. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, 

missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia 

silmäsairauksia, kuten esimerkiksi kyynelkanavan puutos, makroblepharon, 

distichiasis, kirsikkasilmä. Koiraa, jolla on todettu kaihi (katarakta), PRA, gRD, 

tRD tai jokin leikkaushoitoa vaatinut perinnölliseksi katsottava silmäsairaus, ei 

tule käyttää jalostukseen. Koira tulisi poistaa jalostuskäytöstä jos se on useassa 

(esim. kaksi) yhdistelmässä jättänyt samaa vakavaa sairautta sairastavan 

pennun (esim. kaihi, gRD, leikkaushoitoa vaativat luomikiertymät) 

Astutushetkellä kummankin vanhemman silmätuloksen tulisi olla alle 12kk 

vanha. 

 Sydän: Eläinlääkärin diagnoosin mukaan sydänsairaaksi todettua koiraa ei tule 

käyttää jalostukseen. 

 Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.  Koiraa, 

joka on sairastanut sikaripunkin tai jättänyt sikaripunkkia sairastaneita pentuja 
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useassa (esim. kolme) yhdistelmässä, ei tule käyttää jalostukseen. Vakavasta, 

perinnölliseksi katsottavasta, immunologisesta sairaudesta kärsivää koiraa ei 

tule käyttää jalostukseen. 

 Epilepsia: Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostustoimikunta ei suosittele tehtäväksi yhdistelmiä, missä esiintyy epilepsiaa 

ensimmäisen neljän sukupolven sisällä. Epilepsiaa jättäneet koirat tulisi poistaa 

jalostuksesta. Epilepsiaa sairastavien koirien sisarusten jalostuskäytössä tulee 

toteuttaa suurta harkintaa.  

 Hengitys: Jos koiralla on pahoja hengitysongelmia tai koiran pehmytkitalaki tai 

sieraimet on jouduttu leikkaamaan hengitysongelmien takia, sitä ei tule käyttää 

jalostukseen. Jalostustoimikunta toivoo kasvattajien kiinnittävän erityistä 

huomiota jalostukseen käytettävien koirien hengitykseen. 

Lisäksi jalostustoimikunta ei suosittele seuraavista perinnölliseksi katsottavista ongelmista 

kärsivien koirien jalostuskäyttöä: 

 muut luuston ja nivelten kasvuhäiriöt: selvästi oireilevia koiria ei tule käyttää 

jalostukseen 

 vakavasti käyrät eturaajat ja erittäin löysät ranteet, lievästi käyräraajaisten koirien 

yhdistämistä ei suositella 

 liian voimakas alapurenta ja muut vakavat purentavirheet, selvä vinopurenta 

 vakava ruokatorvenlaajentuma 

 runsaat hammaspuutokset 

 

4. Luonne 

 Aggressiivista tai arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

5. Näyttelyt 

 Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla vähintään kaksi virallisen näyttelyn 

arvostelua, missä palkintosijana on ollut lausunto ”erittäin hyvä” (EH) tai 

parempi. 

6. Geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi ja sairausgeenien kasaantumisen 

välttämiseksi jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat suosivat yhdistelmiä, missä 

sukusiitoskerroin jää alle 6,25%. Perusteena yhdistelmän sukusiitosprosentin 

laskemiselle käytetään Suomen Kennelliiton jalostustietokantaa ja sukusiitosaste tulisi 

laskea neljän polven mukaan. 

7. Jalostustoimikunta katsoo kasvattajan kunnia-asiaksi ilmoittaa syntyneet pentueet ja 

niiden tiedot jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian, kuten myös mahdolliset 

pentukuolemat ja niiden syyt, täyttämällä ja palauttamalla yhdistyksen sivuilta löytyvän 

kasvattajakyselyn. 

8. Jalostustoimikunta suosittelee kasvattajia välttämään yhdistelmiä, missä kertaantuu 

voimakas ryppyisyys sekä liian suuri ja liian massava koko, pitäen mielessä 

rotumääritelmän ohjeistaman koon 8-14kg. 

9.  Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita 

poikkeamista näistä suosituksista. 

Tämä jalostusohje astuu voimaan 1.9.2011 ” 
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet 

 

Vahvuudet 

- melko vanha rotu, pitkä historia 

- rodun hyvä luonne 

- rodun suureneva kanta 

-jalostusvalinnoilla pystytään vaikuttamaan terveyteen 

Heikkoudet 

- uusien tuontien taustoja ei tunneta 

- yhdistyksen pieni koko ja resurssit 

- jalostustoimikunnan pieni koko 

- jonkin verran yhteistyöhaluttomia kasvattajia 

Mahdollisuudet 

- tuontien helpottuminen EU:n laajentuessa 

- kannan geenipoolin laajeneminen 

- jalostusvalinnoilla mahdollista jalostaa terveempiä ja 
normaalisti lisääntyviä ranskanbulldoggeja 

- kasvattajien asiantuntemuksen kehittäminen 

Uhat 

- tuontien helpottuminen EU:n laajentuessa 

- osa kasvattajista ei sitoudu jalostuksen tavoiteohjelmaan 

- kasvattamisen ainoana tarkoituksena hyötyminen suuresta 
kysynnästä (ns. pentutehtailu)  

- tuontien taustojen huono tuntemus, mikä voi johtaa 
sairauksien ja vikojen lisääntymiseen 

- rodun jakautuminen näyttelykoiriin (rekisteröityihin) ja 
seurakoiriin (rekisteröimättömiin) 

- oman ranskanbulldoggikannan huono tuntemus, mikä voi 
johtaa sairauksien ja vikojen lisääntymiseen 

- rotu leimataan sairaaksi, jolloin pentujen kysyntä romahtaa 

- terveys- ja synnytysongelmien lisääntyminen, joka voi johtaa 
rodun asettamiseen kasvatuskieltoon 

 

6.5 Varautuminen ongelmiin 
 

Riski Syy Varautuminen Välttäminen Merkitys 

 

Rodun EU:n laajuinen 
kasvatuskielto 

 

Rodun terveys- ja 
lisääntymisongelmat 

 

- Terveystutkimusten 
ja yleisen tiedonkeruun 

lisääminen 

- Tutkimuksiin 
perustuvan  tiedon 
levittäminen niin 
kasvattajille, kuin 
pennunostajille. 

 

 

- Näyttelytuomareiden 
koulutus: liioiteltuja 
piirteitä ei suosita.  

- Kasvattajien 
kouluttaminen 

jalostuskoirien valinnan 
ja lisääntymisfysiologian 

tuntemuksen 
parantamiseksi. 

- Rotumääritelmän 
muuttaminen pään 

koon, kuonon ja kaulan 
pituuden sekä 

rintakehän ja hännän 
muodon osalta. 

 

Rodun 
kasvatustoiminta 

loppuu EU:n alueella. 

 

Pentukysyntään ei 
pystytä vastaamaan 

 

Pentuemäärät 
kasvaneet, mutta 
kysyntä ylittää 

edelleen tarjonnan 

 

Pentuvälityksen 
tehostaminen, ostajille 
suunnatun valistuksen 
lisääminen ja ostajien 

sitouttaminen 
rekisteröityjen 
pentujen pitkiin 
odotusaikoihin. 

 

- Kasvattajat sitoutuvat 
terveen ja normaalisti 

lisääntyvän 
ranskanbulldogin 

jalostamiseen 

- Pennunostajat 
sitoutetaan odottamaan  

pentuja 
terveystarkastetuista ja 

luonnetestatuista 
vanhemmista. 

 

Tavoitteellinen 
jalostus korvautuu 

pentujen kaupallisella 
tuonnilla ja tehtailulla. 
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Rotumääritelmän 
suosituksista 

poikkeavien koirien 
palkitseminen 
näyttelyissä. 

 

Rotumääritelmän 
mukaan virheelliset 
koirat menestyvät 
näyttelyissä ja niitä 

käytetään 
jalostukseen. 

 

Tuomareiden ja 
kasvattajien 

kouluttaminen ja 
tiedotus. 

 

Kasvattajien koulutus 
niin, että nämä tuntevat 

ja sisäistävät 
rotumääritelmän sekä 

tunnistavat omien 
koiriensa virheet ja 
niiden merkityksen. 

 

Rodun taso laskee ja 
rakenteesta johtuvat 

terveys- ja 
lisääntymisongelmat 

lisääntyvät. 

 

 

6.6 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi 
 

Jalostuspohja pidetään jatkossakin mahdollisimman laajana järkevällä kotimaisten- ja 

tuontikoirien yhdistämisellä. Ranskanbulldoggien määrä on kasvanut jatkuvasti. 

Tavoitteena on jalostusvalinnoilla vahvistaa rotumääritelmän mukaisia ominaispiirteitä 

liioittelematta niitä, ja siten lisätä oikeantyyppisten koirien osuutta suomalaisessa kannassa. 

