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BORDEAUXINDOGGIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA
Voimassa 1.1.2015 – 31.12.2019
1. YHTEENVETO
Bordeauxindoggi on suuri ja massiivinen koira. Varhaisin maininta rodusta löytyy vuodelta 1863. Rotu kuoli lähes sukupuuttoon
maailmansotien aikana. Nykyinen kanta on jalostettu noin 50 yksilöstä sotien jälkeen. Suomeen ensimmäinen bordeauxindoggi
tuotiin 1989. Vuoden 2013 lokakuuhun mennessä Suomeen on rekisteröity 585 bordeauxindoggia, joista tuontikoiria on 134 kpl.
Bordeauxindoggeja on käytetty suojelu-, vartiointi- ja vahtitehtävissä. Bordeauxindoggin omistajan tulee
tiedostaa rodun historian mukanaan tuomat haasteet, puolustus- ja taisteluhalu sekä reviiritietoisuus. Näiden syiden sekä
suuren koon vuoksi on erittäin tärkeää tapakouluttaa koirat jo pienestä lähtien. Koiran omistajan tulee olla johdonmukainen ja
vastuunsa kantava. Bordeauxindoggien kanssa voi harrastaa monenlaista, kunhan ottaa huomioon rodun rakenteelliset
rajoitukset. Koska rodun edustajien viettikestävyys on heikohko ja motivointi haastavaa, kannattaa kilpaharrastajien valita jokin
muu rotu.
Rodun suurimpia terveysongelmia Suomessa ovat tällä hetkellä nivelten kasvuhäiriöt, erilaiset iho-ongelmat sekä
syöpäsairaudet. Jonkin verran esiintyy myös silmäluomen kiertymiä ja sydänsairauksia. Vuosina 2010 - 2014 voimassa olleen
PEVISAN aikana on rodun lonkkatilannetta saatu jonkin verran parannettua. Nykyisessä PEVISASSA on samat raja-arvot lonkkien
kuvaustuloksille ja toivomme tämän kehityssuunnan jatkuvan. Kyynärniveltilanteen kehittymisessä ei vielä ole havaittavissa
parannusta. Tilanteen todellisen kehityksen seuraamisen kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen bordeauxindoggin omistaja
teettää koiralleen viralliset lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset.
Tärkeimmät tavoitteet rodun jalostuksessa ovat hyvä rodunomainen luonne ja terveys, nimenomaan tässä järjestyksessä.
Aggressiiviset ja arat yksilöt tulee karsia pois jalostuksesta, jotta saadaan säilytettyä rodun alkuperäinen rohkea, luotettava ja
itsevarma luonne. Terveyden osalta tärkeimpänä tavoitteena on nivelongelmien vähentäminen ja eliniän kohottaminen.
Jalostuspohja tulee pitää mahdollisimman laajana. Kennelliitto suosittelee, ettei serkusparituksia (6,25 %) läheisempiä sukulaisia
paritettaisi keskenään. Kapean jalostuspohjan ja voimakkaan sukusiitosasteen vaikutukset alkavat populaation koosta riippuen
yleensä näkyä selvästi vasta useiden sukupolvien kuluttua.
Ulkomuodon osalta jalostuksessa pyritään säilyttämään rotutyyppi sekä terve rakenne ja liikunta välttäen äärityyppejä
jalostuksessa.
Bordeauxindoggien jalostusohjeet





PEVISA:n mukaiset kuvaustulokset
D-lonkkakuvaustuloksen omaavalle käytetään A, B tai C, kuvausikäraja 18 kk
Kyynärkuvaustuloksen on raja arvo 1 , kuvausikäraja 18 kk
Kuvaamatonta, ulkomaista urosta (ulkomailla tapahtuva astutus tai siemennys tuontispermalla) saa käyttää yhden kerran,
toisella kerralla vaaditaan virallinen lonkkatutkimustulos
Suositukset












D- lonkkaiselle suositellaan käytettäväksi tervettä eli A tai B lonkkaista koiraa
Aggressiivista, arkaa tai hermostunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Koiraa, joka kärsii pitkäaikaisista iho-oireista, muista allergiatyyppisistä oireista tai on sairastanut yleistyneen sikaripunkin, ei
saa käyttää jalostukseen.
Entropiumia tai ektropiumia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Hyperkeratoosia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Koukkuhäntäistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Suositellaan, että jalostukseen käytettävät koirat on viimeistään ennen toista pentuetta luonnetestattu.
Suositellaan jalostuskoiran jalostustarkastusta rotujärjestön hyväksymällä ulkomuototuomarilla tai vähintään kaksi EH laatuarvostelua näyttelyssä, kahdelta eri tuomarilta, joista yksi avoimesta luokasta.
Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta. Penikoimisväli tulee olla yli 10 kuukautta.
Yli 6-vuotiasta narttua ei käytetä jalostukseen.
Suositellaan, ettei yhdistelmiä uusita.
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2. RODUN TAUSTA
Bordeauxindoggin alkuperästä on vain olettamuksia ja legendoja. Luultavasti se polveutuu muinaisista alaneista, joka on suden
metsästykseen käytetty vinttikoira, ja erityisesti alan vautresta, josta de Foix´n kreivi Gaston Phébus kirjoitti 1300-luvulla
kirjassaan Livre de Chasse ”...sen puruvoima on suurempi kuin kolmen vinttikoiran.”. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on
ollut sota-, vahti- ja juhtakoira sekä taistelukoira verisissä taistelunäytöksissä. Suomessa nykyisellään rotu on seura- ja
harrastuskoira, mutta joissakin maissa käytetään edelleen myös vahtikoirana.
Varhaisin maininta bordeauxindoggista löytyy vuodelta 1863, jolloin pidettiin ensimmäinen näyttely Pariisissa. Hiukan ennen
tätä näyttelyä rodun nimeksi vahvistettiin Dogue de Bordeaux. Nimi tuli seudun mukaan missä rotua esiintyi eniten. Muista
tilaisuuksista ei ole mainintaa ennen vuotta 1883. Tällöin esille tuli rodun kirjavuus, joka synnytti paljon väittelyä rodun oikeasta
tyypistä.
Alkujaan rotutyyppejä oli kolme. Pariisintyyppi oli rungoltaan korkea ja pitkäkuonoinen, tolousintyyppi oli matala, leveä ja
pitkäkuonoinen sekä tämän päivän bordeauxindoggia eniten muistuttava bordeauxintyyppi, matala, leveä ja lyhytkuonoinen.
Vuonna 1896 Pierre Mengin julkaisi rodun todellisten piirteiden ja luonteen kuvauksesta artikkelin 'Le Dogue de Bordeaux', josta
tuli ensimmäinen rotumääritelmä bordeauxindoggille.
Maailmansotien jälkeen uskotaan bordeauxindoggeja olleen vain n. 50 koiraa. Näistä koirista on nykyinen kanta peräisin ja
tällöin rodun varsinainen jalostustyö sai alkunsa. Yksi rodun pelastajista oli Raymond Triquet, joka on ollut laatimassa
rotumääritelmää ja kirjoittanut ensimmäisen kattavan kirjan rodusta 'La Saga du Dogue de Bordeaux'.
Rotu oli pitkään vain ranskalaisten suosiossa, mutta vähitellen se levisi ympäri maailmaa. Ranskassa rodulla oli jo aikaisessa
vaiheessa oma rotujärjestö, Société des Amateurs de Dogue de Bordeaux, jonka piirissä rodun jalostustyö alkoi ja joka vielä
nykyäänkin on erittäin aktiivinen. Nationale d'Elevage on rotujärjestön vuosittainen erikoisnäyttely ja rodun harrastajien
kohtauspaikka.
Historia Suomessa
Suomessa rodun toi yleisemmin tietoisuuteen vuonna 1989 ilmestynyt elokuva Turner & Hooch.
Samana vuonna ensimmäisen bordeauxindoggin toi Suomeen Ranskasta oululainen Ilkka Jaakola. Uros Epode oli syntynyt
1.2.1989 yhdistelmästä Borg de la Gaie Maissonee- Adzie de Ker Saint Mesmes. Seuraavana vuonna tuotiin Saksasta
sisarusnartut Diva vom Hessenbleek ja Dorle vom Hessenbleek yhdistelmästä Ubu clos des Hetres- Anja vom Hessenbleek,
Ranskasta uros Felix des Chenaies de Kom Pystou yhdistelmästä Cap´tain des Chenaies de Kom Pystou- Bizou des Chenaies de
Kom Pystou sekä Hollannista veljekset Napolion de Legeane ja Maximilian de Legeane yhdistelmästä Dior des Monts Roux Meredique van Alcarinque Vuonna 1991 tuotiin Hollannista veljekset Tony de Legeane ja Mokko de Legeane yhdistelmästä
Oscar van Alcarinque - Meredique van Alcarinque.
Ensimmäinen Suomessa kasvatettu pentue syntyi Bulltagos kennelissä vuonna 1991 yhdistelmälle Napolion de Legeane - Diva
vom Hessenbleek. Pentueeseen syntyi kolme urosta ja kuusi narttua.
Seuraava pentue syntyi myös Bulltagos kennelissä vuonna 1993 yhdistelmälle Tony de Legeane - Diva vom Hessenbleek Tähän
pentueeseen syntyi viisi urosta ja viisi narttua.
Seuraavat pentueet syntyivät vuonna 1994 Barbababa kennelissä (kuusi urosta ja kahdeksan narttua) ja Karhunpään kennelissä
(kolme urosta ja kolme narttua), vuonna 1995 syntyivät pentueet Thunderstoarms kennelissä ja Bulltagos kennelissä, vuonna
1996 pentueet syntyivät kenneleissä Barbababa ja Rantamyrsky sekä yksi kennelnimetön pentue.
Kahdenkymmenen vuoden aikana kasvattajia on ollut n. 25 ja viimeisen viiden vuoden aikana 16 kasvattajalle on syntynyt
pentue tai useampi.
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
Bordeauxindoggien rotujärjestö on Bullmastiffit ja Mastiffit ry, joka toimii Suomen Kennelliitto ry.n alaisuudessa virallisena
rotujärjestönä mastiffityyppisille roduille Suomessa. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 14.11.1967 ja varsinainen toiminta
alkoi 1968, vuonna 1971 se hyväksyttiin rotujärjestöksi. Järjestön alaisuuteen (vuosi 2013) kuuluu 11 rotua, bordeauxindoggi,
bullmastiffi, cimarron uruguayo, cane corso, espanjanmastiffi, fila brasileiro, mallorcandoggi, mastiffi, napolinmastiffi,
pyreneittenmastiffi ja tosa. Rotujärjestön jäsenmäärä on 222 ja alajaostoissa yhteensä 320 jäsentä
(vuosi 2013).
Bordeauxindoggien oma jalostustoimikunta perustettiin vuonna 2006. Tätä ennen se oli osa Bullmastiffit ja Mastiffit
rotujärjestön muiden rotujen jalostustoimikuntaa. Bordeauxindoggien jalostustoimikunta toimii rotujärjestön alaisuudessa ja
sen jäsenet valitaan rodun edustajien kesken tai rotujärjestön hallitus valitsee, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Jalostustoimikuntaan kuuluu nykyisellään puheenjohtaja, sihteeri ja jäsen. Toimikunnan tehtävät ovat mm. jalostusneuvonta,
poikkeuslupahakemusten käsittely, tuomarikoulutus, - kollegio ja -neuvottelu, tapahtumien järjestäminen rodun harrastajille,
jalostustarkastus sekä terveyteen ja luonteeseen liittyvien kyselyiden vastausten kirjaaminen ja tilastointi.
4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Suomessa on vuosina 1991–2012 syntynyt 74 bordeauxindoggipentuetta, joissa pentuja on ollut yhteensä 442 kpl. Syntyneistä
uroksia on ollut 238 kpl ja narttuja 204 kpl. Tuonteja vuosina 1989–2012 on rekisteröity yhteensä 127 kpl. Uroksia on tuotu 60
kpl ja narttuja 67 kpl. Tiettävästi Suomessa on muutamia, jopa joitain kymmeniä, Kennelliittoon rekisteröimättömiä
tuontiyksilöitä, joten tuontien kokonaismäärä ei täysin vastaa edellä ilmoitettua.
Alkuvuosina (1991–1996) pentueita syntyi harvakseltaan, mutta pentueissa oli kuitenkin laskennallisen keskiarvon mukaan
enemmän jälkeläisiä kuin nykyään. Ensimmäisten viiden vuoden aikana 1991 - 1996, (kun vuonna 1992 ei Suomessa syntynyt
pentuja) pentueissa oli jälkeläisiä keskimäärin 7,3 kun vuosien 2003 - 2007 aikana vastaava luku oli 5,3 ja vuosina 2008 - 2012
tuo luku oli 6,5 pentua/pentue. Ensimmäinen jalostuksen tavoite- ja PEVISA-ohjelma bordeauxindoggeille oli ajalle 1.1.1997 31.12.2001 ja seuraava 1.1.2002 - 31.12.2006. Jälkimmäiseen haettiin vuonna 2004, kesken voimassaolokauden, muutosta rajaarvon poistamiseksi bordeauxindoggien PEVISA-ohjelmasta. Raja-arvon D poistamisen hyväksyi Kennelliiton jalostustieteellinen
toimikunta kokouksessaan 30.8.2004 ja Kennelliiton hallituksen kokous 7.10.2004, jonka jälkeen uusi PEVISA tuli
bordeauxindoggeilla voimaan 1.1.2005 jatkuen 31.12.2009 asti. 1.1.2010 tuli voimaan seuraava JTO ja PEVISA, joka jatkui
31.12.2014 saakka. Kaikki suomalaiset jalostukseen käytetyt koirat on lonkkakuvattu ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta on
kyynärkuvauskin suoritettu kaikille. Kuvaamatonta ulkomaalaista urosta saa käyttää jalostukseen yhden kerran. Toisella kerralla
vaaditaan viralliset lonkkakuvaustulokset. Poikkeuslupia, joko puuttuvien kuvaustulosten tai PEVISA:n alittavien kuvaustulosten
vuoksi on haettu jalostustoimikunnalta neljä kertaa, joista kolme on hylätty ja yksi hyväksytty, mutta ei käytetty.
Bordeauxindoggi on kasvattanut suosiotaan Suomessa tasaisen maltillisesti. Vuosittain pentueita on syntynyt kahdesta
kahdeksaan ja pentumäärä on keskiarvoisesti ajalla 2008–2012 ollut 36,6 pentua/vuosi. Pentukysyntä on ollut hieman tarjontaa
suurempi.
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Taulukko 1
Vuosiyhteenveto ajalta 2001–2012 - rekisteröinnit
Vuosiyhteenveto
Pennut (kotimaiset)

2012
48

2011
40

2010
12

2009
41

2008
29

2007
19

2006
32

2005
27

2004
26

2003
13

2002
23

2001
18

Tuonnit

9

8

5

9

10

7

11

9

7

3

8

7

Rekisteröinnit yht.