 

Perinnöllisiä sairauksia ja vikoja vastustetaan mm. 

 Rajaamalla yksittäisten jalostusyksilöiden käyttöä. Vakavaa perinnöllistä sairautta (esim. 

perinnöllinen harmaakaihi, epilepsia) sairastavaa koiraa ei pidä käyttää jalostukseen  

- Pyrkimällä eroon ahtaista hengitysteistä ja pitkästä pehmeästä kitalaesta. 

Hengitysongelmaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen  

- Kirsikkasilmistä pyritään eroon poistamalla jalostuksesta yksilöt, jotka jättävät vikaa 

toistuvasti  

- Sisäänpäin kasvaneesta hännästä pyritään eroon jalostusvalinnoilla. Suositaan jalostuksessa 

mahdollisimman suoraa ja pitkää häntää rotumääritelmän asettamissa rajoissa 

- Jalostuksessa pyritään käyttämään itse synnyttäviä narttuja ja uroksia, jotka astuvat 

normaalisti  

- Jalostuksessa käytetään vain hyväluonteisia ranskanbulldoggeja. Selvästi aggressiivisia tai 

arkoja koiria ei tule käyttää jalostukseen  

 Terveystutkimuksia lisäämällä 

- Tekemällä terveys- ja kasvattajakyselystä jatkumot, joista tehdään yhteenvedot vähintään 

kolmen vuoden välein yhdistyksen lehteen ja nettisivuille 

 Lisäämällä yhteistyötä kasvattajien kesken sekä jalostustoimikunnan ja kasvattajien välillä 

 Toimimalla mahdollisimman avoimesti ja julkisesti jalostukseen liittyvissä ongelmissa 

- Lisäämälla ulkomuototuomareille ja kasvattajille tapahtuvaa avointa raportointia rodussa 

tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista 

- Lisäämällä kasvattajien ja yhteistyössä rotujärjestön kanssa ulkomuototuomareiden 

koulutusta ja muokkaamalla sitä tarvittaessa 

 

Kasvattajien tiivis yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää rodun tulevaisuuden turvaamiseksi. Jotta 

tämä tavoite saavutettaisiin, yhdistys pyrkii tekemään yhteistyötä kaikkien kasvattajien kanssa 

ja saamaan heidät yhdistyksen aktiivisiksi jäseniksi. Yhteishengen parantamiseen yhdistys 

hyödyntää omia tiedotuskanaviaan eli kotisivuja ja yhdistyksen Ranskis-lehteä rakentavassa ja 

tasapuolisessa hengessä. Yhdistys järjestää myös vuosittain jäsenilleen erilaisia 

koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tarjoavat kasvattajille ja muille rodun harrastajille 

paikan, jossa jakaa mielipiteitä ja kokemuksiaan sekä keskustella ajankohtaisista asioista. 

 

Yhdistyksen yksi tärkeimpiä tiedotuskanavia on sen internetsivut. Tästä syystä yhdistys 

päivittää kotisivujaan aktiivisesti ja kehittää ja tarkastaa niiden sisältöä tarpeen mukaan. 

 

Jotta yhdistys pystyy vastaamaan lisääntyneeseen tiedottamisen ja koulutuksen tarpeeseen, 

tulee sen saada lisää jäseniä aktiivisesti mukaan yhdistystoimintaan. Esimerkiksi 

jalostustoimikunnan kokoa on kasvatettava. 

 



46 

 

Yhdistyksen toimintasuunnitelma: 

 
Vuosi Toimenpiteet 

2011 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään syyspäivät ja niiden 
yhteydessä joukkotarkastus ja DNA-näytteenotto. Käynnistetään ranskanbulldoggien 

selkäkuvaukset. Käynnistetään jatkuvasti käytössä oleva kasvattajakysely. 
Käynnistetään jalostusurosten jälkeläismäärälistaus yhdistyksen nettisivuilla. 
Käynnistetään ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalin uudistaminen yhteistyössä 
rotujärjestön kanssa. 

2012 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Käynnistetään jalostustarkastusten 
valmistelu. Järjestetään syyspäivät ja niiden yhteydessä mahdollisuus 

joukkotarkastukseen ja DNA-näytteenotto. 

2013 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään syyspäivät ja niiden 

yhteydessä joukkotarkastus ja DNA-näytteenotto. Tehdään yhteenveto terveyskyselyistä 
ja kasvattajakyselyistä, sekä uudistetaan terveyskyselylomake ajankohtaiseksi. 

2014 Järjestetään kasvattajapäivät / luento harrastajille. Järjestetään syyspäivät ja niiden 
yhteydessä joukkotarkastus ja DNA-näytteenotto. Tehdään selkäkuvauksista yhteenveto 
ja tarkastetaan jalostusohjetta selkäkuvaustulosten pohjalta. 

2015 Järjestetään kasvattajapäivä / luento harrastajille. Järjestetään syyspäivät, 
joukkotarkastus ja DNA-näytteenotto. Tarkastetaan voimassa olevan JTO:n tavoitteiden 
toteutuminen ja laaditaan JTO vuosille 2017-2021.  

 

7. Jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisen seuranta 

 

Jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista seurataan läpi voimassaoloajan. Jalostustoimikunta 

kerää ja tilastoi aktiivisesti tietoa rodun terveyteen ja luonteeseen liittyvistä asioista käyttäen 

hyväkseen Suomen Kennelliiton Koiranettiä, kasvattajien ja harrastajien ilmoituksia (esim. 

kasvattajakysely, terveyskysely) sekä erilaisten luonnetta testaavien kokeiden tuloksia. 

 

Hallitus ja jalostustoimikunta seuraavat aktiivisesti rodun terveyden ja luonteen kehittymistä 

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomaisista kartoituksista tiedotetaan jäsenistöä 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Jos terveyttä, luonnetta tai ulkomuotoa koskevissa tuloksissa ilmenee muutoksia huonompaan 

suuntaan, yhdistys tehostaa jalostuksenohjausta mahdollisimman laajoja tiedotuskanavia 

käyttäen.
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Liite 1 

 

15:sta käytetyimmän uroksen sukulaisuussuhteet värikoodein kolmanteen polveen asti 
 

 
 

Babybull’s 
Magnum 

LEIBÖLL´S 
OLFERT 

DOMINGO DE LA DIGUE D´ETE 

LEIBÖLL´S MERCEDES 

TOMMYVILLE 
TESS 

TRUHALI ICE BURG AT LUVMEE 

MRS TRELLIS AT TOMMYVILLE 

 

 

 
Talazzo´s 

Exackt 
 

CARMBULL´S IRON EAGLE LE FORMIDABLE NELSON-S-TEAMS 

CARMBULLS GUNS AND ROSES 

TALAZZO´S 
WENDY LOBELL 

PARK AVENUE MAC-LOBELL 

TALAZZO´S INDIANA ANNI AT ROLINEK 

 

 

 
Romulus Golde- Ry 

Svajoniu Lietus 
 

IMANT GOLD LION TWIN LAKES GREGOR 

AVERIKA REDKAYA UDACHA 

MILA 
 

UOR VIKING 

ELZA ROZY VETROV 

 

 

 
Lyttypään Dude-I´m CT 

Two 
 

HI-ARC ´S I-M  CHARLIE 
TWO 

COX´S GOOD TIME CHARLIE BROWN 

HI-ARC ´S MISS  THING 

KLEOPATRA 
 

ISLAV BOY BRANDY 

DAISY 

 

 

 
Fii-Biin Kalles-Pojke 

 

LA BAGUETTE KALLE 
KAVAT 

HARDEDOGGS ZINKADUS 

LA BAGUETTE SI JOLIE 

FII-BIIN PIRITTA TALAZZO'S WERNER LOBELL 

GOLDEN MEAN DOUX'I MARTHA 

 

 

 
Clea’s Brotas 

 

LE FORMIDABLE LAUTREC MÄTTJÄRNS DENDU 

LE FORMIDABLE JOSEPHINE 

TINY BLACK BRIGITTE 
BARDOT 

JACQUELLA MAITRISE 

ADALMIINA 

 

 

 
Svit Harmful Fan-Fan 

 

VLADAMIR VAIS TWIN LAKES GREGOR 

FULLMOON FUNNY VALENTINE 

VERINEJA AGLAYA APACSHE LES PETITS ARCHANGES 

BELL AMI DJU KER REIN 

 

 

 
Luidzhi 

JEAN LUI GREGORI IZ 
PALEVYH BULDOGOV 

GLENLEE NIGHT HAWK 

VIVIEN VEIN DLJA PALEVYH BULDOGOV 

PEKOLINO ZAHIR SHAH IZ PALEVYH BULDOGOV 

ZHUSIENA MOLI LI 

 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S50262%2F2001
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S50262%2F2001
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S26401%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S12519%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31368%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36865%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23821%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S32034%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S26990%2F93
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S46367%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33854%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33854%2F95
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=DK04493%2F92
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF00831%2F92
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1196869
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF0020937
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1115570
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1271188
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1125645
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1133212
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1455480
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1455480
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1207220
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1196873
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1680523
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1231864
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1308994
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Pavarotti Iz Palevyh 