57

48

17

50

39

26

43

36

33

16

31

25

6

6

2

7

5

4

5

5

5

3

4

3

Pentue koko

8,0

6,7

6

5,9

5,8

4,8

6,4

5,4

5,2

4,3

5,8

6

Kasvattajat

5

6

2

6

5

4

5

5

4

3

4

3

Kaikki

5

6

2

4

4

3

5

5

5

2

4

3

Kotimaiset

1

2

0

2

3

0

1

1

2

1

3

2

Tuonnit

1

0

0

2

1

2

1

4

3

1

1

1

Ulkomaiset

3

4

2

0

0

1

3

0

0

0

0

0

3v 7kk

4v 5kk

4v
11kk

4v 2kk

3v
10kk

2v 8kk

2v
10kk

3v 7kk

4v 4kk

4v 8kk

3v 3kk

2v
10kk

Kaikki

6

6

2

7

5

4

5

5

5

3

4

3

Kotimaiset

5

5

1

4

3

1

3

2

4

3

3

3

Tuonnit

1

1

1

3

2

3

2

3

1

0

1

0

Keskimääräinen
jalostuskäytön ikä

3v

3v 4kk

3v 6kk

2v 4kk

2v 8kk

3v 5kk

2v
11kk

2v 9kk

3v

3v 4kk

3v 3kk

2v 8kk

Isoisät

9

9

4

8

9

7

9

10

10

4

6

4

Isoäidit

10

10

4

8

9

7

9

10

9

4

8

5

Tehollinen
populaatio

8
(67%)

8
(67%)

3
(75%)

7
(50%)

6
(60%)

5
(62%)

7
(70%)

7
(70%)

7
(70%)

3
(50%)

5
(62%)

4
(67%)

Sukusiitosprosentti

0,72 %

1,33 %

0,00 %

1,71 %

1,48 %

0,05 %

0,00 %

0,36 %

4,36 %

6,78 %

4,99 %

6,53 %

Pentueet

UROKSET

Keskimääräinen
jalostuskäytön ikä
NARTUT

Yllä olevassa taulukossa tiedot on esitetty Suomen Kennelliiton jalostustietokannan mukaisena vuosiyhteenvetona. Tiedot tähän
taulukkoon on merkitty rekisteröintivuoden mukaan, joka ei aina vastaa syntymävuotta. Syntyneiden pentujen määrä on
vaihdellut vuosien 2001 – 2012 aikana 12 – 48 ja pentueiden määrä kahdesta seitsemään, mutta yleinen suuntaus syntyvyydessä
on ollut hienoisessa kasvussa rodun maahan tulosta alkaen.
Taulukon 1 tietoihin perustuen, keskimääräinen jalostuskäytön ikä nartuilla on suhteellisen tasaisesti pysytellyt 3 vuoden
tietämillä, vaihdellen 2v 4kk ja 4v 8kk välillä vuosien 2001 – 2012 aikana.
Uroksilla vaihtelu on vastaavana aikana ollut 2v 8kk ja 4v 11kk välillä. Iäkkäämpien urosten jalostuskäyttöä suositellaan, sillä
useat sairaudet voivat puhjeta vasta koiran aikuisiällä.
Tehollinen populaatiokoko kertoo niiden yksilöiden lukumäärän, jotka siirtävät alleeleja seuraavaan sukupolveen eli jalostukseen
käytetyt nartut ja urokset. Tehollinen populaatiokoko on siis yleensä aina pienempi kuin populaation kaikkien yksilöiden määrä.
Se sukupuoli, jota on käytetty jalostukseen vähemmän vaikuttaa pienentävästi teholliseen populaatiokokoon. Alhainen Ne
aiheuttaa populaation keskimääräisen sukulaisuuden ja sukusiitoksen kasvua.
Tulee kuitenkin muistaa, että käytetty laskentakaava antaa realistisen kuvan vain ideaalin populaation tehollisesta koosta, joten
Ne laskettuna jalostuseläinten määrästä antaa liian optimistisen arvion. Ideaalissa populaatiossa kaikilla yksilöillä on
mahdollisuus pariutua ja niillä on suunnilleen sama määrä jälkeläisiä, eivätkä paritetut eläimet ole sukua keskenään.
Koirapopulaatiossa näin ei kuitenkaan tapahdu, joten tehollinen populaatiokoko on todellisuudessa pienempi.
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Sukulaisuus tarkoittaa yhteisten geenien osuutta. Sukusiitoksella tarkoitetaan sukua olevien yksilöiden parittamista keskenään.
Tällaisen parituksen seurauksena yksilö voi saada johonkin lokukseen sekä isältään, että emältään identtisen alleelin, minkä
vanhemmat ovat perineet yhteiseltä kantavanhemmalta. Sukusiitos lisää homotsygotia-astetta, eli yksilön perimässä on entistä
useammin kaksi samanlaista alleelia. Monen perinnöllisen sairauden puhkeamiseen vaaditaan kaksi samaa alleelia, joten myös
sairastumisen riski kasvaa sukusiitoksen kasvaessa.
Yksilön sukusiitosaste (COI = Coefficient of inbreeding) on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuudesta. Jos paritetaan kaksi
vahvasti sukusiitettyä yksilöä, jotka eivät ole sukua toisilleen, niiden jälkeläisten sukusiitosaste on nolla.

Sukusiitosasteen muutoksen määrää pitkällä aikavälillä populaation tehollinen koko. Tehollinen populaatiokoko puolestaan
määräytyy seuraavan sukupolven tuottamiseen tarvittavien vanhempien määrän ja keskinäisen sukulaisuuden perusteella.
Lyhyellä aikavälillä sukusiitosasteen nousua voidaan kuitenkin pyrkiä estämään välttämällä lähisukuisten parittamista keskenään.
Kuitenkin, jos koirat ovat pitkälti sukulaisia keskenään, tehollinen populaatiokoko pienenee vääjäämättä ja tuleekin muistaa,
että pitkällä aikavälillä sukusiitoksen muutoksen määrää pelkästään tehollinen populaatiokoko. Pienen jalostuspohjan tai
sukusiitoksen vaikutukset alkavat populaation koosta riippuen yleensä näkyä selvästi vasta useiden sukupolvien kuluttua.
Kennelliitto suosittelee, ettei serkusparituksia (6,25 %) läheisempiä sukulaisia paritettaisi keskenään. Pienissä roduissa tehollinen
populaatiokoko täytyy pyrkiä pitämään riittävän suurena ja säilyttää siten geneettisen vaihtelun mahdollisuus. Jotta tehollinen
populaatiokoko ei kääntyisi enempää laskuun, suositellaan, että yksittäisen uroksen jälkeläismäärä saisi sukupolven aikana olla
korkeintaan 3-5 % koko rodun yksilöiden lukumäärästä.
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Sukupolven väli on keskimäärin neljä vuotta (sukupolvien välinen aika = keskimääräinen ikä pentujen syntyessä (ei ensimmäisten
pentujen vaan keskiarvo kaikista pennuista) . Liikakäytöksi voidaan laskea yli 10 %:n osuudet kahtena edellisenä vuotena
syntyneistä pennuista tai yli 5 %:n osuudet sukupolvea kohden eli neljänä peräkkäisenä vuotena syntyneistä.
Sukusiitosprosentti bordeauxindoggeilla on keskiarvoisesti pysynyt alle kennelliiton suositteleman serkusparituksen, mutta
joitakin yhdistelmiä on Suomessakin tähän mennessä teetetty, joissa sukusiitosaste on noussut lukemiin 10,94 %, 12,50 %, 12,89
% ja 13,48 %. Näistä yhdistelmistä on 10,94 %:n yhdistelmä myös toistettu. Koiranetistä saatavat sukusiitosastetiedot ovat
laskettu puutteellisten sukupolvitietojen mukaan, joten ne ovat aliarvio rodun todellisesta tilanteesta.
Urokset
Taulukkoon 2 on listattuna kaikki vuosien 2009 - 2012 aikana jalostukseen käytetyt urokset (3 - 5 %:n suositus jälkeläisistä).
Taulukko 2
Jalostukseen käytetyt urokset viimeisen 4 vuoden aikana

UROS:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 2009-2012
syntyneistä

Jälkeläisiä 2.polvessa
pentueita/pentuja

1.

Ilopillerin Frendi

2006

3

23

14,11

2.

Divo aus dem Hause Ketosch

2005

2

17

10,43

3.

Dorsdorf Hummer

2007

3

16

9,82

4.

Benjamin de la Ville de Catherdale

2009

1

12

7,36

5.

Merdiorix Wilmer

2006

1

11

6,75

6.

Arsene de la Vallee Saint Georges

2005

1

10

6,13

7.

Jaques vom Butjadingerland

1

10

6,13

8.

Finnish dream Lacrima Heliandum

2009

1

10

6,13

9.

Chenati Hani Hope Illius King Size

2007

2

9

5,52

10.

Noble Saint's Fellini

2008

1

9

5,52

11.

Densbord Bonaparte

2002

2

8

4,91

1/5

12.

Rozeldogue Smooth Operator

1

8

4,91

1/1

13.

Ibero Vom Großherzogtum Hessen

1

7

4,29

14.

Emberez Edge

2011

1

3

1,84

15.

Ilopillerin Herkules

2009

1

3

1,84

16.

Baxtaff Fuel My Fire

2008

1

3

1,84

17.

Ronols Kristofer

2007

1

2

1,23

18.

Balrog de la tour Gelee

2006

1

2

1,23

25

163

100,00

4/27

Yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, että bordeauxindoggeille 3 - 5 %:n jälkeläisosuussuositus tarkoittaa, ettei yhden uroksen
jälkeläismäärä saisi, nykyisillä pentue- ja jälkeläismäärillä, ylittää sukupolvea kohti 7 pentua. Koska keskimääräinen pentuekoko
on 6,7 pentua laskettuna ajanjaksolta 2009–2012, tarkoittaa tämä, ettei yhdellä uroksella saisi olla sukupolvessa 1 pentuetta
enempää.
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Urosten jälkeläisosuudet vuosina 2011 - 2012 syntyneistä: (10 %:n suositus jälkeläisistä)
Taulukko 3
Jalostukseen käytetyt urokset viimeisen 2 vuoden aikana
UROS:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 20112012 syntyneistä

Viimeisin pentue

1.

Dorsdorf Hummer

2007

3

16

17,39

13.2.2012

2.

Benjamin de la Ville de Catherdale

2009

1

12

13,04

17.2.2012

2006

1

11

11,96

13.4.2012

1

10

10,87

21.5.2011

3.

Merdiorix Wilmer

4.

Jaques vom Butjadingerland

5.

Finnish dream Lacrima Heliandum

2009

1

10

10,87

13.12.2012

6.

Noble Saint's Fellini

2008

1

9

9,78

18.11.2011

7.

Rozeldogue Smooth operator

1

8

8,70

15.8.2011

8.

Chenati Hani Hope Illius King Size

2007

1

7

7,61

15.6.2011

9.

Ilopillerin Herkules

2009

1

3

3,26

1.8.2011

2011

1

3

3,26

19.7.2012

2008

1

3

3,26

19.11.2012

13

92

100

10. Emberez Edge
11. Baxtaff Fuel My Fire
YHTEENSÄ

Molemmissa yllä olevissa taulukoissa muutamilla yksilöillä prosentuaaliset osuudet ylittävät reilusti liikakäytöksi asetetut rajaarvot. Tulee kuitenkin huomioida, että pentuemäärät ovat vähäisiä ja runsaampi lukuisten pentueiden kohdalla asetettu raja
ylittyy jo yhdelläkin pentueella.
On suositeltavaa pyrkiä tasaamaan urosten jälkeläismääriä siten, ettei yksittäisen uroksen jälkeläisten määrä nousisi muiden
saman sukupolven aikana jälkeläisiä saaneiden urosten jälkeläismääriä korkeammiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
käytetään mieluummin kahta eri urosta kuin yhtä kahdesti, vaikka käytettävät nartut olisivatkin eri sukuisia.
Uros- tai jälkeläisrajoitusta käytetään jo useissa roduissa apuna jälkeläismäärien rajoittamiseen ja estämään samalla pienissä
populaatioissa herkästi esiintyvää matadorijalostusta. Matadorijalostuksella pienissä populaatioissa ei tarkoiteta vain
poikkeuksellisen suuria jälkeläismääriä yksittäisillä uroksilla, vaan uroksen jälkeläisten määrää verraten kaikkien urosten
suhteelliseen osuuteen syntyneistä jälkeläisistä.
Pienissä populaatioissa myös yksittäisten kasvattajien mieltymykset vaikuttavat suuresti jalostusmateriaalin valikoitumiseen ja
sitä kautta koko rodun populaation kehitykseen.
Onnistunut jalostusohjelma vaatii kasvattajien ja harrastajien yhteistyötä ja kasvattajien todellista sitoutumista yhteisiin,
eettisiin kasvatusperiaatteisiin. Omien koirien heikkouksien salaaminen viivästyttää koko rodun kehitystä; kasvatustyön tulee
perustua asialliseen, dokumentoituun, julkiseen tietoon.
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Taulukossa 4 on listattu eniten jalostukseen käytetyt urokset viimeisen 15 vuoden aikana.
Taulukko 4
Eniten jalostukseen käytetyt 15 urosta viimeisten 15 vuoden aikana (1998-2012)
UROS:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 1998-2012
syntyneistä

2006

4

30

8,09

3

25

6,74

4

18

4,85

4

17

4,58

2

17

4,58

1.

Ilopillerin Frendi

2.

Qrack des Jolies Gueules

3.

Densbord Bonaparte

4.

Levy de el Siscar

5.

Claxon del Matachin

6.

Divo aus dem hause Ketosch

2

17

4,58

7.

Best Randevu Nick

3

16

4,31

8.

Dorsdorf Hummer

3

16

4,31

9.

Maxinallen Cillian

2

14

3,77

10. Bulltagos Flash de Filou

2

13

3,50

11. Benjamin de la Ville de Catherdale

1

12

3,23

12. Rantamyrskyn Big Loser

2

11

2,96

13. Tanakajd Szepe Fianchetto

2

11

2,96

14. Merdiorix Wilmer

1

11

2,96

15. Flit

1

10

2,70

16. Arsene de la Vallee Saint Georges

1

10

2,70

17. Jaques vom Butjadingerland

1

10

2,70

64

371

69,54

2002
2000

2001

YHT. syntyneitä 1998-2012

Taulukot 5A ja 5B ovat lyhyt yhteenveto tuontien, ulkomaisten ja kotimaassa syntyneiden urosten jalostuskäytön asteesta.
Taulukko 5A
Yhteenvetolaskelmat urosten käyttöosuuksista 1991-2012

Taulukko 5B

Käytetty eri uroksia

%-osuus

Käytetty eri uroksia

Kpl

%-osuus

Kotimaassa syntyneet

14

32,56

Kotimaassa syntyneet

25

33,78

Tuontiurokset

17

39,53

Tuontiurokset

33

44,59

Ulkomaalaiset urokset

12

27,91

Ulkomaalaiset urokset

16

21,62

74

100,00

YHTEENSÄ

43

100,00

Käytetty kertaa

YHTEENSÄ
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Nartut
Pienissä populaatioissa tulee yhtä tärkeänä osana huomioida myös narttujen vaikutus jalostukseen.
Alla olevassa taulukossa on listattuna viimeisten neljän vuoden aikana pentuja saaneet nartut, eli kaikki nartut, joita on käytetty
vuosien 2009 - 2012 aikana jalostukseen (3 - 5 %:n suositus jälkeläisistä)
Taulukko 6

NARTTU:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 2009-2012 Jälkeläisiä 2.polvessa
syntyneistä
pentueita/ pentuja

1.

Rantamyrskyn Iiris

2008

2

21

14,89

2.

Chien douceur Pas Probleme

2007

2

16

11,35

1/11

3.

Ilopillerin Friidu

2006

2

12

8,51

3/16

4.

Baxtaff Dreammaker

2007

2

11

7,80

5.

Bulltagos Hermione

2009

1

11

7,80

10

7,09

6.

Rantamyrskyn Isadora

2008

1

7.

Lounatkarin Natale

2006

1

10

7,09

8.

Ilopillerin Geisha

2008

1

9

6,38

9.

Maxento Anais Anais

2007

1

7

4,96

10. Ilopillerin Hemaiseva Helmi

2009

1

7

4,96

11. Ilopillerin Hurmaava Hertta

2009

1

6

4,26

12. Heavyweight Heavenly Devil

2007

1

6

4,26

13. Heavyweight Golden Devil

2006

1

4

2,84

14. Anuler Fate

2005

1

4

2,84

15. Rimon Abire Habarzl

2007

1

3

2,13

16. Talavera de la reina My Dream Dog

2005

1

2

1,42

17. Angel

2006

1

2

1,42

21

141

100,00

3/14

Alla on vastaavasti listattu vuosien 2011 - 2012 aikana jälkeläisiä saaneet nartut. (10 %:n suositus jälkeläisistä)
Taulukko 7
NARTTU:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 2011-2012
syntyneistä

Viimeisin pentue

1.

Rantamyrskyn Iiris

2008

1

12

13,04

17.2.2012

2.

Bulltagos Hermione

2009

1

11

11,96

13.4.2012

2008

1

10

10,87

21.5.2011

2011

1

10

10,87

13.12.2012

9

9,78

18.11.2011

3.
4.

Rantamyrskyn Isadora
St-Johns Niki

5.

Ilopillerin Geisha

2008

1

6.

Chien Douceur pas Probleme

2007

1

8

8,70

15.8.2011

7.

Maxento Anais Anais

2007

1

7

7,61

15.6.2011

8.

Ilopillerin Hemaiseva Helmi

2009

1

7

7,61

13.2.2012

9.

Ilopillerin Hurmaava Hertta

2009

1

6

6,52

2.12.2011

2006

1

3

3,26

9.2.2011

2007

1

3

3,26

1.8.2011

2007

1

3

3,26

19.11.2012

2007

1

3

3,26

19.7.2012

13

92

100

10. Ilopillerin Friidu
11. Baxtaff Dreammaker
12. Maxento Alfetta
13. Rimon Abire Habarzl
YHTEENSÄ
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Molemmissa yllä olevissa taulukoissa muutamilla yksilöillä prosentuaaliset osuudet ylittävät reilusti liikakäytöksi asetetut rajaarvot. Tulee kuitenkin huomioida, että pentuemäärät ovat vähäisiä ja runsaampi lukuisten pentueiden kohdalla asetettu raja
ylittyy jo yhdelläkin pentueella. Yhdelle yksilölle suositellaan maksimissaan kahta pentuetta.
Taulukko 8
Jalostukseen käytetyt nartut viimeisen 2 vuoden aikana
NARTTU:
1.
2.
3.
4.

Rantamyrskyn Iiris
Bulltagos Hermione
Rantamyrskyn Isadora
St-Johns Niki

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 2011-2012
syntyneistä

2008

1

12

13,04

17.2.2012

2009

1

11

11,96

13.4.2012

2008

1

10

10,87

21.5.2011

2011

1

10

10,87

13.12.2012

9

9,78

18.11.2011

Viimeisin pentue

5.

Ilopillerin Geisha

2008

1

6.

Chien Douceur pas Probleme

2007

1

8

8,70

15.8.2011

7.

Maxento Anais Anais

2007

1

7

7,61

15.6.2011

8.

Ilopillerin Hemaiseva Helmi

2009

1

7

7,61

13.2.2012

9.

Ilopillerin Hurmaava Hertta

2009

1

6

6,52

2.12.2011

2006

1

3

3,26

9.2.2011

2007

1

3

3,26

1.8.2011

2007

1

3

3,26

19.11.2012

2007

1

3

3,26

19.7.2012

13

92

100

10. Ilopillerin Friidu
11. Baxtaff Dreammaker
12. Maxento Alfetta
13. Rimon Abire Habarzl
YHTEENSÄ

Taulukossa 9 on listattu eniten jalostukseen käytetyt nartut viimeisen 15 vuoden aikana.
Taulukko 9
Eniten jalostukseen käytetyt 15 narttua viimeisten 15 vuoden aikana (1998-2012)
NARTTU:

Syntymävuosi

Pentueita

Pentuja

%-osuus 1998-2012
syntyneistä

2008

2

21

5,66

1.

Rantamyrskyn Iiris

2.

Heavyweight Creme de Menthe

3

20

5,39

3.

Chien douceur Pas Probleme

2

16

4,31

4.

Densbord Afrodite

3

15

4,04

5.

Rantamyrskyn Demirage

2

13

3,50

6.

Ilopillerin Friidu

2

12

3,23

7.

Heavyweight Golden Devil

2007

2

11

2,96

8.

Baxtaff Dreammaker

2007

2

11

2,96

9.

Bulltagos Hermione

1

11

2,96

3

11

2,96

3

11

2,96

12. Bridzit

1

10

2,70

13. Betty du Jardin de Cupidon

1

10

2,70

10. Bulltagos Gri-Gri
11. Talavera de la reina my dream dog

2005

14. Lounatkarin Natale

2006

1

10

2,70

15. Rantamyrskyn Isadora

2008

1

10

2,70

16. St-Johns Niki

2011

1

10

2,70

64

371

54,45

YHT. syntyneitä 1998-2012
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Taulukot 10A ja 10B ovat lyhyt yhteenveto tuontien ja kotimaassa syntyneiden narttujen jalostuskäytön asteesta.
Taulukko 10A
Taulukko 10B
Yhteenvetolaskelmat narttujen käyttöosuuksista 1991-2012

Käytetty eri narttuja
Käytetty eri narttuja

Kpl

%-osuus

Kotimaassa syntyneet

30

61,22

Kotimaassa syntyneet

19

38,78

Tuontinartut

49

100,00

Tuontinartut
YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

Käytetty
kertaa

%-osuus

46

62,16

28

37,84

74

100,00

Bordeauxindoggeja rekisteröidään Suomessa 30-50 kpl vuodessa. Rekisteröinnit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Tärkeimmät
rotua kasvattavat maat ovat: Ranska, Belgia, Hollanti ja Saksa. Rodun geenipohja on koko maailmassa suppea. Jo viidennestä
sukupolvesta taaksepäin on lähes joka koiran taustalla ainakin osittain samoja koiria. Sukusiitosaste on toistaiseksi pystytty
pitämään kohtuullisena. Suurimmalla osalla pentueista se alittaa SKL:n suosituksen 6,25%. Koiranetin ilmoittama sukusiitosaste
on laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta.
Jalostuskoirien käyttömäärät ovat melko hyvin suhteessa rodun kokonaispopulaatioon. Muutamilla uroksilla on suosituksiin
nähden liikaa jälkeläisiä. Toisen polven jälkeläismäärät noudattavat Kennelliiton suosituksia. Viimeisen viiden vuoden aikana
(2009 – 2013) on samoja yhdistelmiä toistettu vain yhden kerran.
Tärkeimmät rodun jalostuspohjaa kaventavista tekijöistä ovat sukulinjojen vähyys maailmanlaajuisesti ja yksittäisten linjojen
runsas jalostuskäyttö.
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun tarkoituksesta
Rotumääritelmästä:
Luonne:
Ikivanha taistelukoira, hyvä vahti, työssään valpas ja erittäin rohkea, ei aggressiivinen. Hyvä seuralainen, hyvin kiintynyt
isäntäänsä ja hyvin ystävällinen. Rauhallinen ja tasapainoinen. Korkea ärsytyskynnys. Urokset ovat yleensä luonteeltaan
dominoivia.
Hylkäävät virheet: aggressiivisuus tai arkuus.
Käyttötarkoitus: Vahti-, suojelu- ja vartiokoira
Bordeauxindogin ulkomuoto kertoo paljon sen muinaisesta käyttötarkoituksesta. Se toimi aikoinaan sota- ja vahtikoirana
taisteluissa sekä taistelukoirana muita taistelukoiria ja villieläimiä vastaan. Myöhemmin kun taistelut kiellettiin, sitä käytettiin
viinitilojen ja karjalaumojen vartijana. Se toimi myös juhtana vetäessään ruhoja teurastamosta torille. Bordeauxindoggia
käytettiin myös suurriistan kuten villisian metsästykseen.
4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Vaikka rotumääritelmässä edelleen sanotaan käyttötarkoitukseksi vahti-, suojelu- ja vartiokoira, niin nykyinen käyttötarkoitus on
lähinnä seurakoira. Se on vilpitön ja missään tapauksessa ei petollinen. Se kiintyy ihmiseen ja osoittaa sen monin tavoin. Sillä on
tervettä epäluuloa, eikä se ryntää suinpäin tilanteisiin vaan harkitsee ja puntaroi tilanteita.
Vuodesta 2010 lähtien on rotujärjestön kotisivuilla ollut täytettävissä ns. luonnekysely bordeauxindoggeille. Kysely laadittiin
luonneprofiilin tekemisen yhteydessä. Kysely on tähän mennessä täytetty 56n suomalaisen bordeauxindoggin osalta. Näiden
vastausten perusteella voisi sanoa nykypäivän bordeauxindoggin olevan useimmiten itsevarma, rohkea, rauhallinen ja
tasapainoinen. Lisääntyvässä määrin on kuitenkin huomattavissa että rohkeuden ja itsevarmuuden tilalle on tullut liiallista
pehmeyttä, epävarmuutta ja jopa arkuutta. Nämä hankaloittavat koiran toimimista missä tahansa tehtävässä, myös
seurakoirana. Yksilökohtaisia eroja on toki paljon, mutta suunta liialliseen pehmeyteen on näkyvissä. Jalostuksessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota jalostukseen käytettävien koirien luonteeseen. Jalostuskoiran luonteen tulee vastata
rotumääritelmän kuvausta bordeauxindoggin luonteesta.
Joissain tapauksissa saattaa arkuus tai aggressiivisuus johtua myös koiran kivusta. Kivut saattavat aiheuttaa myös monenlaisia
muita käyttäytymis- tai luonnemuutoksia esim. nuolemista, ylenmääräistä juomista, levottomuutta jne. Jos koiran käytöksessä
tai luonteessa tapahtuu selkeä muutos, jolle ei löydy selitystä, voi syynä olla kiputila.
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Yksilöiden sosiaalisuudessa ja laumakäytöksessä on paljon eroja. Pääosin bordeauxindoggit ovat melko suvaitsevaisia muita
koiria kohtaan. Niillä on vahva arvojärjestys ja ne ottavat itselleen paikkansa laumassa ilman turhia räyhäämisiä. Urokset ovat
usein dominoivia.
Bordeauxindoggi suhtautuu yleensä ihmisiin avoimesti ja ystävällisesti. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös pidättyväisiä yksilöitä.
On kuitenkin muistettava, että suurikokoisena koirana se tulee kouluttaa hyville tavoille ja on ehdottomasti aikuisen ihmisen
koira. Sillä on oltava selkeä johtaja omassa laumassaan.
Jalostuksessa tulisi ottaa huomioon koiran alkuperäiset luonteenominaisuudet. Vaikka rodulla ei enää ole varsinaisia työtehtäviä,
tulisi vanhat käyttöominaisuudet säilyttää sopivassa määrässä. Myös nykyisessä käyttötarkoituksessa (seurakoira) on hyötyä
rotumääritelmässäkin mainituista luonteenominaisuuksista kuten rohkeus ja itsevarmuus. Vaikka bordeauxindoggi onkin
nykyään seurakoira, tulisi sen entisenä työkoirana soveltua myös harrastamiseen.
Voimme kuitenkin todeta, että suurin osa bordeauxindogeista täyttää nykypäivän yhteiskunnan esittämät vaatimukset hyvänä
perhekoirana ja sopeutuvat nyky-yhteiskuntaan.
Tarkkaa tietoa rodun luonteen tilanteesta muissa maissa ei ole käytettävissä, mutta oletettavasti tilanne ja suuntaus on
samanlainen muuallakin. Rodun kotimaassa luonnetta mitataan lähinnä näyttelyiden yhteydessä järjestettävillä TAN-testeillä.
TAN-testissä ”mitataan” koiran luonnetta, koiran suhdetta omistajaansa ja koiran liikkeitä. Tan-testin luonnetta mittaava osio on
hyvin lyhyt eikä kovin haastava. Testi ei ole aina samanlainen ja sen antama tieto koiran luonteesta ei vastaa suomalaisesta
luonnetestistä saatua tietoa. Ruotsissa on joitakin bordeauxindoggeja käynyt MH-luonnekuvauksessa ja suorittaneet sen
hyväksytysti.
Luonteen arviointi
Suomalainen luonnetesti on otettu käyttöön vuonna 1976 ja perustuu pääperiaatteissaan Ruotsin armeijan työkoirien
soveltuvuustesteihin. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana testiä on kuitenkin kehitetty jatkuvasti paremmin
vastaamaan nykypäivän harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksia. Alkuaikojen teknisesti aina samalla kaavalla ja voimalla
suoritettu testi on muuttunut vuosien kuluessa paremmin huomioimaan koirien perusluonteen, ja nykyisin jokainen testin osuus
suoritetaan aina koiran ehdoilla. Testitilanteen hyökkäyksien voima riippuu aina testattavasta koirasta. Näin pyritään
varmistamaan, ettei koiralle jää testitilanteesta traumoja kotiin vietäväksi
(Jorma Lankinen)
Suomessa vuosien 1995 – 2012 välisenä aikana on luonnetestissä käynyt 27 bordeauxindoggia. Pisteiden vaihtelevuus on suuri
ja alla olevasta kaaviosta näkyy yhteenvedetty tilasto kaikista testatuista koirista.
Uroksia testattu 12 kpl
Narttuja testattu 15 kpl
Yhteensä 27 testattua koiraa
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Yhteenveto tuloksista:
Taulukko 11 A Tavoitteena oleva sekä toteutunut luonneprofiili vuosina 2000-2012 testatuista bordeauxindoggeista (27 kpl)
Osa-alue
Arvosteluperusteet