Buldogov 

GLENLEE NIGHT HAWK TWINHOE VERNON 

TRUHALI FIRE FLY AT GLENLEE 

BULDOGI IZ OZERKOV 
ASTORIA TORNADA 

KVESTOR 

FRIPON RUS 

 

 

 
Golden Mean Sharif De 

Rufus 

FII-BIIN VASPERI FII-BIIN SANTERI 

GELUNA VON HEMPEL SAPHO 

VINZENTA TEMI MATA-
HARI 

FII-BIIN MATIAS 

VINTSENTA DE BAR 

 

 

 
Fii-Biin Iiro 

FII-BIIN KALLES-POJKE BAGUETTE KALLE KAVAT 

FII-BIIN PIRITTA 

SZEKSZARD-TAJI 
NIDORINA NIGHT 

MOULIN SUVEREN 

ALISCA SZEPE BARBI 

 

 

 
Easy Lover De 

L’amabilite 

PIOU PIOU DE CHATEAU 
MONCEY 

LOUBINO DE CHATEAU MONCEY 

LOLITA DE CHATEAU MONCEY 

SOMETHING SPECIAL DE 
L'AMABILITE 

IGOROWITSJ LASZLO DE L'AMABILITE 

MARIE-CLAIRE DE L'AMABILITE 

 

 

 
Gaston Frenchie Vom 

Künigelberg 

ADMIRABLE AUGUST LE 
CHARMEUR 

HANAHAUS BRONZED OSSIE 

ULRIKE DE LA PARURE 

STEFANIE VOM 
KÜNIGELBERG 

MERLIN VOM ROTEN LÖWENHOF 

KIRA VOM KÜNIGELBERG 

 

 

 
Mustankiven Connor 

TALAZZO'S EXACKT CARMBULL'S IRON EAGLE 

TALAZZO'S WENDY LOBELL 

MUSTANKIVEN 
ANNABELLA 

CLEA'S BROTAS 

BIG IDA PERFECT PATSY 

 

 

 
Svit Harmful Assorti 

MALENKIY BES VIKING 
URSUS 

DUSTIN VON GLANDORF 

S. J. AKVAREL MALENKIY BES 

VERINEJA AGLAYA APACSHE LES PETITS ARCHANGES 

BELL AMI DJU KER REIN 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1207220
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCSB1262CG
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=KCSB1283CJ
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1551453
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1551453
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1308144
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1291909
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28588%2F96
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF08970%2F90
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF24321%2F93
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EST08322%2F93
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EST08322%2F93
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF19394%2F89
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=EST00509%2FE92
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23735%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S50262%2F2001
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31368%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24932%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24932%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=MET1004%2FH%2F94
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=MET2882%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB2250451
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB2250451
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=LOF910093%2F1797
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=LOF99932%2F1970
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB2282382
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB2282382
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB1912557
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=NHSB1958319
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=VDH%2FZFB17209
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=VDH%2FZFB17209
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ANKC5100004475
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=VDH%2FZFB16785
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=%C3%96HZB%2DFB3559
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=%C3%96HZB%2DFB3559
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=%C3%96HZB%2FFB%2F3513
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=%C3%96HZB%2FFB%2F3484
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43044%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S38706%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=S43917%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39255%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39255%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN38362%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17538%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1925998
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1925998
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=MET6306%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=UKU000301%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1271188
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1125645
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=RKF1133212
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Liite 2 

 

Uusintayhdistelmät 1998-2009 pentumäärän mukaisessa järjestyksessä. Taulukossa on 

huomioitu yhdistelmät mistä on syntynyt yhteensä yli neljä pentua. Värikoodein taulukkoon on 

vahvistettu urokset, joita on käytetty uusintayhdistelmissä kahden tai useamman nartun 

kanssa. 

 

Uros  Narttu Pentuja 

HUGO BOSS GOLDEN HAT BARBIE 14 

BABYBULL'S MAGNUM LUCKY MOON'S ALL THAT MAGIC 13 

BABYBULL'S MAGNUM PETI LLEVR PARIZHANKA 12 

CLEA'S BROTAS JACQUELINE AMELIA 12 

LYTTYPÄÄN DUDE-I'M CT TWO BATBATCH'S HENRIETTA 12 

ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS LUCKY TOUCH'S MAGIC GIRL 11 

SVIT HARMFUL FARISEY ESMERALDA 11 

SVIT HARMFUL TOBI ALISA VOITUSLAND 11 

KRISTOFER LIZA 10 

LUIDZHI BRITTA VON GLANDORF 10 

BABYBULL'S MAGNUM DAISY BOHEMIA HAPET 9 

CLEA'S BROTAS MIXED COLOR'S AURORA 9 

FRONT ROW'S DOUBLE TROUBLE FROM EDWARD'KINGDOM CLAIR 9 

HI-ARC'S I-M CHARLIE TWO FII-BIIN ILONA 9 

BABYBULL'S MAGNUM TINY BLACK DOMINIQUE 8 

VEKKINAAMAN CON-CORD OO-YES VISTRIKU MITSI 8 

ARAGON BATBATCH'S BERNADETTE 7 

BIG IDA LONELY RIDER WILIBENN RUSINA 7 

CLEA'S AAHAAR MÄTTJÄRNS NICOLE 7 

GASTON FRENCHIE VOM KÜNIGELBERG STELLA IZ RUSSKOY SKAZKI 7 

KIYODA IZ PALEVYH BULDOGOV LUCKY MOON'S COOL PRINCESS 7 

ROMULUS GOLDE-RY SVAJONIU LIETUS AIVA VOITUSLAND 7 

TALAZZO'S EXACKT BABYBULL'S ILANDA 7 

CLEA'S BROTAS BIG IDA PERFECT PATSY 6 

DAULÖKKE'S BOUCHON BLANCE VENECIA IZ PESTROI FANTAZII 6 

HI-ARC'S I-M CHARLIE TWO BATBATCH'S ANTOINETTE 6 

PETIT BOEUF'S BOND JAMES BOND WILIBENN VEERA 6 

VONHEIMDAL FRENCH AMOUR HATVAN ÖRDÖGE OLY 5 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35565%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35559%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24399%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39864%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45235%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN38362%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31906%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41134%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER43319%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN42279%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN46732%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24914%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN23280%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28116%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN33732%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35158%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35159%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN56507%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN56506%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24394%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15555%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24743%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35333%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN28078%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN20975%2F98
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17734%2F04
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN40921%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN11516%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN42263%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43709%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN41835%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN13810%2F01
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51918%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN24259%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN54246%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN53291%2F05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34038%2F08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN43044%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37171%2F00
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17538%2F99
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17980%2F07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15193%2F06
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN31311%2F97
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15227%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26791%2F02
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN11471%2F03
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN42267%2F03
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Liite 3  

Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuonna 2010 toteuttaman eläinlääkäreille suunnatun 

terveyskyselyn yhteenveto. 

 

Kysely lähetettiin yhteensä sadalle eläinlääkäriasemalle ympäri suomea.  

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 16 % asemista. Viisitoista (15) vastanneista antoi 

vastauksensa numeerisesti, näiden asemien ranskiskäynneistä kyselyihin kertyi kaiken 

kaikkiaan yli 451 ranskiksen sairaustiedot. Yksi vastasi kyselyyn sanallisesti. Tämän 

vastauksen pohjana oli yli 1000 ranskis käyntiä klinikalla.  

 

Kyselyssä käytiin numeerisesti läpi kuusi (6) osa-aluetta: pennut / pentutarkastus, silmät / 

näkökyky, suu / hampaat / purenta, lisääntymisongelmat, raajat / selkä ja muita sairauksia. 

Sairauden / vian kohdalla oli aina rastitusvaihtoehdot: ei yhtään, 1-3, 3-6, 6-15 ja yli 15. 

Tässä yhteenvedossa vastauksia käsitellää seuraavin määrein: yksittäisiä ( alle 10 tapausta), 

merkittävästi (10 – 30 tapausta), runsaasti ( 30 – 80 tapausta) ja erittäin runsaasti ( yli 80 

tapausta).  