Tavoite

Toteutunut

I Toimintakyky
toivottava

0%

+2 suuri

toivottava

14 %

+1 kohtuullinen

hyväksyttävä

29 %

-1 pieni

ei toivottava

37 %

-2 riittämätön

ei toivottava

7%

-3 toimintakyvytön

ei toivottava

0%

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

toivottava

37 %

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

hyväksyttävä

11 %

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

hyväksyttävä

40 %

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

ei toivottava

0%

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

ei toivottava

0%

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

ei toivottava

0%

+3 kohtuullinen hillitty

toivottava

33 %

+2 suuri, hillitty

hyväksyttävä

22 %

+1 pieni

hyväksyttävä

22 %

-1 haluton

ei toivottava

11 %

-2 erittäin suuri

ei toivottava

0%

-3 hillitsemätön

ei toivottava

0%

+3 suuri

toivottava

3%

+2 kohtuullinen

hyväksyttävä

25 %

+1 erittäin suuri

hyväksyttävä

0%

-1 pieni

ei toivottava

55 %

-2 riittämätön

ei toivottava

3%

-3 haluton

ei toivottava

0%

+3 rauhallinen ja varma

toivottava

0%

+2 suhteellisen rauhallinen

toivottava

14 %

+1 hieman rauhaton

hyväksyttävä

70 %

-1 vähän hermostunut

ei toivottava

3%

-2 hermostunut

ei toivottava

0%

-3 erittäin hermostunut

ei toivottava

0%

+3 erittäin suuri

II Terävyys

III Puolustushalu

IV Taisteluhalu

V Hermorakenne
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VI Temperamentti
+3 vilkas

toivottava

18 %

+2 kohtuullisen vilkas

toivottava

62 %

+1 erittäin vilkas

ei toivottava

7%

-1 häiritsevän vilkas

ei toivottava

0%

-2 välinpitämätön

ei toivottava

0%

-3 apaattinen

ei toivottava

0%

+3 kohtuullisen kova

toivottava

11 %

+2 kova

hyväksyttävä

0%

+1 hieman pehmeä

hyväksyttävä

48 %

-1 erittäin kova

ei toivottava

0%

-2 pehmeä

ei toivottava

29 %

-3 erittäin pehmeä

ei toivottava

0%

+3 hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin

toivottava

62 %

+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen

hyväksyttävä

22 %

+1 mielistelevä

ei toivottava

0%

-1 selvästi pidättyväinen

ei toivottava

3%

-2 hyökkäävä

ei toivottava

0%

-3 salakavala

ei toivottava

0%

+ laukausvarma

toivottava

26 %

++ laukauskokematon

hyväksyttävä

19 %

+++ paukkuärtyisä

ei toivottava

44 %

- laukausaltis

ei toivottava

0%

-- laukausarka

ei toivottava

0%

VII Kovuus

VIII Luoksepäästävyys

Laukauspelottomuus

(luonnetesteistä 3 kpl on keskeytetty)
Kun vertaamme edellä olevassa taulukossa esitettyjä toteutuneita tuloksia toivottuihin tuloksiin, huomaamme, että suurimmat
erot toteutuneen ja toivotun välillä ovat toimintakyvyssä, taisteluhalussa ja kovuudessa. Sen sijaan toteutuneet tulokset
vastaavat toivottuja hyvin temperamentissa, puolustushalussa ja luoksepäästävyydessä, mitä voidaan pitää erittäin tärkeänä
asiana, kun puhutaan bordeauxindoggista nyky-yhteiskunnassa.
Alla olevissa kuvioissa on tarkemmin kuvattu sitä, millä tavoin toteutuneet tulokset vastaavat toivottuja ja vastaavasti myös sitä,
millä tavoin toteutuneet tulokset vastaavat tuloksia, joita bordeauxindoggilta minimissään voidaan hyväksyä.
Luonnetestilomakkeella korkeimman pistemäärän (+3) antava testattavan ominaisuuden taso ei yleensä ole ko. ominaisuuden
suurin voima. Esimerkiksi kovuuden osalta asteikko on seuraavanlainen: +3 Kohtuullisen kova, +2 Kova, +1 Hieman pehmeä, -1
Erittäin kova, -2 Pehmeä ja -3 Erittäin pehmeä. Tämän vääristymän vuoksi on alla esitetyssä kuvioissa kaikkien ominaisuuksien
arvosanat käännetty kuvaamaan ko. ominaisuuden voimakkuutta asteikolla 0-5. Yllä olevan esimerkin kovuuden arvosanaasteikko on muutettu seuraavaksi: 5 Erittäin kova, 4 Kova, 3 Kohtuullisen kova, 2 Hieman pehmeä, 1 Pehmeä ja 0 Erittäin
pehmeä. Tämä muunto on toteutettu kaikkien testattavien ominaisuuksien kohdalla.
Tämän jälkeen on laskettu toteutuneiden tulosten keskiarvopisteet erikseen jokaiselle testattavalle ominaisuudelle ja sama on
tehty myös toivottavien tulosten suhteen.
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Näiden pistetietojen pohjalta on muodostettu radar-kuvio, jossa verrataan toteutuneita tuloksia toivottaviin tuloksiin. Sininen
väri kuvaa keskimääräistä toteutunutta tulosta, vihreä toivottavaa keskimääräistä tulosta ja punainen alinta hyväksyttävää
tulosta. Koska sininen alue on kokonaan vihreän alueen sisäpuolella, tarkoittaa se sitä, että toteutuneet tulokset eivät vastaa
voimakkuudeltaan aivan toivottavia. Tästäkin kuviosta näkyy se, että lähimpänä toivottavaa ovat temperamentti, puolustushalu
ja luoksepäästävyys. Koska toteutunutta tulosta kuvaava sininen väri ei peitä kokonaan alinta hyväksyttävää tulosta kuvaavaa
punaisen aluetta, voidaan tästä päätellä, että toteutuneet tulokset eivät vastaa voimakkuudeltaan täysin sitä, mitä
bordeauxindoggilta vähintään vaaditaan. Ominaisuudet, joissa tämä ei toteudu, ovat taistelutahto, toimintakyky ja kovuus.

Kuvio 11 B Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna toivottaviin ja alimpiin
hyväksyttäviin ominaisuuksien voimakkuuksiin.
Jotta rodun luonne saadaan vastaamaan rotumääritelmää ja luonnetestien tulokset noudattamaan rotuprofiilia, tulee
jalostukseen käytettävien koirien luonnetta arvioida tarkkaan. Tavoitteena pitää olla nimenomaan rotumääritelmän mukaiset
luonteen ominaisuudet. Virallinen luonnetesti olisi hyvä suorittaa koiralle jo ennen sen jalostuskäyttöä. Jalostussuosituksena
kehotetaan testaamaan koira viimeistään ennen sen toista pentuetta.
MH-luonnekuvauksessa on lokakuuhun 2013 mennessä käynyt vain kaksi bordeauxindoggia. Molemmat ovat suorittaneet sen
hyväksytysti. MH-luonnekuvaukseen ei ole vielä tehty rotuprofiilia.
4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet
Bordeauxindoggin alkuperäiset käyttötarkoitukset ovat olleet vahti-, suojelu- ja vartiokoira. Myöhemmin sitä on käytetty myös
suurriistan metsästyksessä ja taistelukoirana. Vahtitehtävässä bordeauxindoggin tulee olla valpas ja tarkkaavainen, mutta
toiminnan tulee olla hallittua ja maltillista. Kyseiset tehtävät vaativat koiralta rohkeutta ja itsevarmuutta sekä kykyä toimia
erilaisten tilanteiden vaatimilla tavoilla. Suomessa bordeauxindoggit ovat lähinnä seurakoiria ja perheen lemmikkejä. Vanhoista
työtehtävistä on säilynyt oikeastaan vain kodin vahtiminen. Tämä suuntaus vallitsee myös rodun kotimaassa.
Bordeauxindoggeja on jo pitkään jalostettu avoimemmiksi ja sosiaalisemmiksi. Alkuperäisissä käyttötarkoituksissa tarvittuja
ominaisuuksia voidaan hyödyntää erilaisissa koiraharrastuksissa. Bordeauxindogin hyvän ilmavainun vuoksi sen kanssa voi
harrastaa metsähakua. Haku on bordeauxindogille mieleinen laji, koska siinä se voi käyttää hyvää hajuaistiaan. Jälkiharrastus on
mieleinen ja sopiva laji bordeauxindoggille. Myös tokoharrastajia on vuosien varrella ollut muutamia. Vähäisen
miellyttämishalun, haasteellisen motivoinnin sekä heikohkon viettikestävyyden vuoksi laji on bordeauxindoggille hyvin vaativa.
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Bordeauxindoggilla ei ole oikeutta osallistua palveluskoirakokeisiin. Sitä ei suositella suojeluharrastukseen, vaikka se onkin
osaltaan lähellä sen alkuperäistä työtehtävää. Bordeauxindoggi omaa luonnostaan vahvan puolustusvietin ja sen liiallinen
esiintuominen nyky-yhteiskunnassa suojeluharrastuksen myötä ei ole järkevää.
Tottelevaisuuskokeeseen on osallistunut kaksi koiraa tokon alokasluokassa. Uros Bulltagos Einstein (s. 4.5.1993) tulos
ALO1 176p. Narttu Heart Of Darkness Epoxy (3.10.2005) tulos ALO2 144,5p. sij. 3. Palveluskoirien käyttäytymiskokeeseen on
osallistunut yksi koira. Narttu Rantamyrskyn Kurttu-Irmeli (s.17.2.2012) tulos PAKK0. Nämä kokeet ovat bordeauxindoggeille
vaativia. Kummassakaan kokeessa ei mitata bordeauxindoggeille luonteenomaisia ominaisuuksia. Rotua ei ole missään vaiheessa
jalostettu työskentelemään suoraan ihmisen kanssa vaan lähinnä itsenäiseen työntekoon. Näin ollen jo koiran harjoittaminen
koevalmiuteen on hyvä suoritus ja kaikki tulokset ovat hyviksi laskettavia.
Nykyisessä näyttelyarvostelulomakkeessa olevassa käyttäytymisen arviointi kohdassa rodun luonne kuvataan pääsääntöisesti
rodunomaiseksi lähestyttäessä, muutama maininta on tuomarin väistämisestä. Sanallisessa arvostelussa koirat ovat useimmiten
saaneet positiivisia arviointeja luonteesta, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
4.2.4. Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen
Mahdollisista yksinoloon liittyvistä ongelmista ei ole varmaa tietoa. Kovin yleisiä ne eivät todennäköisesti ole.
Lisääntymiskäyttäytymisestä ei ole kerättyä tietoa.
Luonnekyselyn (vastauksia 56 kpl) sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien kysymysten vastausten perusteella bordeauxindoggit ovat
melko sosiaalisia sekä muiden koirien että ihmisten kesken. Uusiin ihmisiin varautuneesti tai arastellen suhtautuvia koiria löytyy
vastausten joukosta 2 kpl.
Varsinaisista pelkotiloista kärsiviä koiria ei luonnekyselyiden vastauksista löydy.
Ennen aikaista dementiaa ei ole mainittu terveyskyselyiden vastauksissa. Terveyskyselyn vastauksia on kuitenkin niin vähän (alle
20 kpl), ettei niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tilanteesta.
Erilaisista sairauksista johtuvista kiputiloista saattaa aiheutua käyttäytymisen muutoksia. Bordeauxindoggeilla yleisimpänä
tällaisena vaivana ovat kyynär- ja lonkkanivelten erilaiset sairaudet. Faktatietoa tällaisesta on kovin vähän. Eläinlääkäreiden
mukaan kiputiloista johtuvia käytöshäiriöitä esiintyy jonkin verran, mutta niiden todentaminen on vaikeaa.
Bordeauxindoggin kanssa harrastettaessa tulee muistaa, että se on lämpöherkkä, josta johtuen kuumalla kesäilmalla on
lämpöhalvauksen vaara
4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta
Luonteen suurimmat ongelmat ovat pehmeyden ja arkuuden lisääntyminen. Tämä asia voidaan korjata käyttämällä jalostukseen
vain hyvän, rodunomaisen luonteen omaavia koiria.
4.3. Terveys ja lisääntyminen
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
Bordeauxindoggien PEVISA-ohjelmassa on lonkkanivelen dysplasia HD ja kyynärnivelen dysplasia ED.
Tämänhetkinen PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2015 - 31.12.2019.
- D lonkkakuvaustuloksen omaavalle käytetään A, B tai C. Kuvausikä 18kk
- kyynärkuvaustulos raja-arvo 1, kuvausikäraja 18 kk
- Kuvaamatonta, ulkomaista urosta saa käyttää yhden kerran (ulkomailla tapahtuva astutus tai siemennys tuontispermalla),
toisella kerralla vaaditaan viralliset lonkkakuvaus tutkimustulokset
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Edelliset PEVISA-ohjelmat
Voimassaoloaika
1.1.2002 - 31.12.2004

Vastustettava sairaus
lonkkaniveldysplasia
kyynärniveldysplasia

1.1.2005 - 31.12.2009

lonkkaniveldysplasia
kyynärniveldysplasia

1.1.2010 - 31.12.2014

lonkkaniveldysplasia
kyynärniveldysplasia

Vaadittavat toimet
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 18 kk
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 12kk
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 18kk
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 12kk
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 18 kk
röntgenkuvaustulos
kuvausikä 12 kk

Raja-arvo
D
ei raja-arvoa
ei raja-arvoa
ei raja-arvoa
D lonkkaskuvaustuloksen omaavalle käytetään A,
B tai C
raja-arvo 1

Ensimmäinen jalostuksen tavoite- ja PEVISA-ohjelma bordeauxindoggeille oli ajalle 1.1.1997 - 31.12.2001, ja seuraava 1.1.2002 31.12.2006. Jälkimmäiseen haettiin vuonna 2004, kesken voimassaolokauden, muutosta raja-arvon poistamiseksi
bordeauxindoggien PEVISA-ohjelmasta. Raja-arvon D poistamisen hyväksyi Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta
kokouksessaan 30.8.2004 ja Kennelliiton hallituksen kokous 7.10.2004, jonka jälkeen uusi PEVISA tuli bordeauxindoggeilla
voimaan 1.1.2005 jatkuen 31.12.2009 asti. 1.1.2010 tuli voimaan seuraava JTO ja PEVISA, joka jatkui 31.12.2014 saakka. Kaikki
suomalaiset jalostukseen käytetyt koirat on lonkkakuvattu ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta on kyynärkuvauskin suoritettu
kaikille. Kuvaamatonta ulkomaalaista urosta saa käyttää jalostukseen yhden kerran. Toisella kerralla vaaditaan viralliset kyynärsekä lonkkakuvaustulokset. Poikkeuslupia, joko puuttuvien kuvaustulosten tai PEVISAn alittavien kuvaustulosten vuoksi on
haettu jalostustoimikunnalta neljä kertaa, joista kolme on hylätty ja yksi hyväksytty, mutta ei käytetty.
Lonkkanivelen dysplasia HD
Lonkkanivelen dysplasia eli HD (hip dysplasia) tarkoittaa kehityshäiriötä lonkkanivelessä.
Dysplastisessa nivelessä reisiluun yläpää ei sovi tiiviisti lonkkamaljaan ja aiheuttaa nivelessä kulumaa ja johtaa nivelrikon
kehittymiseen. Lonkkaniveldysplasia on perinnöllinen sairaus. Periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella
kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Lisäksi sairauden ilmenemiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät.
PEVISA-ohjelman mukaan jalostukseen voi käyttää kuvaustuloksen D saanutta koiraa. Tämä tulee yhdistää vain paremman (A, B
tai C) tuloksen saaneeseen koiraan. Muutaman sukupolven kuluttua pyritään vähentämään D-lonkkaisten käyttöä ja vähitellen
lopettamaan se, kun rodun lonkkatilanne paranee.
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Lonkkaniveldysplasiatilasto 5 vuosittain
Vuosi
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

Rek.
Yht.
62
69
141
175

A

B

C

D

E

0
0
1
6

4
0
0
12

14
3
8
20

21
26
39
48

1
5
12
6

D

E

Tutkittu Tutkittu
Yht.
%
40
65 %
34
49 %
60
43 %
92
53 %

A

B

C

D

E

0%
0%
2%
7%

10 %
0%
0%
13 %

35 %
9%
13 %
22 %

53 %
76 %
65 %
52 %

3%
15 %
20 %
7%

A

B

C

D

E

23 %
18 %

64 %
57 %

8%
12 %

Lonkkaniveldysplasiatilasto 10 vuosittain
Rek.
Yht.
1991-2000 131
2001-2010 316
Vuosi

A

B
0
7

4
12

C
17
28

47
87

Tutkittu Tutkittu
Yht.
%
6
74
56 %
18
152
48 %

0%
5%

5%
8%

Kyynärnivelen dysplasia ED
Kyynärniveldysplasia eli ED (elbow dysplasia) kyynärnivelen kehityshäiriö. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on perinnöllinen,
invalidisoiva ja kivulias sairaus. Pahimmillaan se estää koiran normaalin liikkumisen ja lyhentää elinikää. Kyynärnivelen
kasvuhäiriöt voidaan jakaa useaan eri muotoon. Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät.
Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. PEVISA-ohjelman mukaan jalostukseen voidaan käyttää
koiria, joilla on kyynärnivelen röntgenlausunto 0 tai 1. Faktatietoa kyynärnivelien kehityshäiriöistä ei ole paljon saatavilla
ulkomailta. Olettaa kuitenkin voidaan tilanteen olevan samantyyppinen muuallakin.
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Kyynärkuvaustulokset 5 vuosittain
0

1

2

3

1991-1995

Rek.
Yht.
62

23

7

1

1

1996-2000

69

25

6

2

0

33

2001-2005

141

35

9

10

5

2006-2010

175

44

19

18

10

2

3

Vuosi

Tutkittu Tutkittu
Yht.
%
32
52 %

0- %

1- %

2- %

3- %

72 %

22 %

3%

3%

48 %

76 %

18 %

6%

0%

59

42 %

59 %

15 %

17 %

8%

91

52 %

48 %

21 %

20 %

11 %

0- %

1- %

2- %

3- %

74 %

20 %

5%

2%

53 %

19 %

19 %

10 %

Kyynärkuvaustulokset 10 vuosittain
0

1

1991-2000

Rek.
Yht.
131

48

13

3

1

2001-2010

316

79

28

28

15

Vuosi

Kyynärkuvaustulokset

Tutkittu Tutkittu
Yht.
%
65
50 %
150

47 %
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Rodun kotimaan Ranskan lonkkaniveldysplasiatilasto 1997 - 2012

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet
Polven ristisidevauriot
Polvinivelen keskellä sijaitsevat ristisiteet estävät sääriluun liikkumista eteen-taakse -suunnassa suhteessa reisiluuhun. Ristisiteitä
on kaksi, etummainen ja takimmainen. Kun puhutaan ristisidevammasta, yleensä tarkoitetaan etummaisen ristisiteen vauriota.
Takimmaisen ristisiteen katkeaminen on hyvin harvinaista ja se tapahtuu yleensä voimakkaan ulkoisen voiman (trauma)
seurauksena. Samalla polvesta yleensä rikkoutuu muitakin rakenteita. Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran
tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Ristisiteen repeämää esiintyy monilla roduilla, mutta tavallista se on mm. rottweilereilla,
chowchowlla, noutajilla ja mastiffeilla. Koiralla eturistisiteen repeämä on harvoin trauman aiheuttama äkillinen tila. Koiralla polven
ristiside tavallisimmin pettää osittain ja vähitellen viikkojen - kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan
seurauksena. Ristisiteen pettämisen oire on ontuma. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa ja se voi tilapäisesti
loppua kun raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä jatkuvaa. Koiralla, jolla toisen polven
ristiside on pettänyt on melko suuri todennäköisyys (n. 30 %) saada sama vaiva toiseenkin polveen. Joidenkin tutkimusten mukaan
tämä riski on tietyillä roduilla jopa 70 %. Ristisiteen pettämisen eräs syy on nykykäsityksen mukaan ”huonot takaraajan kulmaukset”
eli reisiluun ja sääriluun välinen kulma lähestyy oikokulmaa, 180 astetta. Tällöin sääriluun yläpään nivelpinta ei enää ole vaakatasossa
vaan taaksepäin vinossa. Tämän seurauksena aiheutuu sääriluuta eteenpäin työntävä voima joka kerta kun reisiluun nivelpinta
tukeutuu sääriluun yläpään nivelpintaan. Tämä toistuva voima lopulta katkaisee etummaisen ristisiteen. Kulmauksiltaan ”normaalilla
alkukantaisella koiralla” tällaista voimaa ei synny. Myös koiran ylipaino ja reiden huono lihastasapaino altistaa ristisiteen repeämälle.
Kun eturistiside on poikki, sääriluu pääsee koiran askeltaessa lonksumaan eteen-taakse -suunnassa suhteessa reisiluuhun. Tämä
aiheuttaa kipua, ontumista sekä nivelrikkomuutosten kehittymistä ja usein myös vaurioittaa sisemmän nivelkierukan takahaaraa.
Eläinlääkäri voi todeta eturistisiteen katkeamisen polvea tunnustelemalla, jos ristiside on kokonaan poikki ja jos katkeamisesta ei ole
kulunut kovin pitkä aika. Nykyään eturistisiteen vauriot pyritään kuitenkin hoitamaan ennen kuin eturistiside katkeaa kokonaan.
Tällöin diagnoosi perustuu tyypilliseen sairauskertomukseen ja havaittuun ontumaan. Koira on myös haluton koukistamaan kipeää
polveaan ja sen vuoksi istuessaan pitää kipeää jalkaa hieman sivulla. Joskus polvi paksuuntuu erityisesti sisäpinnalta. Röntgentutkimus
antaa myös viitteitä ristisidevammasta: nivelnesteen määrä lisääntyy ja havaitaan nivelrikkomuutoksia, luupiikkejä nivelen
reuna-alueilla. Tarvittaessa eturistisiteen katkeaminen ja nivelkierukoiden tila voidaan todeta tähystysleikkauksella.
Tähystysleikkauksella voidaan myös hoitaa nivelkierukoiden vammat.
Esa Eskelinen (2007) http://www.apexelainkli.fi/
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Ristisiteen repeämisiä on tavattu bordeauxindoggeilla jonkin verran. Vika voidaan korjata kirurgisesti, mutta usein on vaara, että
näin raskaalla rodulla myös toinen ristiside repeytyy rasituksen johdosta. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on erittäin tärkeää, jotta
lihakset saadaan vahvistettua leikattuun jalkaan. Bordeauxindoggeille on jonkin verran tehty virallisia patellaluksaatiotutkimuksia.
Kuitenkin hyvät polvet eivät takaa ettei koiralle tulisi jossain vaiheessa ristisidevammaa. Rodulla esiintyy myös liian suoria, jopa
ylimeneviä kintereitä.
Sikaripunkki, demodikoosi
Sikaripunkki on 0,2–0,4 mm mittainen hämähäkkieläin, jonka raajat ovat surkastuneet. Se elää karvatuppien sisällä ja talirauhasissa.
Lähes kaikilla koirilla on sikaripunkkeja pieninä määrinä eikä niistä ole koiralle mitään haittaa. Mikäli sikaripunkit alkavat lisääntyä
epänormaalin runsaasti, puhkeaa koirassa ihosairaus nimeltä demodikoosi. Taipumuksen punkkien lisääntymiseen oletetaan olevan
perinnöllinen, sillä tietyillä roduilla ja tietyissä sukuhaaroissa sairautta esiintyy useammin.
Usein taudin puhkeamiseen on syynä esim. heikentynyt vastustuskyky, stressi, suolistoloiset tai jokin yleissairaus. Yleisin taudin
puhkeamisikä on 3-12 kk, mutta joskus se puhkeaa myös vanhemmilla koirilla. Demomodikoosia on kahta eri muotoa: paikallista
ja yleistä. Paikallinen demodikoosi on tavallisesti aika lievä iho-ongelma ja paranee usein ilman hoitoa. Tavallisimpia oireita ovat
pienet, karvattomat, hieman punoittavat läiskät, joita esiintyy erityisesti pään alueella ja eturaajoissa. Niihin ei yleensä liity
kutinaa tai tulehdusmuutoksia. Paikallinen demodikoosi paranee 3-8 viikossa. Tällöin tauti ei yleensä uusiudu ja koiraa ei lasketa
jatkossakaan mitenkään sairaaksi. Noin 10 % paikallisista demodikooseista jatkaa etenemistään yleiseen demodikoosiin, joka on
vaikea ihosairaus. Taudin eteneminen voi tapahtua asteittain tai hyvin nopeasti. Oireisiin kuuluvat erikokoiset ja -muotoiset
karvattomat alueet eri puolilla kehoa. Taudin edetessä niihin liittyy myös punotusta, hilseilyä, rupien muodostumista ja
toissijaisia bakteeritulehduksia. Myös tassunvälitulehduksia ja ulkokorvantulehduksia saattaa puhjeta. Toissijaisen
bakteeritulehduksen seurauksena voi vakavimmissa tapauksissa aiheutua kuumetta, ruokahaluttomuutta ja jopa verenmyrkytys.
Demodikoosin diagnoosi tehdään ihosta otettujen raapenäytteiden perusteella. Jotta punkit voidaan löytää, on raapenäytteitä
otettava riittävän monta ja riittävän syvältä. Joskus diagnoosin tekemiseen tarvitaan raapenäytteiden lisäksi ihosta otettu
koepala. Tämä voi olla tarpeen erityisesti kroonisissa tapauksissa, jossa iho on niin paksuuntunut, että raapenäytteillä on vaikea
saada näytemateriaalia riittävän syvältä ihosta. Erityisesti, jos kyseessä on aikuinen koira, on syytä tutkia koira muutenkin
perusteellisesti, jotta voidaan löytää mahdolliset demodikoosin puhkeamiseen vaikuttaneet muut sairaudet. Paikallista
demodikoosia ei yleensä lähdetä hoitamaan lääkkeillä, sillä suurin osa tapauksista paranee aivan itsestään. Tällä pyritään siihen,
että voidaan havaita yleistynyttä demodikoosia sairastavat koirat, jotka voisivat jäädä huomaamatta, mikäli hoito aloitettaisiin
jo ensi oireista. Suomessa bordeauxindoggeilla sikaripunkin paikallinen muoto on hyvin yleisesti todettu ihosairaus. Yleinen
muoto on vielä harvinainen. Emän on todettu tartuttavan taudin pentuihin. Hoidettavaan demodikoosiin sairastunutta koiraa
ei tule käyttää jalostukseen. Vanhemmilla koirilla sairauden puhkeamisen syynä on yleensä joku muu altistava sairaus.
Lähteet:
Eläinlääketieteen lisensiaatti Minna Leppänen, Kasvattaja -lehti 3/1998 ja
Koiramme -lehti 3/1999.
Eläinlääkäri Kaj Skutnabb, Snautseri-pinseri -lehti 4/1994.
Eläinlääkäri Leena Saijonmaa-Koulumies, Koiramme -lehti 3/2003.
Entropium
Entropium tarkoittaa luomen sisäänpäin kääntymistä. Koirilla, joiden nahka on liian suuri, löysä tai poimullinen entropium
on yleisempää. Useimmiten kääntynyt luomi on alaluomi, mutta on tapauksia, joissa myös yläluomi hiertää silmän pintaa.
Oli sitten kyseessä kumpi luomi tahansa, se hiertäessään silmän pintaa, aiheuttaa usein tulehduksia ja saattaa jopa vaurioittaa
silmää niin, että koira sokeutuu. Leikkauksilla on saatu erittäin hyviä tuloksia entropiumin hoidossa. Tämä on bordeauxindoggeilla
usein esiintyvä ongelma.
Ektropium
Ektropium tarkoittaa luomen ulospäin kääntymistä. Ns. löysät silmät, joihin voi mennä roskia ja kuten entropiumissa, niin myös
ektropiumissa tulehdusriski on suuri. Ektropium ei itsessään vaurioita silmää, koska luomi ei hankaa, mutta pahemmissa
tapauksissa leikkaushoito on tarpeellinen myös tässä vaivassa. Bordeauxindoggeilla esiintyy ektropiumia jonkin verran.
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Allergia ja atopia
Monet koirien hengitystievaivoista, kutinoista ja vatsaoireista diagnosoidaan usein allergioiksi.
Koira, joka on allerginen ilmentää sitä iho-oireilla ja kutinalla (pruritis), jos se on allerginen jollekin/joillekin
- jota se hengittää (atopia), kuten siitepöly ja huonepöly tai
- jota se syö (ruoka-aine allergia) tai
- materiaaleille (kosketusallergia) tai
- hyönteisen puremille (urticaria/nokkosihottuma)
Allergisella koiralla ensimmäisenä oireena on lievä tai voimakkaampi ihon kutina, joka voi olla paikallista tai yleisempää,
koira voi myös sairastaa kroonista korvatulehdusta.
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus, jonka synnylle on perimän
lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on
kontrolloitavissa, muttei parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 %
iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä myös ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli).
Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat
suurimmalla osalla atoopikoista 6 kk – 3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat koiralla
harvinaisia. Koira reagoi ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja
hiivatulehdusten esiintymisestä on päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste.
Atopialle tyypillistä on, että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat heti
alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi. Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira
raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja huonokuntoinen sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on
voimakkainta, iho paksunee jatkuvan raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat naamaan
(huulet ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina
aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon
iho-oireista. Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on atopiadiagnoosin
tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-aineita etsitään verestä. Koiran atopian hoitoon
käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein tärkein on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. toistuvien pesujen ja ympäristön
saneerauksen avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri – ja hiivatulehdusten hallinnalla päästä riittävään
lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa siedätyshoito ja/tai lääkehoito.
ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/atopia.htm
Allerginen ihottuma ei ulkonäöltään eroa muista ihon ihottumasairauksista. Ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä
allergiasta/atopiasta, on kaikki muut mahdolliset kutinan aiheuttajat suljettava pois. Näitä ovat esimerkiksi demodikoosi, kapi,
sisä- ja ulkoloiset, kilpirauhasen vajaatoiminta tai yliherkkyys sisäloisille. Tällä hetkellä 100 % luotettavaa allergiatestiä ei ole
olemassakaan. Ruoka-aine allergiaan testejä ei suositella ( ei lainkaan luotettavia) vaan aiheuttajat selvitetään ruoka-ainekokeiluilla.
Inkeri Kangasvuo, julkaistu SH-lehti 3/2002
Allergia on kasvava ongelma rodussa. Luotettavia tutkimustuloksia ei ole siitä, mitkä allergiat ovat yleisimpiä tai miten laajasta
ongelmasta on kysymys. Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
Sydänsairaudet
Sydänsairaudet ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja. Synnynnäisiä sydänvikoja tavataan lähteestä riippuen 0,5–0,85 % koirista.
Kaikista sydänvioista synnynnäisiä on vain alle 10 %. Alle vuoden ikäisillä koirilla tavattavista sydänsairauksista kuitenkin suurin
osa on synnynnäisiä. Valtaosa synnynnäisistä sydänvioista on periytyviä. Periytymismekanismi on monimutkainen. Useiden
perintötekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena todennäköisyys synnynnäisen sydänvian esiintuloon jälkeläisissä lisääntyy.
Edellä mainitusta syystä, sekä näiden tautien harvinaisuudesta johtuen, synnynnäisten sydänvikojen vastustaminen
jalostuksellisin keinoin on vaikeaa. On varmasti järkevää karttaa nimenomaista uros-narttu yhdistelmää, joka on tuottanut
synnynnäistä sydänvikaa sairastavan jälkeläisen. Jalostuksellisia valintoja joudutaan harkitsemaan vielä tarkemmin myös silloin,
kun jossain sukulinjassa esiintyy useita tapauksia.
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Dilatoiva kardiomyopatia
Suurikokoisilla roduilla yleisin sydänsairaus on dilatoiva kardiomyopathia. Kyseessä on perinnöllinen sydänlihaksen sairaus, josta
seuraa sydänlihaksen supistumiskyvyn alentuminen. Muutosten edetessä sydämen seinämä ohenee, ja sydän laajenee
voimakkaasti pyrkiessään säilyttämään elimistöön pumpatun verimäärän ja verenpaineen ennallaan.
Taudin syytä ei tarkoin tunneta. Tauti on yleisempi uroksilla kuin nartuilla ja sitä tavataan jo nuorilla koirilla 6kk iästä alkaen,
joskin suurin osa tautitapauksista havaitaan 4-6 kk iässä.
Seppo Lamberg (2000) Endokardioosi ja muut -tietoa koiran sydämestä. http://www.laelas.com/index2.html
Rodun kotimaassa jalostukseen käytettävät koirat pyritään tutkimaan dilatoivan kardiomyopathian varalta.
SAS = Sub Aortic Stenosis = aortan ahtauma
Aorttaläpän ahtaumaa tavataan lähinnä suurikokoisilla roduilla ja sairaus on synnynnäinen. Ahtauman aiheuttaa vamma, mikä
voi olla itse aortanläpässä, sen ylä- tai alapuolella, aiheuttaen näin ollen verenkierron häiriöitä. Tämän sairauden yhteydessä
kuormittuu vasen sydänpuolisko, joten oireet seuraavat vasemmanpuoleisesta hypertrofiasta. Yleensä ensin havaitaan
rasituksensiedon alenemista ja heikkoutta. Kun sairaus on edennyt, aiheuttaen jo sydämen vajaatoimintaa, kerääntyy nestettä
keuhkoihin aiheuttaen yskää, kuumetta, väsymystä, ruokahaluttomuutta ja hengitysvaikeuksia. Useillakaan koirilla ei havaita
oireita sairaudesta. Taudinmääritys varmistetaan ultraäänitutkimuksella. Korjaavaa hoitoa ei ole. Lääkehoito voi auttaa tilapäisesti,
ennuste on pidemmällä tähtäimellä kuitenkin huono.
Hyperkeratoosi eli kovapäkiätauti
Hyperkeratoosi (Hard Pad Disease) on sairaus jossa polkuanturoiden ihon sarveiskerros kasvaa, paksuuntuu, kovettuu ja halkeilee
aiheuttaen koiralle kipua kävellessä. Parannuskeinoa ei ole vaan tila on pysyvä. Hyperkeratoosia voi esiintyä anturoiden lisäksi myös
kirsussa. Rodun kotimaassa sitä tutkitaan. Periytyvyydestä ei olla varmoja, mutta näyttäisi, että osalla roduista, jossa tautia esiintyy,
se periytyy resessiivisesti. Rodun kotimaassa valionarvoa varten, vuoden 2008 alusta, tarvitaan dermatologin lausunto, ettei koira
sairasta hyperkeratoosia.
Epilepsia
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus.
Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai
käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä
kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat.
Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen
leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä,
joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla voidaan seuloa
sairauden kantajat. Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5-vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa
missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu
muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta
selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä
ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten
esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan
loppumaan.
Eläinlääkäri Nina Menna, Vetcare Oy ja Mäntsälän eläinlääkäriasema
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/epilepsia.htm
Vatsalaukun kiertyminen
Mahalaukun laajentuma ja kiertymä on koiran henkeä uhkaava tila, jossa mahalaukku täyttyy kaasulla ja laajenee.
Laajentuessaan mahalaukku alkaa kiertymään periaatteessa akselinsa ympäri. Tämä tila vaikuttaa koko elimistöön, nostamalla
vatsaontelon painetta ja sitä kautta aiheuttaa vakavia verenkiertohäiriöitä, verenpaineen nopean laskun, hengityksen
vaikeutumisen ja lopulta shokkitilan sekä kuoleman.
Bordeauxindoggi on kookas ja syvärintainen rotu. Vatsalaukun kiertymää esiintyy jonkin verran rodulla.
Koukkuhäntä
Rodussa esiintyy yleisesti koukkuhäntää. Koukkuhäntäistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
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4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt

Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan rodun tämänhetkinen (lokakuu 2013) keski-ikä on niinkin alhainen kuin 5 vuotta 10 kuukau
Yleisin kuolinsyy on kasvainsairaudet, syöpä 26 kpl. Yleisin kuolinsyy nuorilla koirilla on luusto- ja nivelsairaudet 15kpl.
5 kpl kuolinsyyksi on ilmoitettu sydänsairaus.

Kuolinsyy
Kasvainsairaudet, syöpä
Kuollut ilman sairauden diagnosointia
Lopetus ilman sairauden diagnosointia
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
Luusto- ja nivelsairaus
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus
Muu sairaus, jota ei ole listalla
Pennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma
Selkäsairaus
Sydänsairaus
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu
Kaikki yhteensä

Keskim. Elinikä
6 vuotta 8 kuukautta
7 vuotta 11 kuukautta
6 vuotta 7 kuukautta
3 vuotta 0 kuukautta
3 vuotta 0 kuukautta
9 vuotta 9 kuukautta
4 vuotta 8 kuukautta
0 vuotta 8 kuukautta
4 vuotta 1 kuukautta
5 vuotta 3 kuukautta
9 vuotta 8 kuukautta
5 vuotta 3 kuukautta
5 vuotta 9 kuukautta
5 vuotta 11 kuukautta

Yhteensä
28
4
3
1
15
1
6
1
2
5
8
1
9
84

4.3.4 Lisääntyminen
Alkuvuosina (1991–1996) pentueita syntyi harvakseltaan, mutta pentueissa oli kuitenkin laskennallisen keskiarvon mukaan enemmän
jälkeläisiä kuin nykyään. Ensimmäisten viiden vuoden aikana 1991 - 1996, (kun vuonna 1992 ei Suomessa syntynyt pentuja) pentueissa
oli jälkeläisiä keskimäärin 7,3 kun vuosien 2003 - 2007 aikana vastaava luku oli 5,3 ja vuosina 2008 - 2012 tuo luku oli 6,5 pentua/pentue.
Rodun lisääntymisessä ei ole suuresti esiintynyt ongelmia. Nartut ovat tulleet kantaviksi ja urokset ovat astuneet. Jonkin verran
on esiintynyt narttujen tyhjiksi jäämisiä. Syitä näihin ei ole ilmoitettu rodun JTK:lle. Synnytykset ovat olleet useimmiten normaaleja,
mikäli nartun vaan annetaan synnyttää normaalisti.
Keisarinleikkauksen syitä:
Ongelmia ilmenee synnytyksissä kun pentuekoko on pieni. Silloin saattavat varsinkin urospennut kasvaa liian suureksi, eivätkä
mahdu synnytyskanavasta. Polttoheikkoutta saattaa esiintyä silloin kun pentuekoko on liian suuri, jolloin poltot heikkenevät kesken
synnytyksen. Isoissa pentueissa synnytys saattaa myös kestää liian kauan, jolloin pentuja kuolee ja ne jäävät tukkeeksi
synnytyskanavaan.
Nartuilla kiimat eivät aina ole normaaleja (kaksi kertaa vuodessa) vaan on narttuja, joilla on kiima jopa 3-4kk välein tai kiimat kestävät
pitkään tai ovat erittäin runsaat. Hoitamaton kohtutulehdus johtaa märkäkohtuun (pyometra).
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
 Lyhyt kuono
 Liian suuri koko
 Liiallinen ryppyjen määrä ja liian löysä nahka
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista
Lonkkaniveldysplasiaa esiintyy eriasteisena kaikkialla maailmassa. Kyynärpäitä ei juurikaan kuvata Pohjoismaita ja Saksaa
lukuun ottamatta. Sikaripunkkia esiintyy rodussa, mutta sen yleisyydestä ei ole mitään tietoa. Sydänvioista dilatoivaa kardiopyopatiaa
tutkitaan rodun kotimaassa Ranskassa ja Tanskassa jalostukseen käytettävä koira on tutkittava subaortic stenoosin varalle.
Hyperkeratoosia eli kovapäkiätautia esiintyy rodulla ja Ranskassa kyseistä sairautta myös tutkitaan. Luomen asentovirheitä esiintyy,
mutta niitä ei pidetä rodulla suurena ongelmana vaan leikattuja koiria käytetään jalostukseen. Tämä on Suomessa eläinsuojelulain ja
Kennelliiton jalostusstrategian vastaista. Erilaisia allergioita tiedetään myös rodussa olevan, mutta niiden levinneisyydestä ei ole tietoa.
Allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Epilepsiaa esiintyy rodussa.