 

Pennut / pentutarkastus osion tulokset 

jakautuivat seuraavasti: 

kitalakihalkio = merkittävästi 

huulihalkio = merkittävästi 

kallon aukile = yksittäisiä 

vesipää = yksittäisiä 

litistynyt rintakehä = merkittävästi 

napatyrä = merkittävästi 

nivustyrä = yksittäisiä 

synnynnäinen hännättömyys / ”tiukka 

häntä” = merkittävästi 

synnynnäinen sydänvika = runsaasti 

 

 

Silmät / näkökyky osion tulokset 

jakautuivat seuraavasti: 

silmäluomien kiertyminen = merkittävästi 

silmää vasten kasvavat ripset = 

merkittävästi 

kirsikkasilmä = runsaasti 

kyynelkanavan tukkeutuminen = 

merkittävästi 

kyynelkanavan puutos = yksittäisiä 

liian suuret silmäluomet = merkittävästi 

sidekalvon tulehdus = erittäin runsaasti 

perinnöllinen kaihi = yksittäisiä 

retinan dysplasia (RD) = ei yhtään 

sarveiskalvohaavaumat = runsaasti 

 

Suu / hampaat / purenta osion tulokset jakautuivat seuraavasti: 

poistettavat maitohampaat = merkittävästi 

ientulehdus = runsaasti 

hammaskivi = runsaasti 

ikenen liikakasvu = runsaasti 

hoitoa vaativat purentaviat = yksittäisiä 

hengitysvaikeudet /  pitkä kitapurje = 

runsaasti 

hengitysvaikeudet / ahtaat sieraimet = 

runsaasti 

hengitysvaikeudet / ahdas nielu = runsaasti 

henkitorven halvaus = yksittäisiä

 

On myös huomioitavaa, että osa eläinlääkäreistä oli lisännyt hengitysongelmien kohdalle 

maininnan. ” Myös leikkaushoitoa vaatineita.” Sekä maininnan ”joitain” henkitorven 

halvauksista. 

 

Lisääntymisongelmat-osion tulokset jakaantuivat seuraavasti: 

kohtutulehdukset = runsaasti 

polttoheikkous = runsaasti 

keisarileikkaus = runsaasti

emon kalkkishokki = merkittävästi 

kivesvika = runsaasti 

pitkittynyt juoksu = yksittäisiä
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Raajat ja selkä-osion tuloksien jakauma oli seuraava: 

lonkkaniveldysplasia = runsaasti 

patellaluksaatio = runsaasti 

epänormaali / suora kinnernivel = runsaasti 

kyynärnivelen kasvuhäiriö = merkittävästi 

spondyloosi = runsaasti 

selkänikamaongelmista johtuvat 

halvausoireet = runsaasti 

välilevytyrä = runsaasti 

ristisidevammat = merkittävästi 

kondrodysplasia / radius curvus = 

merkittävästi

 

Muut sairaudet-osion tulokset jakautuivat seuraavasti: 

munuaissairaudet = merkittävästi 

rasvakasvaimet = merkittävästi 

pahanlaatuiset kasvaimet = runsaasti 

anallirauhastulehdukset = runsaasti 

vitsakivet = = merkittävästi 

vitsatietulehdukset = runsaasti 

yliherkkyydet / allergiat = erittäin runsaasti 

epilepsia = runsaasti 

suolistotulehdukset = runsaasti 

korvatulehdukset = erittäin runsaasti 

sikaripunkki = runsaasti 

ruokatorven laajentuma = yksittäisiä 

hännän ja naaman ihopoimutulehdukset = 

runsaasti 

maksasairaudet (esim. kohonneet ALAT / 

ASAT arvot) = runsaasti 

henkitorven ahtauma = runsaasti 

 

Tähän kohtaan monet eläinlääkärit olivat lisänneet kyselytaulukkoon ongelmia. Ihottumia 

raportoitiin 12 tapausta. Tassutulehduksia 14. Cushingin tautia ja furunkuloosia oli joitain 

tapauksia.  

 

Numeeristen tietojen lisäksi kyselyssä oli sanallista vastausta vaativia kysymyksiä. 

seuraavassa käydään läpi näitä kysymyksiä. Kysymys on aina kursivoitu. 

 

Mitkä ovat tavallisimmat syyt ranskanbulldogin lopettamiselle? 

Kaikki eivät olleet vastanneet tähän kysymykseen. Vastauksen antaneet mainitsivat yhteensä 

kaksi kertaa epilepsia, kaksi kertaa selkäsairaudet, kerran vaikeat iho-ongelmat, kerran 

halvausoireet ja kerran hengitysteiden ahtauden. 

 

Mikä on käsityksenne rodun luonteesta? 

Kaksi ei kommentoinut, kuusi vastasi ”hyvä” ja yksi vastasi ”aggressiivinen”. Seitsemän 

vastanneista kertoi käsityksensä ranskiksen luonteesta olevan vaihteleva: paljon mukaviakin 

koiria mutta paljon myös aggressiivisia. Yksi mainitsi jopa neuroottisaggressiiviset ranskikset, 

mitkä ovat arvaamattomia ja vaarallisia. 

 

Mitkä ovat rodun heikkoudet / vahvuudet terveydellisesti? 

Heikkouksiksi raportoitiin: allergiat / iho-oireet 10 kertaa, hengitys 9 kertaa, selkä 6 kertaa, 

synnytys 2 kertaa, silmät 4 kertaa ja brakykefaali syndrooma kerran. Yksi vastaaja ei nähnyt 

rodulla lainkaan vahvuuksia. 

Vahvuuksiksi neljä (4) mainitsi luonteen, yksi mainitsi vahvan luuston, yksi sen, että terveinä 

pysyvät yksilöt ovat yleensä pitkäisäisiä. Kymmenen (10) vastannutta ei ollut maininnut 

vahvuuksia ollenkaan ja yksi mainitsi erikseen, että rodulla ei ole mitään vahvuuksia. 

 

Onko rodussa tapahtunut viime vuosina mielestänne muutoksia? Jos, niin miten? 

Viisi vastannutta ei halunnut kommentoida tätä kysymystä. Yksi mainitsi rotuun ilmestyneen 

ongelmia veren hyytymisen kanssa. Muuten mainitut muutokset olivat kautta linjan hyvin 

samanlaisia: selkäongelmat, luonneongelmat ja allergiat ovat vastaajien mukaan lisääntyneet 

huomattavasti. 

Olisiko teillä kiinnostusta vastailla jatkossa tällaisiin kyselyihin, mikäli ne toimitettaisiin 

sähköisesti? 

Tulokset jakoivat vastaajat kahtia. Kahdeksan (8) vastasi kyllä ja kahdeksan (8) vastasi ei. 

 

Olisitteko valmiita ottamaan Suomen Ranskanbulldogit ry:n terveyskyselyä jaettavaksi 

eläinlääkäriasemallenne? 
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Seitsemän (7) ei ollut halukkaita ottamaan kyselyitä ja yhdeksän (9) oli valmis ottamaan 

kyselyitä jaettavaksi. Tämän lehden ilmestyessä kyselyitä on toimitettu 10 kpl / 

eläinlääkäriasema. 

 

Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää ranskanbulldoggien kasvattajille, rotujärjestölle ja 

jalostustoimikunnalle? 

Kaikki terveiset ovat suoria lainauksia kyselyistä: 

 Huolemme eläinten hyvinvoinnista on suuri, koska rotu on yksi sairaimmista. Tämän 

vuoksi on erittäin ilahduttavaa että rotujärjestö on kiinnostunut terveydentilasta. Rodun 

suuri sairastavuus liittyy suurelta osin sen rakenteen ääripiirteisiin (esim. lyhyt kuono, 

ulkonevat silmät). 

 Nämä kyselyt ovat aikaavieviä, kun pitää hakea ATK:lta numeerista tietoa. Hieman 

yleisemmällä tasolla olevat kysymykset (kuten esim. pelkästään tämä sivu) olisivat 

nopeampia täyttää ja vastaus-% parempi? Idän halpatuontikoirat uhka suomalaiselle 

kasvatustyölle? Toisaalta ei suomalaiset ole sen terveempiä. 

 Lopettakaa ylilyönti kuonon ja pään rakenteessa, kiinnittäkää iso huomio nenään ja 

hengitykseen. Terveen koiran hengitys ei kuulu 2 m päähän! Terve koira pystyy itse 

synnyttämään! 

 Terveydellisten ongelmien korjaaminen vaatii radikaaleja rakennemuutoksia. Kutisevat, 

ripuloivat, oksentelevat ( = allergiset) yksilöt ehdottomaan jalostuskieltoon. 

Aggressiiviset yksilöt jalostuskieltoon. 

 Kiinnittäkää nyt heti ja vakavasti huomiota tämän koirarodun edellä mainittuihin 

ongelmiin, koska tällaiseksi jalostettuna koirat kärsivät kohtuuttomasti eivätkä pysty 

elämään normaalin terveen koiran elämää. 

 Ehdottomasti panostettava pidempikuonoisen rodunjalostuksen suuntaan. Tämä 

vaikuttaa hengityselimien lisäksi silmien ja ?? terveyden paranemiseen! 

 Uusille tuleville ranskiksen omistajille syytä antaa totuuden mukainen kuva rodun 

terveysriskeistä ja anatomisista poikkeamista myös kasvattajien taholta! 

 Pidempi kuono. Pidempi häntä. Kiinnittäkää huomiota hengityksen kulkuun. 