Sivu 28 / 38
4.4. Ulkomuoto
Rotumääritelmä:
Ryhmä: 2
FCI:n numero: 116
Alkuperämaa: Ranska
Hyväksytty: FCI 23.1.2009
Kennelliitto 3.12.2009
KÄYTTÖTARKOITUS: Vahti-, suojelu- ja vartiokoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 2,1 molossi- ja mastiffityyppiset.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS:
Bordeauxindoggi on yksi vanhimmista ranskalaisista koiraroduista. Se polveutuu luultavasti ns. alaneista ja erityisesti alan vautresta,
josta de Foix´n kreivi Gaston Phébus kirjoitti 1300-luvulla kirjassaan Livre de Chasse: ”sen puruvoima on suurempi kuin kolmen
vinttikoiran”. Sana doggi tuli käyttöön vasta 1300-luvun lopulla. 1800-luvun puolivälissä tätä vanhaa koirarotua tuskin tunnettiin.
Akvitanian alueen ulkopuolella. Sitä käytettiin suurriistan (villisian) metsästyksessä, taistelukoirana, kodin ja karjan vahtina sekä
teurastajan apuna. Ranskan ensimmäinen koiranäyttely järjestettiin Pariisin eläintarhassa vuonna 1863. Bordeauxindoggit olivat
mukana nykyisen nimisinä ja niitä oli erityyppisiä: toulouselainen, pariisilainen ja bordeauxlainen, joka on nykyisen bordeauxindoggin
kantamuoto. Rotu kärsi paljon maailmansotien aikana ja lähes kuoli sukupuuttoon toisen maailmansodan jälkeen. Rotu alkoi yleistyä
uudelleen 1960-luvulla. Ensimmäinen rotumääritelmä (”Caractére des vrais dogues”) oli Pierre Mégninin kirjassa Le Dogue de
Bordeaux vuodelta 1896. Toinen rotumääritelmä oli J. Kunstlerin kirjassa Etude critique du Dogue de Bordeaux vuodelta 1910.
Kolmannen rotumääritelmän laati Raymond Triquet yhdessä eläinlääketieteen tohtori Maurice Luquet’n kanssa vuonna 1971. Neljäs
rotumääritelmä laadittiin FCI:n Jerusalemissa hyväksymän kaavan mukaiseksi vuonna 1993. Työn teki Raymond Triquet apunaan
Bordeauxindoggiyhdistyksen (SADB) puheenjohtaja Philippe Sérouil ja hallitus. Raymond Triquet (SADB:n kunniapuheenjohtaja,
Sylviane Tompousky (SADB:n puheenjohtaja) ja Philippe Sérouil (SADB:n hallituksen jäsen) ovat lisänneet rotumääritelmään
tarkennuksia vuonna 2007. YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen lyhytkalloinen ja kaarevalinjainen molossi. Hyvin voimakas; runko on
erittäin lihaksikas, kuitenkin kokonaisuudessaan tasapainoinen. Rakenteeltaan pikemminkin matalaraajainen, etäisyys rintalastasta
maahan on hieman pienempi kuin rintakehän syvyys. Tiivisrakenteinen, atleettinen, vaikuttava sekä hyvin kunnioitusta herättävä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on suurempi
kuin säkäkorkeus suhteessa 11 : 10.
• Rintakehän syvyys on yli puolet säkäkorkeudesta.
• Kuonon pituus on korkeintaan kolmasosa pään pituudesta ja vähintään
neljäsosa koko pään pituudesta.
• Uroksilla kallon ympärysmitta on jokseenkin sama kuin säkäkorkeus.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Ikivanha taistelukoira, hyvä vahti, työssään valpas ja erittäin rohkea, ei aggressiivinen. Hyvä seuralainen, hyvin kiintynyt isäntäänsä
ja hyvin uskollinen. Rauhallinen ja tasapainoinen, korkea ärsytyskynnys. Urokset ovat yleensä luonteeltaan dominoivia.
PÄÄ:
Suuri, kulmikas, leveä ja melko lyhyt, edestä ja päältä katsottuna puolisuunnikkaan muotoinen. Kallon ylälinja on taaksepäin
kohoava. Kummallakin puolella otsauurretta on symmetrisiä ryppyjä, joiden syvyys vaihtelee koiran tarkkaavaisuuden mukaan. Silmän
sisäkulmasta suupieleen ulottuva ryppy on tyypillinen. Mikäli silmän ulkonurkasta suupieleen tai kaulanalusnahkaan muodostuu
ryppy, se ei saa olla korostunut.
KALLO-OSA:
Kallo: Uroksilla pään ympärysmitta on leveimmältä kohdaltaan suunnilleen sama kuin säkäkorkeus, nartuilla se voi olla hieman
pienempi. Kallon tilavuus ja muoto ovat seurausta hyvin kehittyneistä ohimoista, kulma- ja poskikaarista sekä alaleuan leveydestä.
Kallon ylälinja on edestä katsottuna hieman kaareva. Otsauurre on hyvin syvä ja madaltuu kallon takaosaa kohti. Otsa on hallitseva
osa päätä, mutta ei eteenpäin työntynyt. Otsa on kuitenkin korkeuttaan leveämpi.
Otsapenger: Hyvin korostunut ja lähes suorassa kulmassa kuonon kanssa (95 - 100°).
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KUONO-OSA:
Kirsu: Leveä ja maskin värin mukaisesti hyvin pigmentoitunut, sieraimet ovat hyvin avoimet. Kirsu voi sijaita hieman kuonon ylälinjaa
korkeammalla, ei kuitenkaan silmiä kohti osoittaen.
Kuono: Voimakas, leveä ja melko lyhyt, paksu olematta turpea silmien alta. Kuonon ylälinja on vain hieman kovera. Kuonossa on
kohtuullisen selvät poimut. Se ei juurikaan kapene kirsua kohti, ylhäältä katsottuna se on neliömäinen. Kuonon ylälinja muodostaa
kallon ylälinjan kanssa hyvin tylpän kulman ylöspäin. Pään ollessa vaakasuorassa, tylppäkärkinen, paksu ja leveätyvinen kuono ulottuu
kirsua edemmäksi. Kuonon ympärysmitta on lähes kaksi kolmasosaa päänympäryksestä. Kuonon pituus on 1/4 - 1/3 pään koko
pituudesta mitattuna kirsusta niskakyhmyyn. Kuonon pituuden ääriarvot (korkeintaan kolmasosa ja vähintään neljäsosa pään
pituudesta) ovat sallittuja, mutta eivät toivottuja, ihannepituus on niiden väliltä.
Leuat: Leuat ovat hyvin voimakkaat ja leveät. Alapurenta on rodulle tyypillinen ominaisuus. Alaleuan etuhampaiden takapinta on
yläleuan etuhampaiden etupinnan edessä sitä koskettamatta. Alaleuka kaartuu ylöspäin. Leuan kärki on selvästi erottuva, ei liioitellusti
ylähuulen edessä eikä sen peitossa.
Hampaat: Voimakkaat, etenkin kulmahampaat. Alakulmahampaat ovat kaukana toisistaan ja hieman kaarevat. Etuhampaat ovat
selvästi suorassa rivissä etenkin alaleuassa.
Huulet: Ylähuuli on paksu, kohtuullisen riippuva ja kiinteä. Sivulta katsottuna sen alalinja on pyöreähkö ja alaleuan sivut peittävä.
Edessä ylähuulen etureuna koskettaa alahuulta ja laskeutuu sitten sivuille leveän ylösalaisen V-kirjaimen muotoisena.
Posket: Korostuneet erittäin voimakkaasti kehittyneistä lihaksista johtuen.
Silmät: Soikeat ja kaukana toisistaan. Silmien sisäkulman välinen etäisyys on suunnilleen kaksi kertaa silmäaukon leveys. Ilme on rehti.
Sidekalvo ei saa olla näkyvissä. Silmät ovat väriltään pähkinänruskeasta tummanruskeaan mustamaskisilla yksilöillä, vaaleampi väri on
hyväksytty, mutta ei toivottu ruskeamaskisilla ja maskittomilla.
Korvat: Suhteellisen pienet ja väriltään hieman karvapeitettä tummemmat, tyvestään hieman koholla. Korvat riippuvat vapaasti mutta
eivät veltosti ja koiran ollessa tarkkaavainen etureuna on poskenmyötäinen. Korvan kärki on pyöreähkö eikä ulotu silmien alapuolelle.
Korvat ovat melko ylös kallon ylälinjan tasolle kiinnittyneet korostaen siten kallon leveyttä.
KAULA:
Hyvin voimakas, lihaksikas ja lähes tasapaksu. Nahka on runsasta, löysää ja taipuisaa. Kaulan ympärysmitta on lähes sama kuin pään.
Niskan ja pään liittymäkohdassa on vain hieman havaittava ja loivasti kaareva poikittainen vako. Niskalinja on hieman kaareva.
Selvästi erottuva löysä kaulanahka alkaa kurkun kohdalta ja poimuttuu liioittelemattomasti rintaa kohti. Kaulan tyvi on hyvin leveä ja
kiinnittyy sulavasti lapoihin.
RUNKO:
Ylälinja: Kiinteä.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Leveä ja lihaksikas.
Lanne: Leveä, melko lyhyt ja kiinteä.
Lantio: Hännäntyveä kohti jonkin verran viisto.
Rintakehä: Voimakas, pitkä, leveä ja syvä, kyynärpäiden alapuolelle ulottuva. Leveän ja syvän eturinnan alalinja on edestä katsottuna
kaareva. Kylkiluut ovat pitkät ja kyljet selvästi kaareutuneet, rintakehä ei ole tynnyrimäinen. Rintakehän ympärysmitan tulee
olla 25 – 35 cm suurempi kuin säkäkorkeus.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kaareva alkaen syvästä rintakehästä ja jatkuu melko ylösvetäytyneeseen ja kiinteään vatsaan; ei
riippuva eikä vinttikoiramainen.
HÄNTÄ:
Hyvin voimakastyvinen ja mieluiten kintereisiin, ei niiden alapuolelle ulottuva. Hännän asento on matala. Häntä on taipuisa, siinä ei
saa olla mutkia eikä viallisia nikamia. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu, koiran innostuessa se nousee 90 - 120°, ei kaarru selän
päälle eikä kierry.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Eturaajat ovat voimakasluustoiset ja hyvin lihaksikkaat.
Lavat: Voimakkaat; lihakset ovat korostuneet. Lapaluut ovat viistot (noin 45°:n kulmassa vaakatasoon nähden). Lavan ja olkavarren
välinen kulmaus on hieman enemmän kuin 90°.
Olkavarret: Erittäin lihaksikkaat
Kyynärpäät: Rungon suuntaiset, eivät liian lähellä rintakehää eivätkä ulospäin kääntyneet.
Kyynärvarret: Edestä katsottuna suorat tai lievästi viistot siten, että alaosa lähestyy hieman keskilinjaa, etenkin koirilla, joilla on hyvin
leveä rintakehä. Sivulta katsottuna kyynärvarret ovat pystysuorat.
Välikämmenet: Voimakkaat ja sivulta katsottuna hieman viistot. Edestä katsottuna joskus hieman ulospäin kääntyneet kompensoiden
aavistuksen sisäkierteisiä kyynärvarsia.
Etukäpälät: Vahvat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, kynnet kaarevat ja vahvat, päkiät hyvin kehittyneet ja joustavat. Koira seisoo
painostaan huolimatta tukevasti käpälillään.
TAKARAAJAT:
Hyvin vankat, voimakasluustoiset ja hyvin kulmautuneet. Ne ovat takaa katsottuna yhdensuuntaiset ja pystysuorat, antavat
voimakkaan vaikutelman huolimatta siitä, että takaosa ei ole yhtä leveä kuin etuosa.
Reidet: Hyvin kehittyneet ja paksut, lihakset ovat selvästi erottuvat.
Polvet: Rungon suuntaiset tai vain aavistuksen ulospäin kääntyneet.
Sääret: Suhteellisen lyhyet ja lihaksikkaat päättyen matalaan kintereeseen.
Kintereet: Lyhyet ja jänteikkäät, kinnerkulma on kohtuullisen avoin.
Välijalat: Voimakkaat, ei kannuksia.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät, varpaat ovat tiiviisti yhdessä.
LIIKKEET:
Molossin liikkeiksi melko joustavat. Kävellessä askel on pitkä, joustava ja matala. Takaraajoissa on hyvä työntö ja eturaajan askel on
pitkä etenkin ravissa, joka on tyypillisin tapa liikkua. Ravin nopeutuessa päällä on taipumus painua, ylälinja laskee etuosaa kohti ja
etukäpälät lähenevät rungon keskiviivaa ja etuaskel pitenee selvästi. Liikkuu myös kootulla, lyhyellä laukalla. Lyhyillä matkoilla
kykenee syöksähtämään suurella nopeudella matalana.
NAHKA:
Paksu ja riittävän löysä. Ei liioiteltuja ryppyjä.
KARVAPEITE
KARVA: Hienolaatuista, lyhyttä ja pehmeän tuntuista.
VÄRI: Yksivärinen, kaikki punaruskeat sävyt mahongista isabellan väriseen. On toivottavaa, että pigmentti on hyvä. Pienehköt valkoiset
merkit ovat sallittuja rinnassa ja varpaissa.
Maski:
• Musta maski: Usein niukka eikä ulotu kallon alueelle. Kallossa, korvissa, kaulassa ja rungon yläosassa voi olla lievä tumma häivähdys.
Kirsu on musta.
• Ruskea maski: Kastanjanruskea (ennen punaiseksi tai kellertävänruskeaksi kutsuttu): kirsu, huulet ja silmäluomien reunat ovat
kastanjanruskeat. Maskissa yksittäisissä karvoissa saattaa olla kastanjanruskean eri sävyjä: jokaisessa karvassa on punaruskeaa tai
hiekanväriä ja kastanjanruskeaa. Tässä tapauksessa rungon kaltevissa osissa väri on hailakampaa.
• Maskiton: Karvapeite on punaruskea, nahka näyttää punaiselta (ennen myös ”punaiseksi maskiksi” kutsuttu). Kirsu voi siis olla
punertava.
KOKO JA PAINO:
Korkeus suunnilleen sama kuin kallon ympärysmitta.
Säkäkorkeus: Urokset 60 – 68 cm, nartut 58 – 66 cm. 1 cm:n alitus ja 2 cm:n ylitys on sallittua.
Paino: Urokset vähintään 50 kg, nartut vähintään 45 kg.
Rotumääritelmä on laadittu uroksesta, narttujen tulee olla feminiinisiä.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen
koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
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VAKAVAT VIRHEET:
• Epäsuhtainen pää (liian pieni tai liioitellun massiivinen)
• Voimakas bulldoggimaisuus päässä: litteä kallo, kuonon pituus vähemmän kuin ¼ koko pään pituudesta. Turpea poimu kirsun takana.
Selvä poimu pään ympärillä.
• Erittäin vino alaleuka.
• Koko ajan näkyvät etuhampaat suun ollessa kiinni, hyvin pienet ja epätasaiset etuhampaat
• Köyry selkä.
• Yhteenkasvaneet häntänikamat, jotka eivät muodosta koukkuhäntää
• Vähänkin sisäänpäin tai voimakkaasti ulospäin kääntyneet etukäpälät.
• Litteät reidet.
• Liian avoimet kinnerkulmat.
• Liian voimakkaat kulmaukset tai koira seisoo takaraajat rungon alla.
• Pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys.
• Jäykät liikkeet tai selvä takaosan rullaus.
• Voimakas huohotus, rohiseva hengitys.
• Valkoista väriä hännän päässä, raajojen etupuolella ranteiden ja kintereiden yläpuolella, rungon etuosassa eturinnasta kaulaan.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Aggressiivisuus tai arkuus
• Pitkä ja kapea pää, jossa liian vähän korostunut otsapenger ja yli kolmasosan pään koko pituudesta oleva kuono-osa (virheellinen
päätyyppi).
• Pään ylälinjan kanssa yhdensuuntainen, laskeva tai kyömy kuononselkä.
• Kierteiset leuat.
• Muu kuin alapurenta.
• Koko ajan näkyvät kulmahampaat suun ollessa kiinni.
• Koko ajan roikkuva kieli suun ollessa kiinni.
• Siniset tai ulkonevat silmät.
• Samanaikaisesti jäykkä ja sivulle kiertynyt, epämuodostunut (korkkiruuvimainen) häntä.
• Surkastunut häntä.
• Käyrät kyynärvarret ja heikot välikämmenet.
• Liian avoimet kinnerkulmat (kintereen ylitaipuminen).
• Valkoista väriä päässä tai rungossa, muu kuin punaruskea karvapeitteen väri (joko mustin karvankärjin tai ilman). Brindle tai
tasaisen ruskea väri ns. suklaanruskea (jokainen karva tasaisen ruskea).
• Havaittavissa olevat invalidisoivat viat.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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Bordeauxindoggin rotumääritelmä
Rodun koirien nykyinen ulkomuoto noudattaa pääosin rotumääritelmää. Koirien käyttäminen alkuperäisiin käyttötarkoituksiin olisi
tämän päivän koirien rakenteen ja ulkomuodon puolesta mahdollista. Tämän päivän bordeauxindoggit ovat kuitenkin lähinnä
seurakoiria ja alkuperäisistä käyttötarkoituksista on jäljellä vain kodin vahtina toimiminen.
Bordeauxindoggi on yleisilmeeltään erittäin näyttävä ja huomiota herättävän näköinen koira. Se ei saisi missään tapauksessa näyttää
tasapaksulta, vaan sillä tulee olla selkeästi erottuvat kaarevat linjat. Rotumääritelmässä mainitaan rodun atleettisuus ja lihaksikkuus.
Toisinaan näkee koiria, joiden näyttävyys perustuu lähinnä ylipainoon, mikä tämän tyyppisellä rodulla on suuri terveysriski. Painoista
ja koosta puhuessa tulee ennen kaikkea ottaa huomioon koiran sopusuhtaisuus. Suuri koko ei saa olla kriteeri jalostus valintoja
tehtäessä, koska jos lähdetään jalostamaan koko ajan suurempaa koiraa, päädytään niin sanottuun ylityyppiin.
Bordauxindoggin huomiota herättävin osa on pää. Pään tulee olla suuri, kulmikas ja melko lyhyt. Voimakkaan alapurennan, jossa
leuan tulisi kaartua ylöspäin, tulee antaa yhdessä lähes symmetristen ryppyjen kanssa koiralle persoonallista ilmettä. Nartuilla nämä
ominaisuudet eivät ole niin korostuneita. Vallitsevan terveystilanteen vuoksi ainoastaan tämän ominaisuuden huomioiminen
jalostusvalinnoissa on rodun kannalta suuri virhe. Rodunomaista päätä ei pidä unohtaa, mutta jalostusvalintoja tehtäessä tulee
ensisijaisesti keskittyä rungon terveeseen rakenteeseen.
Suuresta koosta huolimatta bordeauxindoggin pitää olla joustavasti ja ketterästi liikkuva. Suomessa, ja muuallakin maailmassa, esiintyy
paljon suoria ja heikkoja takapäitä, mikä vaikeuttaa koiran luonnollista liikkumista. Liikuteltava massa on niin suuri, että on
suositeltavaa käyttää jalostukseen vahvan luuston sekä hyvien kulmauksien omaavia yksilöitä. Koiran etupainotteisuuden vuoksi
myös terverakenteinen etupää on ensiarvoisen tärkeä. Mikäli pyritään kasvattamaan rotumääritelmän ääripäiden mukaisia koiria,
saattavat rotumääritelmän vaatimukset altistaa koiran hyvinvointiongelmille esim. liian lyhyt kuono, josta seurauksena mahdollisesti
hengitysvaikeuksia. Kasvattajien tulee jalostusvalintoja tehdessään keskittyä koirien ulkomuodossa erityisesti terveyteen liittyviin
kohtiin. Parituksessa tulee välttää yhdistelmiä, joissa ilmenee samaa heikkoutta molemmissa osapuolissa itsessään tai molempien
sukulinjoissa. Suomeen rekisteröidyistä bordeauxindoggeista on runsas puolet käynyt vähintään kerran virallisessa koiranäyttelyssä.
Vuosina 2008 – 2012 on FI-rekisteriin rekisteröity 203 koiraa, joista 92:lla on jalostustietokannassa merkintä näyttelyyn osallistumisesta.
Suomen muotovalioita näistä on 16 kpl ja kansainvälisiä muotovalioita 3 kpl. Näyttelymenestyksen ei tule olla liian suuressa arvossa
jalostusvalintoja tehtäessä. Rotu on harvalukuisuutensa vuoksi monille tuomareille vaikea arvosteltava. Hylkäävän virheen omaavia
koiria on palkittu erinomaisella arvosanalla ja jopa sertillä.
Bordeauxindoggin nykyisen käyttötarkoituksen (lähinnä seurakoira) kannalta tärkeimpiä ominaisuuksia koiran ulkomuodossa ja
rakenteessa ovat kaikki koiran yleiseen terveyteen vaikuttavat asiat. Sekä jalostuksessa että ulkomuotoarvostelussa tulee kiinnittää
suurta huomiota koiran liikkumiseen sekä siihen vaikuttaviin rakenteellisiin tekijöihin. Lisääntyneiden allergioiden vuoksi myös koiran
ihon ja turkin kunto ovat tärkeitä asioita.
Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan näyttelyarviointien lisäksi rodun tuntevan tuomarin suorittamaa jalostustarkastusta.
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Bordeauxindoggien aiempi jalostuksen tavoiteohjelma (1.1.2010 – 31.12.2014) hyväksyttiin Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen
toimikunnan kokouksessa 27.1.2009 (jäljempänä JTO2010). JTO2010:n yksi suurimmista tavoitteista oli rodun lonkka- ja
kyynärniveldysplasia tilanteen parantaminen. Jalostuskoirille asetettiin aikaisempaa tiukemmat raja-arvot kuvaustuloksille.
Koiranetin tilastojen mukaan tässä asiassa on saavutettu jonkinasteista edistystä jo näinkin lyhyessä ajassa.