 Kuonon pituutta lisää, jotta hengittäminen onnistuu paremmin. Ei selkävikaisia 

jalostukseen. Ylipäänsä terveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 Hengitysongelmat ja allergiat selkeä ongelma! Kannattaa kiinnittää todella huomiota. 

 Erittäin hankala rotu kasvattaa. Rotu on suosittu mikä aiheuttaa uusien kasvattajien 

tuloa markkinoille, eikä aina välttämättä terveys ole etusijalla. 

 Ei kummempia
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Liite 4 

 

Vuonna 2009 jalostustoimikunta alkoi kerätä julkista ”sairaiden listaa”. Omistaja voi toimittaa tiedon koiransa sairastumisesta tälle listalle, 

toimittamalla jalostustoimikunnalle julkaisuluvan ja kirjallisen eläinlääkärindiagnoosin sairaudesta. Listasta on tiedotettu yhdistyksen lehdessä 

ja internetsivuilla. Tilanne 31.12.2010. 

 

 
Koiran nimi Rek.nro Sukupuoli Syntymäaika Kuollut Elinikä Merkittävimmät elämänaikaiset sairaudet Kuolinsyy 

Tiedossa oleva diagnoosin 
peruste 

1 Ariadna FIN25664/08 Narttu 21.02.2007   Furunkuloosi, todettu 6/2009   

2 Batbatch´s Power of Love FIN46231/05 Narttu 22.08.2005 17.05.2010 4v 9kk Allergiat: sisätilojen pölyt ja varastopölypunkki Eutanasia  

3 Bombastic Caballero Juez FIN58584/08 Uros 03.09.2008   Pehmeä kitalaki on liian pitkä ja paksu aiheuttaen 
hengitysvaikeuksia. Suositeltu kitalaen lyhennystä. 
pehmeäkitalaki leikattu ell suosituksesta 21.4.2010. 

  

4 Eroosion Ballerina FIN41129/06 Narttu 29.07.2006 11.01.2008 1v 5kk Idiopaattinen epilepsia Eutanasia Hoitoon vastaamattoman 
epilepsian vuoksi. 

5 Fii-Biin Retza FIN13650/08 Uros 04.01.2008   Kuparitoksikoosi. Eutanasia Kuparin kertyminen maksaan, 
kuparitoksikoosi. 

6 Indica FI58440/09 Narttu 06.11.2009   Brakykefaalinen syndrooma diagnosoitu 9kk iässä. 
Selvä kurkunpään ja henkitorven rakenteellinen 
vajaakehittyneisyys. Lievästi liian pitkä pehmeä 
kitalaki. 

  

7 Kwateen Anti-Boredom FI12130/09 Narttu 16.12.2008   Välilevytyrä  Halvaantunut, mahd. 
tapaturman aiheuttama vamma, 
hoidettu leikkauksella. 

8 Kwateen As Promised FIN12132/09 Uros 16.12.2008   Pahenevat hengitysvaikeudet -> ylipitkän pehmeän 
kitalaen lyhennys sekä sierainten laajennus tehty 
3.5.2010. Varjoainekuvissa 19.5.10 todettu selvä 
ruokatorven laajentuma eli ns. megaesofagus, joka 
tod.näk. Seurausta aiemmista hengitysvaikeuksista. 

  

9 Lucky Moon´s Full Focus FIN11827/08 Uros 03.12.2007   Allergia (19 eri testissä), kalkkeumia lantiorangan 
keskimmäisissä välilevyissä, korneadystrofia 
molemmissa silmissä 
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10 Lyyli FIN49201/07 Narttu 10.08.2007 09.04.2009 1v 7kk Epilepsia, allergia Eutanasia Hoitoon vastaamattoman 
epilepsian vuoksi. 

11 Mörkömurina Eka Vekara FIN44967/07 Narttu 20.07.2007   Pentuiän paikallinen demodikoosi, ei hoitoa, parani 
itsestään. Samalla käynnillä todettiin vilkkuluomien 
alla rakkuloita (conjunctivitis follicularis), hoidettiin 
silmävoiteella. 

  

12 Ruutitynnyrin Aika-Epeli FIN32599/03 Narttu 25.05.2003   Retinan dysplasia geograafinen   

13 Tiny Black Greta Garbo  FIN19971/07 Narttu 27.02.2007   virallisesti kuvatut D/E lonkat. Kipu- ja 
nivelnestelääkityksistä ei ollut apua koiran kipuihin. 

Eutanasia Vaikea-asteinen 
lonkkaniveldysplasia. 
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Liite 5 (julkaistaan Ranskis 1 / 11 lehdessä) 

 

Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys  

Jalostustoimikunta  

ELL Helena Koskentalo, asiantuntijajäsen 

2010 

 

KASVATTAJAKYSELY 2010  

 

Taustaa  

 

Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys teki vuoden 2001 alussa synnytyksiä koskeneen 

kyselytutkimuksen. Kysely suoritettiin puhelinhaastatteluna ja siinä olivat mukana kaikki 

vuonna 2000 syntyneet ranskanbulldoggipentueet. Pentueita oli 18 kappaletta. Kasvattajilta 

pyydettiin yhdenmukaista kyselykaavaketta käyttäen tietoja synnytysten sujumisesta ja 

pentueiden kehityksestä. Tiedot käsiteltiin anonyymisti. Pentueet koodattiin kirjaimin. 

Ainoastaan 28 % synnytyksistä sujui luonnollisesti. 72 % synnytyksistä tarvittiin eläinlääkärin 

apua ja merkille pantavaa oli, että kaikissa tapauksissa päädyttiin lopulta keisarileikkaukseen. 

Myös pentukuolleisuus oli korkeaa luokkaa, 27 %. Syiksi arveltiin vaikeita synnytyksiä ja rodun 

korkeaa sisäsiittoisuusastetta. Rodun keskimääräinen sukusiitosaste kohosi 1990-luvun 

jälkipuoliskolla yli 5 prosenttiin. Lääkkeiksi ehdotettiin sisäsiittoisuuden vähentämistä ja hyvin 

synnyttävien sukujen suosimista jalostuksessa. 

 

Kyselytutkimus uusittiin vuonna 2010. Se suoritettiin jälleen puhelinhaastatteluna. Työn 

tekivät jalostustoimikunnan jäsenet. Rekisteröinnit ovat kasvaneet rajusti 2000-luvulla, joten 

kaikkia kasvattajia ei tällä kertaa haastateltu. Viime vuosina on rekisteröity vuosittain 70 – 80 

pentuetta ja haastatteluun pyrittiin saamaan mukaan puolet vuotuisista pentueista. Tiedot 

saatiin 40 pentueesta. Haastatelluissa oli sekä kokeneita, että aloittelevia kasvattajia. 

Kasvattajilta pyydettiin jälleen yhdenmukaista kyselykaavaketta käyttäen tietoja astutusten ja 

synnytysten sujumisesta sekä pentueiden kehityksestä. Tiedot käsiteltiin anonyymisti. 

Pentueet koodattiin numeroin.  

 

Mitä on tapahtunut 10 vuodessa? 

 

Vastoin yleistä uskomusta hyvin astuvia ranskanbulldoggiuroksia on tarjolla. Uroksilla on 

voimakas libido ja astuminenkin sujuu. Keinosiemennykseen ei tarvinnut turvautua 

yhdessäkään tapauksessa.  

 

Synnytyksistä puolet (20 kpl) oli luonnollisia. Kaksi narttua oli kuitenkin tarvinnut supistuksia 

voimistavaa lääkitystä. Puolet oli sektioita. Sektioita on tehty varmuuden vuoksi sekä 

polttoheikkouden tai synnytysesteen takia. Syyt jakautuivat kutakuinkin tasaisesti kolmen 

ryhmän välillä. Yksi narttu menehtyi sektion jälkeen ja yhdellä nartulla esiintyi runsasta 

leikkauksenjälkeistä verenvuotoa. Sektio ei siis ole vaaraton rutiinitoimenpide.  

 

Synnyttäneiden narttujen iän vaihteluväli oli 1v. 1 kk - 6v. 4 kk (Kaavio 1). Synnytys oli 

keskimäärin nartun 1,3 synnytys. Kaikki nartut olivat kasvattajien mielestä hyviä emoja 

eivätkä tarvinneet ihmisen apua pentujen hoitamisessa.  
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Pentuekoko vaihteli 1 – 10. Pentuja syntyi keskimäärin 5,2 kappaletta pentuetta kohden, 

näistä eläviä keskimäärin 4,9. Luku on hieman rekisteröityjen pentujen lukumäärää suurempi 

(vuonna 2010 keskimäärin 4,1 pentua pentuetta kohden), mikä kuvastaa vieroitusikään 

mennessä tapahtuvaa kuolleisuutta tai rekisteröimättä jättämistä. Luonnollisesti synnyttäneillä 

nartuilla pentuekoon keskiarvo oli 5,75 ja sektioiduilla nartuilla 5,1. Havainto tukee 

tutkimustuloksia. Mitä suurempi pentue on, sitä pienikokoisempia ovat sikiöt ja sitä helpompi 

on synnytys.  

 

Pennuissa todetut synnynnäiset viat on esitetty Kaaviossa 2. Kitalakihalkio on yleisin vika. Sen 

esiintyvyys on 3,5 %. Toiseksi yleisin vika on kivesten laskeutumattomuus, jonka esiintyvyys 

on 3,0 %.  

 

 
 

 
Ranskanbulldogit synnyttävät nyt paremmin kuin 10 vuotta sitten. Sektioiden määrä on 

pudonnut 72 %:sta 50 %:n. Nykyisin lähes puolet synnyttävistä nartuista on tuotu entisen 

Itäblokin maista. Jos myös pentueiden isät otetaan huomioon – isilläkin on vaikutusta 

lisääntymisominaisuuksiin – on yli kahdella kolmasosalla pentueista joko tuontiemä, tuonti-isä 

tai molemmat. Todennäköisesti tuontikoirat ovat valikoituneet enemmän 

lisääntymisominaisuuksiensa perusteella kuin länsimaiset koirat, sillä eläinlääkintäpalveluiden 

tarjonta on ollut näihin päiviin saakka huonompaa itäisessä kuin läntisessä Euroopassa. 

Näyttäisi siltä, että tuontikoirat ovat kohentaneet lisääntymisominaissuksiensa ansiosta 

ranskanbulldoggikantaamme. Myös kotimaiseen kantaan kohdistuvalla jalostusvalinnalla on 

saattanut olla vaikutusta. Valistus, jonka ansiosta rodun keskimääräinen sukusiitosaste on 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kaavio 2. PENTUJEN SYNNYNNÄISET VIAT 

212 elävänä / kuolleena syntynyttä pentua 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kitahalkio 

Kivesvika 

Napa/nivustyrä 

Vatsanpeitteiden aukile 

Muu epämuodostuma 

Sydänvika 

kpl 

 

 

  

 

 

 

Kaavio 1. SYNNYTTÄNEIDEN NARTTUJEN IKÄJAKAUMA   
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laskenut, on saattanut vaikuttaa myös luonnollisesti synnyttävien narttujen arvostusta ja 

käyttöä kohottavasti.  

 

Kitalakihalkioiden korkeaan esiintyvyyteen tulee kiinnittää huomiota ja poistaa jalostuksesta 

koirat, joiden jälkeläisissä vikaa esiintyy. Ranskanbulldoggeja syntyy nykyisin niin paljon, että 

karsimisen varaa on. Myös kivesvikoja on pidettävä silmällä, etteivät ne pääse ryöstäytymään 

käsistä. 

 

Sektioiden määrä on yhä liian suuri. Jalostuksessa tulee edelleen suosia luonnollisesti 

lisääntyviä emälinjoja. Sektioon liittyy aina emoon ja pentuihin kohdistuvia riskejä. Varmuuden 

vuoksi sektioitavien narttujen kannattaisi antaa yrittää synnyttää luonnollisesti. Avun nopeasta 

saannista on kuitenkin varmistuttava. Apua on nykyisin tarjolla entistä paremmin, sillä 

eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja taso ovat nousseet Suomessa viime vuosina. Sektioon 

kannattaa turvautua tavallista herkemmin niiden narttujen kohdalla, joiden edellinen synnytys 

on päättynyt sektioon polttoheikkouden tai suurikokoisten sikiöiden takia. Sektioon 

turvautumista kannattaa myös harkita niiden narttujen kohdalla, joille on tulossa vain 1 tai 2 

pentua. Tutkimustulosten mukaan suunniteltu sektio on lopputulokseltaan parempi kuin 

hätäsektio.  

 

Takaisin paremmin synnyttäviin koiriin 

 

Tehokkain tapa kohentaa ranskanbulldoggien lisääntymisominaisuuksia ja yleistä terveyttä olisi 

rotumääritelmän muuttaminen. Pään koon pienentäminen, kuonon pidentäminen ja 

tynnyrimäisen, lantiota leveämmän rintakehän jalostaminen soikeammaksi ja pidemmäksi toisi 

helpotusta synnytyksiin, hengitysvaikeuksiin ja silmäongelmiin. Juuri sellaisia bulldogit olivat 

150 vuotta sitten.  

 

Olisi tyylikkäämpää, että aloite rotumääritelmän muuttamisesta tulisi kasvattajien ja 

kenneljärjestöjen taholta kuin että se tulee eläinsuojeluviranomaisten ja poliitikkojen taholta.  
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Liite 6 

 

Ranskanbulldogin rotumääritelmä 
 

Ryhmä: 9 

 

FCI:n numero: 101 

Hyväksytty: FCI 6.4.1998 

Kennelliitto 18.4.2011 

Alkuperämaa: Ranska 

 

 
 

KÄYTTÖTARKOITUS: Seura- ja vahtikoira. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kaikkien doggityyppisten koirarotujen tapaan, ranskanbulldoggikin 

polveutuu luultavasti antiikin Rooman valtakunnan Epirus-provinssin molossikoirista (jotka 

olivat englanninbulldoggin esivanhempia), keskiajan alanoista sekä erikokoisista ranskalaisista 

mastiffityyppisistä koirista. Nykyinen ranskanbulldoggi syntyi luultavasti 1880-luvulla Pariisin 

työläiskortteleiden innokkaiden kasvattajien tekemien risteytysten tuloksena. 

Tuohon aikaan Pariisin les Halles -alueen kauppahalleissa työskentelevien teurastajien ja 

ajurien omistamat bulldoggit valloittivat myös yläluokan ja taiteilijat erikoisella ulkonäöllään ja 

luonteellaan. Niinpä rotu yleistyi nopeasti. 

Ensimmäinen rotuyhdistys perustettiin Pariisissa vuonna 1880, ensimmäinen ranskanbulldoggi 

rekisteröitiin vuonna 1885, ja ensimmäinen rotumääritelmä vahvistettiin vuonna 1898, jolloin 

myös Ranskan Kennelliitto tunnusti rodun. Tämänrotuinen koira esitettiin ensi kertaa 

näyttelyssä vuonna 1887. Rotumääritelmää muutettiin vuosina 1931 - 1932 sekä 1948. 

H.F.Reant ja R.Triquet ajantasaistivat rotumääritelmän vuonna 1986, jonka FCI hyväksyi 

vuotta myöhemmin. Ranskan ranskanbulldoggiyhdistys muutti viimeksi rotumääritelmää 

yhdessä R.Triquet’n kanssa vuonna 1994. 

YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen pienikokoinen molossirotu. Pieneen kokoonsa nähden 

voimakas, lyhytrunkoinen, joka suhteessa tiivis, lyhytkarvainen koira, jolla on lyhyt ja litteä 

kuono, pystyt korvat ja luonnostaan lyhyt häntä. Koiran tulee vaikuttaa aktiiviselta, älykkäältä 

ja hyvin lihaksikkaalta sekä tiivisrakenteiselta ja vahvaluustoiselta. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Seurallinen, iloinen, leikkisä, reipas ja tarkkaavainen. 

Erityisen kiintynyt isäntäväkeensä ja lapsiin. 

PÄÄ: Erittäin voimakas, leveä ja neliömäinen. Pään nahka muodostaa miltei symmetrisiä 

poimuja ja ryppyjä. Ranskanbulldoggin päälle on tyypillistä erittäin lyhyt kuono-osa ja lyhyt, 

leveä kallo. 

KALLO-OSA:  

Kallo: Leveä, lähes litteä; otsa on hyvin kaareva. Voimakkaat kulmakaaret, joita erottaa 

silmien välissä erityisen selvä vako, joka ei kuitenkaan saa jatkua otsalle. Niskakyhmy on 

hyvin vähäinen. 

Otsapenger: Voimakkaasti korostunut. 

KUONO-OSA: 
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Kirsu: Leveä, hyvin lyhyt ja ylöspäin kääntyvä. Sieraimet ovat hyvin avonaiset, symmetriset ja 

taaksepäin kallellaan. Sierainten asennosta ja ylöspäin kääntyvästä kirsusta huolimatta koiran 

tulee kyetä hengittämään normaalisti nenän kautta. 

Kuono: Erittäin lyhyt ja leveä (kuonon pituus on noin 1/6 koko pään pituudesta). Kuonon 

molemmin puolin on symmetriset, ylähuuliin asti ulottuvat poimut. 

Huulet: Paksut, hieman löysät ja mustat. Ylähuuli ja alahuuli kohtaavat leuan keskikohdassa 

peittäen hampaat, jotka eivät saa koskaan näkyä. Ylähuuli on sivusta katsottuna laskeutuva ja 

kaareva. Kieli ei saa koskaan näkyä. 

Leuat: Leveät, neliömäiset ja voimakkaat. Alaleuka on leveä ja yläleukaa kohti kaareutuva. 

Suun ollessa kiinni alaleuan kaareutuminen lieventää alaleuan liian voimakasta esiin 

työntymistä (alapurenta). 

Hampaat: Alaetuhampaiden kaari on pyöristynyt, eivätkä hampaat saa olla koskaan 

yläetuhampaiden takana. Leuat eivät saa olla vinot vaakatasoon tai toisiinsa nähden. Ylä- ja 

alaetuhampaiden etäisyyttä toisistaan ei ole määritelty, mutta tärkeintä on, että huulet 

peittävät hampaat kokonaan. 

Posket: Poskilihakset ovat hyvin kehittyneet, mutta eivät ulkonevat. 

Silmät: Eloisat ja alas sijoittuneet. Melko kaukana kirsusta ja erityisesti korvista. Tummat, 

melko isot, pyöreät ja hieman ulkonevat. Koiran katsoessa suoraan eteenpäin silmissä ei saa 

näkyä valkuaista. Silmäluomet ovat mustat. 

Korvat: Keskikokoiset, tyvestä leveät ja kärjestä pyöreähköt. Korkealle kiinnittyneet, mutta 

eivät liian lähellä toisiaan. Yhdensuuntaisesti pystyssä. Korva-aukko näkyy edestä katsottuna. 

Korvien nahka on ohut ja pehmeä. 

KAULA: Lyhyt ja hieman kaareva. Ei löysää kaulanahkaa. 

RUNKO 

Ylälinja: Kohoaa tasaisesti lanteeseen asti ja kaartuu sen jälkeen voimakkaasti alas häntää 

kohti, muodostaen lyhyestä lanneosasta johtuvan, rodulle tyypillisesti kaartuvan ylälinjan. 

Selkä: Leveä ja lihaksikas. 

Lanne: Lyhyt ja leveä. 

Lantio: Viisto. 

Rintakehä: Sylinterimäinen, syvä, tynnyrimäinen ja pyöreäkylkinen.  

Eturinta:  Leveä. 

Vatsa ja kupeet: Vatsaviiva on ylösvetäytynyt olematta vinttikoiramainen. 

HÄNTÄ: Lyhyt, matalalle kiinnittynyt, pakaranmyötäinen, tyvestä paksu, luonnostaan 

kiertynyt tai mutkainen ja kärkeä kohti kapeneva. Ei saa nousta vaakatason yläpuolelle edes 

koiran liikkuessa. Myös suhteellisen pitkä (ei yli kintereen ulottuva), kiertynyt ja kapeneva 

häntä on hyväksyttävä, mutta ei toivottava. 

RAAJAT 

ETURAAJAT: Sivulta ja edestä katsottuna yhdensuuntaiset. 

Lavat: Lyhyet ja voimakkaat; kiinteät ja selvästi erottuvat lihakset. 

Olkavarret: Lyhyet. 

Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. 

Kyynärvarret: Lyhyet, kaukana toisistaan, suorat ja lihaksikkaat. 

Välikämmenet: Vahvat ja lyhyet. 

Etukäpälät: Pyöreät ja pienet ns. kissankäpälät, jotka ovat tukevasti maassa ja aavistuksen 

ulospäin kääntyneet. Varpaat ovat tiiviit, kynnet lyhyet, vahvat ja toisistaan selvästi erillään. 

Päkiät ovat lujat, paksut ja mustat. Juovikkailla koirilla kyn- net ovat mustat. 

Valkokirjavilla sekä kellanruskeilla kynnet ovat mieluiten tummat, mutta vaaleat sallitaan. 

TAKARAAJAT: Voimakkaat, lihaksikkaat ja hieman eturaajoja pitemmät, mistä syystä lanneosa 

on hieman säkää korkeammalla. Sivulta ja takaa katsottuina raajat ovat symmetriset. 

Reidet: Lihaksikkaat ja kiinteät, mutta eivät liian pyöristyneet. 

Kintereet: Melko matalalla, eivät liian voimakkaasti kulmautuneet eivätkä etenkään liian 

suorat. 

Välijalat: Vahvat ja lyhyet. Ranskanbulldoggin tulisi syntyä ilman kannuksia. 

Takakäpälät: Tiiviit. 

LIIKKEET: Vapaat. Raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti rungon keskiviivaan nähden. 

KARVAPEITE 

Karva: Lyhyt, tiivis, kiiltävä ja pehmeä. 

VÄRI: 

 - yksivärinen kellanruskea tai juovikas, jossa voi olla pieniä, selvärajaisia valkoisia merkkejä 
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- kellanruskea tai juovikas, jossa on keskikokoisia tai suuria valkoisia läiskiä. 

Kaikki kellanruskean sävyt punaisesta vaalean maitokahvinruskeaan ovat hyväksyttyjä. 

Kokonaan valkoiset koirat lasketaan kuuluviksi kellanruskeisiin, joilla on isot valkoiset läiskät. 

Lievät pigmenttipuutokset päässä voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä erittäin kauniilla 

yksilöillä, mikäli niillä on hyvin tumma kirsu sekä hyvin tummat silmät ja silmäluomet. 

 

KOKO JA PAINO 

PAINO: 8 - 14 kg. Hyvässä kunnossa olevan bulldoggin koko ja paino ovat oikeassa suhteessa 

toisiinsa. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 

virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

 ahtaat sieraimet ja jatkuva rohiseva hengitys 

 huulet, jotka jättävät etuhampaat näkyviin 

 puutteellinen huulipigmentti 

 vaaleat silmät 

 löysä kaulanahka 

 korkea-asentoinen, liian pitkä tai epänormaalin lyhyt häntä 

 löysät kyynärpäät 

 suora tai eteen taipunut kinner 

 epätyypilliset tai epäterveet liikkeet 

 liian pitkä karva 

 pilkullinen karvapeite 

 

VAKAVAT VIRHEET: 

 etuhampaiden näkyminen suun ollessa kiinni 

 kielen näkyminen suun ollessa kiinni 

 jäykät ja töksähtävät eturaajojen liikkeet 

 pigmentittömät alueet huulissa paitsi valkolaikukkailla em. poikkeuksin 

 yli- tai alipaino 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 vihaisuus tai liiallinen arkuus 

 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 muun värinen kuin musta kirsu 

 huulihalkio 

 alaetuhampaiden sijoittuminen yläetuhampaiden taakse (eli leikkaava tai yläpurenta) 

 kulmahampaiden jatkuva näkyminen suun ollessa kiinni 

 keskenään eriväriset silmät 

 muut kuin pystyt korvat 

 typistetyt korvat, typistetty häntä tai kannusten poistaminen 

 synnynnäinen hännättömyys 

 takaraajojen kannukset 

 musta punaruskein merkein, hiirenharmaa tai ruskea väri 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 

kivespussiin. 
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Liite 7   Jalostusohjeet 

 

(Hyväksytty Suomen Ranskanbulldogit ry:n vuosikokouksessa 6.3.2011) 

 

Kaikki jäsenkasvattajan ilmoittamat ja tämän jalostusohjeen täyttävät yhdistelmät julkaistaan 

yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä, mikäli niihin saadaan julkaisulupa, ”Jalostusohjeen 

täyttävinä yhdistelminä”. Tämän jalostusohjeen täyttävien pentueiden kohdalle 

pentuvälityksessä tullaan liittämään maininta ”Yhdistelmä täyttää Suomen Ranskanbulldogit 

ry:n jalostusohjeen suositukset”. Mikäli yhdistelmä ei joltain osin täytä tätä jalostusohjetta, se 

pääsee pentuvälitykseen, mutta sen kohdalle merkitään miltä osin se ei täytä tätä 

jalostusohjetta. Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, saa pyytäessään jalostustoimikunnalta 

apua yhdistelmien sukutauluissa esiintyvien perinnöllisten sairausriskien selvittämisessä, sekä 

muissa ranskanbulldogin jalostusta koskevissa kysymyksissä. 

 

1. Urosten käytön rajoitus: 

 Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 5% vuosittaisesta 

pentuerekisteröintimäärästä. Vuoden 2009 rekisteröintien pohjalta uroksen 

pentumäärä saisi olla noin 19 pentua / vuosi. 

 Uroksen suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 18kk. Nuoren uroksen 

käytössä tulee myös huomioida, että esimerkiksi toisten pentujen jälkeen olisi 

hyvä pitää hiukan taukoa ja katsoa, mitä näistä kahdesta ensimmäisestä 

pentueesta kehittyy. 

 Alle 5-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä ja uroksen koko 

elinajan pentumäärän suositellaan jäävän alle 80 pennun. 

2. Nartun käytön rajoitus: 

 Nartun suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 18kk. Ensimmäisen pentueen 

kohdalla suositellaan, että narttu on alle 4 vuotias. 

 Narttu, joka on kaksi kertaa keisarileikattu, tulisi poistaa jalostuksesta. 

Uusintayhdistelmien tekoa tulisi tarkkaan harkita. 

 

3. Terveys 

 Polvet: Jalostustoimikunta suosittelee, että varsinkin jalostukseen käytettävät 

koirat ovat virallisesti polvitarkastettuja. Jalostustoimikunta ei suosittele 

tehtäväksi yhdistelmiä, minkä yhteenlaskettu polvitulos on kaksi tai yli. Koiraa, 

jonka polvitulos on kaksi (2) tai huonompi ei tulisi käyttää jalostukseen. 

 Silmät: Jalostustoimikunta suosittelee varsinkin jalostukseen käytettäville 

koirille virallisia silmätutkimuksia. Jalostustoimikunta ei suosittele yhdistelmiä, 

missä molemmilta vanhemmilta tulee samoja perinnölliseksi katsottavia 

silmäsairauksia, kuten esimerkiksi kyynelkanavan puutos, makroblepharon, 

distichiasis, kirsikkasilmä. Koiraa, jolla on todettu kaihi (katarakta), PRA, gRD, 

tRD tai jokin leikkaushoitoa vaatinut perinnölliseksi katsottava silmäsairaus, ei 

tule käyttää jalostukseen. Koira tulisi poistaa jalostuskäytöstä jos se on useassa 

(esim. kaksi) yhdistelmässä jättänyt samaa vakavaa sairautta sairastavan 

pennun (esim. kaihi, gRD, leikkaushoitoa vaativat luomikiertymät) 

Astutushetkellä kummankin vanhemman silmätuloksen tulisi olla alle 12kk 

vanha. 

 Sydän: Eläinlääkärin diagnoosin mukaan sydänsairaaksi todettua koiraa ei tule 

käyttää jalostukseen. 

 Immuniteettiongelmat: Allergista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.  Koiraa, 

joka on sairastanut sikaripunkin tai jättänyt sikaripunkkia sairastaneita pentuja 
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useassa (esim. kolme) yhdistelmässä, ei tule käyttää jalostukseen. Vakavasta, 

perinnölliseksi katsottavasta, immunologisesta sairaudesta kärsivää koiraa ei 

tule käyttää jalostukseen. 

 Epilepsia: Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Jalostustoimikunta ei suosittele tehtäväksi yhdistelmiä, missä esiintyy epilepsiaa 

ensimmäisen neljän sukupolven sisällä. Epilepsiaa jättäneet koirat tulisi poistaa 

jalostuksesta. Epilepsiaa sairastavien koirien sisarusten jalostuskäytössä tulee 

toteuttaa suurta harkintaa.  

 Hengitys: Jos koiralla on pahoja hengitysongelmia tai koiran pehmytkitalaki tai 

sieraimet on jouduttu leikkaamaan hengitysongelmien takia, sitä ei tule käyttää 

jalostukseen. Jalostustoimikunta toivoo kasvattajien kiinnittävän erityistä 

huomiota jalostukseen käytettävien koirien hengitykseen. 

Lisäksi jalostustoimikunta ei suosittele seuraavista perinnölliseksi katsottavista 

ongelmista kärsivien koirien jalostuskäyttöä:  

 

 muut luuston ja nivelten kasvuhäiriöt: selvästi oireilevia koiria ei tule käyttää 

jalostukseen 

 

 vakavasti käyrät eturaajat ja erittäin löysät ranteet, lievästi käyräraajaisten 

koirien yhdistämistä ei suositella 

 

 liian voimakas alapurenta ja muut vakavat purentavirheet, selvä vinopurenta 

 

 vakava ruokatorvenlaajentuma 

 

 runsaat hammaspuutokset 

 

4. Luonne 

 Aggressiivista tai arkaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

5. Näyttelyt 

 Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla vähintään kaksi virallisen näyttelyn 

arvostelua, missä palkintosijana on ollut lausunto ”erittäin hyvä” (EH) tai 

parempi. 

6. Geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi ja sairausgeenien kasaantumisen 

välttämiseksi jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat suosivat yhdistelmiä, missä 

sukusiitoskerroin jää alle 6,25%. Perusteena yhdistelmän sukusiitosprosentin 

laskemiselle käytetään Suomen Kennelliiton jalostustietokantaa ja sukusiitosaste tulisi 

laskea neljän polven mukaan. 

 

7. Jalostustoimikunta katsoo kasvattajan kunnia-asiaksi ilmoittaa syntyneet pentueet ja 

niiden tiedot jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian, kuten myös mahdolliset 

pentukuolemat ja niiden syyt, täyttämällä ja palauttamalla yhdistyksen sivuilta löytyvän 

kasvattajakyselyn. 

 

8. Jalostustoimikunta suosittelee kasvattajia välttämään yhdistelmiä, missä kertaantuu 

voimakas ryppyisyys sekä liian suuri ja liian massava koko, pitäen mielessä 

rotumääritelmän ohjeistaman koon 8-14kg. 

 

9. Perustelluista syistä johtuen voi jalostustoimikunta tapauskohtaisesti harkita 

poikkeamista näistä suosituksista. 

 

Tämä jalostusohje astuu voimaan 1.9.2011   
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Liite 8 

29.11.2010 

 

Hyvä Ulkomuototuomari 

 

Suomen Ranskanbulldogit Ry haluaa muistuttaa ranskanbulldoggeja arvostelevia tuomareita 

seuraavista asioista: 

 

1. Synnynnäinen hännättömyys mainitaan rotumääritelmän kohdassa ”hylkäävät virheet”. 

Hännättömyyteen liittyy hyvin usein vakavia nikamamuutoksia. Nämä ovat iso terveysriski 

koiralla ja siksi synnynnäisesti hännättömän koiran arvosana näyttelyn laatuarvostelussa 

tulee olla HYL. 

2. Vakavat hengitystieongelmat ovat lisääntyneet rodussa siinä määrin, että koiria joudutaan 

kirurgisesti hoitamaan, jotta ne pystyvät hengittämään. Suomen Ranskanbulldogit Ry haluaa 

kannustaa tuomareita ottamaan koiran hengityksen entistä tarkemmin huomioon 

arvostelussa ja kilpailuluokan palkintosijaa miettiessä, sekä kirjauttamaan arvosteluun 

maininnan koiran hengityksen sujuvuudesta. Rotumääritelmä mainitsee kohdassa virheet 

seuraavaa: ”ahtaat sieraimet ja jatkuva rohiseva hengitys”. 

3. Rankanbulldoggeissa, kuten monessa muussakin kääpiökoirarodussa, koirien koko on 

valitettavasti kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Suomen Ranskanbulldogit Ry 

muistuttaa tuomareita rotumääritelmän antamasta 8-14 kg kokohaarukasta ja toivoo, että 

tuomarit puuttuvat arvostelussaan entistä rohkeammin selvästi liian pieniin ja suuriin 

kokoihin. 

4. Ranskanbulldogeilla on alkanut enenevässä määrin ilmetä isoja ongelmia selkien ja nivelten 

kanssa. Tämä usein heijastuu myös koiran liikkeisiin aiheuttaen liikkumisongelmia ja 

kipuilua.  

Rotumääritelmä kertoo liikkeistä seuraavaa: ” LIIKKEET: Vapaat. Raajat liikkuvat 

yhdensuuntaisesti rungon keskiviivan kanssa.”, kohdassa virheet: ” epätyypilliset tai 

epäterveet liikkeet” ja kohdassa vakavat virheet: ” jäykät ja töksähtävät eturaajojen 

liikkeet”. Suomen Ranskanbulldogit Ry kannustaa tuomareita puuttumaan arvosteluissaan 

entistä isommalla vakavuudella koirien selkeisiin liikkumisvaikeuksiin. 

5. Suomen Ranskanbulldogit Ry kannustaa tuomareita kirjaamaan koiran värityksestä 

maininnan arvosteluun esimerkiksi seuraavalla tavalla: Brindlen värinen koira, jolla ei ole 

kuin pari hyvin hentoista raitaa saa arvosteluun merkinnän ”huono/epäselvä väritys” ja 

hyvin selkeästi raidallinen brindle saa merkinnän ”erinomainen/selkeä väritys”. Tästä 

väriasiasta halutaan kerätä tietoa eli sen ei, muuten erinomaisen koiran palkintosijaa, tule 

tiputtaa. Suomen Ranskanbulldogit Ry muistuttaa tuomareita siitä, että musta ei ole 

ranskanbulldoggeissa toivottava väri ja mm. ruskea on rotumääritelmän mukaan ”hylkäävä 

virhe”.  

 

Suomen Ranskanbulldogit Ry kiittää Sinua panoksestasi rotumme eteen, toimiessasi rotuamme 

arvostelevana tuomari! 

 

Ystävällisesti 

Suomen Ranskanbulldogit Ry 

hallitus ja jalostustoimikunta  
 