Lonkat
Syntymä
Syntyneitä Tutkittu Yht.
Vuosi
1997-1998
26
12
46 %

Terveitä (A,B)

Sairaita (C,D,E)

0

0%

12

100 %

Pois
jalostuksesta
4
33 %

1999-2000

32

17

53 %

0

0%

17

100 %

1

6%

2001-2002

60

32

53 %

1

3%

31

97 %

5

16 %

2003-2004

46

14

30 %

1

7%

13

93 %

2

14 %

2005-2006

82

45

55 %

3

7%

42

93 %

8

18 %

2007-2008

62

31

50 %

3

10 %

28

90 %

0

0%

2009-2010
1997 - 2010

77
385

35
186

45 %
48 %

12
20

34 %
11 %

23
166

66 %
89 %

6
26

17 %
14 %

Kyynärät
Syntymä
Vuosi
1997-1998

Syntyneitä Tutkittu Yht.

Terveitä (0)

26

12

46 %

10

83 %

1999-2000

32

16

50 %

11

2001-2002

60

31

52 %

18

2003-2004

46

14

30 %

2005-2006

82

43

2007-2008

62

2009-2010

77

1997 - 2010

385

Sairaita (1,2,3)

Pois
jalostuksesta
1
8%

2

17 %

69 %

5

31 %

0

0%

58 %

13

42 %

8

26 %

9

64 %

5

36 %

5

36 %

52 %

18

42 %

25

58 %

14

33 %

32

52 %

19

59 %

13

41 %

8

25 %

36

47 %

14

39 %

22

61 %

14

39 %

184

48 %

99

54 %

85

46 %

50

27 %

Yllä olevien taulukkojen viimeiseen sarakkeeseen (pois jalostuksesta) on laskettu niiden koirien määrä, jotka joko lonkka- tai kyynärkuvaustulostensa perusteella jäävät voimassa olevan PEVISAn mukaan pois jalostuskäytöstä.
JTO2010:ssä jalostuskoirille mainituista suosituksista suurinta osaa on noudatettu hyvin. Kaikkein vähiten on toteutettu suosituksia
luonnetestauksesta ja jalostustarkastuksesta. JTO2010 aikana on järjestetty vain yksi jalostustarkastus, eikä siihenkään saatu täyttä
osallistuja määrää. Jalostukseen käytetyistä suomalaisista koirista vain kolme on käynyt 30. syyskuuta 2013 mennessä luonnetestissä.
Suhteessa rodun suppeaan geenipooliin ja maamme pieneen populaatioon on muutamalla yksilöllä jonkin verran liian suuri
jälkeläismäärä. Tähän on vaikuttanut osaltaan myös suuret pentuekoot.
Tavoitteeksi oli asetettu myös sekä kasvattajien että muiden bordeauxindoggien omistajien kuuluminen rotujärjestöön. Valitettavasti
kaikkia kasvattajia ei ole saatu liittymään rotujärjestöön eikä suurin osa kasvattajista ole liittänyt pentujensa ostajia rotujärjestön
jäseniksi. Huolimatta internetin keskustelupalstojen, facebookin ja kasvattajille sähköpostin kautta lähetetyistä pyynnöistä rodun
luonne- ja terveyskyselyihin on saatu niin vähän vastauksia, ettei niistä voi vetää johtopäätöksiä rodun luonteiden tai terveyden
mahdollisista muutoksista JTO2010:n aikana tai tämän päivän tasosta. (Molemmat kyselyt löytyvät internetistä rotujärjestön
kotisivuilta).
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6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 JALOSTUKSEN TAVOITTEET
Bordeauxindoggi tunnetaan miellyttävänä seura- ja harrastuskoirarotuna, joka on luonteeltaan itsevarma, rauhallinen ja tasapainoinen.
Bordeauxindoggin käyttötarkoitus on muuttunut vuosisatojen varrella muinaisesta sota- ja taistelukoirasta, työ- ja vartiointikoirasta
nyky-yhteiskuntaan sopivaksi seura- ja harrastekoiraksi. Rodulle sopivia lajeja nykyään ovat esimerkiksi haku, jälki ja vesipelastus.
Bordeauxindoggi on suurikokoinen molossi, jonka kasvatuksen tulisi tapahtua vastuullisesti rotuyhdistyksen piirissä. Sen ulkomuoto
on entiselle työkoiralle ominainen rodussa ilmenevine piirteineen. Rodun kysyntä ja rekisteröintimäärät ovat sopusoinnussa. Mikäli
rodun terveystilanne saadaan paranemaan, niin sillä on suotuisa vaikutus kysyntään. Kysynnän kasvulla on positiivinen vaikutus
koirakannan kokoon ja myös jalostuspohjan laajenemiseen. Rodun harrastajat ovat valveutuneita ja vastuuntuntoisia ja osaavat ottaa
huomioon rodun parhaan kasvatustyössään ja tehdä yhteistyötä. He tietävät, että mikäli jalostustyössä ei onnistuta ja terveys, luonne
ja fyysiset ominaisuudet heikkenevät, pentujen kysyntä todennäköisesti romahtaa ja jalostustyö vaikeutuu.
Rotujärjestön tavoitteena on rodunomaisen, terveemmän ja elinvoimaisen bordeauxindoggikannan kehittäminen ja rodun kasvatuksen
säilyttäminen kokonaan yhdistyksen piirissä tapahtuvana. Toivottavaa olisi, että kasvattajat olisivat rotujärjestön jäsenkasvattajia ja
ilmoittaisivat kasvattiensa omistajat yhdistyksen jäseniksi, jolloin tiedotus tavoittaisi kaikki koiranomistajat.
Ulkomuodon osalta tavoitteena olisi suosia tervettä, rodunomaista ulkomuotoa, säilyttäen rodunomaiset piirteet, ilman yli- tai
alityyppejä. Koiran kokoon tulisi kiinnittää huomiota niin, että ulkomuodon piirteet pysyvät rotumääritelmän puitteissa.
Terveyden ja luonteiden tilanteen kehittymistä seurataan virallisten terveystarkastuksien, terveys- ja luonnekyselyiden, näyttelyiden,
jalostustarkastuksien, kokeiden sekä luonnetestien avulla. Tavoitteena on lisätä PEVISAN mukaisten terveystutkimusten sekä
luonnetestien suorittamista kasvattajien sekä omistajien avustuksella. Tämän tarkoituksena on hankkia lisää tietoa ja seurata rodun
tilanteen kehittymistä, mikä mahdollistaa aikaisen puuttumisen mahdollisten ongelmien ilmetessä.
Tavoitteena on myös monipuolisemman geenipoolin luominen, jonka tarkasti harkittujen ulkomaisten koirien käyttö osaltaan
mahdollistaa. Tämä edellyttää kasvattajilta tarkkaa harkintaa jalostusyksilöiden valinnassa. On erittäin tärkeää, että näiden koirien
taustat ja terveystilanteet tarkistetaan mahdollisimman hyvin ja käyttö olisi harkittua ja vastuullista.
6.2 SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE
PEVISA
• PEVISA:n mukaiset kuvaustulokset
• D-lonkkakuvaustuloksen omaavalle käytetään A, B tai C, kuvausikäraja 18 kk
• kyynärkuvaustuloksen raja-arvo on 1, kuvausikäraja 18 kk
• Kuvaamatonta, ulkomaista urosta (ulkomailla tapahtuva astutus tai siemennys tuontispermalla) saa käyttää yhden kerran,
toisella kerralla vaaditaan viralliset lonkkatutkimustulokset.
Suositukset:
1. Aggressiivista, arkaa tai hermostunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
2. Koiraa, joka kärsii pitkäaikaisista iho-oireista, muista allergiatyyppisistä oireista tai on sairastanut yleistyneen sikaripunkin,
ei saa käyttää jalostukseen.
3. Entropiumia tai ektropiumia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
4. Hyperkeratoosia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
5. Koukkuhäntäistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
• Suositellaan, että jalostukseen käytettävät koirat on viimeistään ennen toista pentuetta luonnetestattu.
• Suositellaan jalostuskoiran jalostustarkastusta rotujärjestön hyväksymällä ulkomuototuomarilla tai vähintään kaksi
EH -laatuarvostelua näyttelyssä, kahdelta eri tuomarilta, joista yksi avoimesta luokasta.
• Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta. Penikoimisväli tulee olla yli 10 kuukautta.
• Yli 6-vuotiasta narttua ei käytetä jalostukseen.
• Tulee välttää matadorijalostusta, koskien niin kotimaisia, kuin ulkomaisia koiria.
• Suositellaan, ettei yhdistelmiä uusita.
Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on todennut edellisen (2010-2014) JTO:n kohdalla, että rodussa 3 pentuetta
samalta koiralta on liikaa.
D- lonkkaiselle suositellaan käytettäväksi tervettä eli A tai B lonkkaista koiraa
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6.3 ROTUJÄRJESTÖN TOIMENPITEET
Terveystilanteen kehittymisen seuraamiseksi kasvattajia sekä omistajia kannustetaan entistä enemmän käyttämään koiriansa
PEVISAN mukaisissa terveystutkimuksissa. Jotta rodun hyvä luonnetilanne saataisiin pysymään rodunomaisena sekä vältettäisiin
luonteen muuttuminen epäsuotuisaan suuntaan, kannustetaan koiria käytettäväksi virallisissa luonnetesteissä, MH-luonnekuvauksissa
sekä näyttelyissä. Luonnetestien tuloksia tulee peilata rodulle tehtyyn luonneprofiiliin ja huomioida tämä jalostusvalinnoissa.
Jalostustoimikunta (myös) ylläpitää tietokantaa, johon pyritään saamaan kasvattajilta ja koiranomistajilta kerätyksi mahdollisimman
laajasti jalostussuunnittelussa hyödynnettävää tietoa. Yhdistys tuottaa jalostukseen liittyvää materiaalia kasvattajien ja urosten
omistajien käyttöön. Jotta tietokanta saataisiin ajan tasalle, kannustetaan uusia koiran omistajia tutustumaan rotujärjestön tuottamiin
kyselyihin sekä erityisesti kasvattajia osallistumaan tietokannan täydentämiseen. Yhteistyötä ja tiedon vaihtoa muiden maiden
kasvattajien ja rotua harrastavien yhdistysten kanssa jatketaan laajan ja hyvän geenipoolin sekä kannan kehittämiseksi.
6.4 UHAT JA MAHDOLLISUUDET SEKÄ VARAUTUMINEN ONGELMIIN
Populaation kokonaistila
Rodun pieni populaatio tuo rodun jalostukselle haasteita. Tämän hetkinen lonkka- ja kyynärnivelsairauksien huono
tilanne vaatii karsimaan pois jalostuksesta suuremman osan koiria kuin muuten olisi suotavaa. Tämän seurauksena
onkin suositeltavaa, että jalostukseen käytettäisiin jäljelle jääviä koiria mahdollisimman laaja-alaisesti. Huomioiden tietysti
myös muut jalostuskäyttöön vaikuttavat tekijät. Yhdistelmiä ei tule uusia. Vaikka ulkomailta ei aina saada kaikkea
tarvittavaa tietoa koirista ja eri linjoista, on silti edelleen tärkeää, että maahamme tuodaan mahdollisimman
erisukuisia koiria. Tämä tulee huomioida myös ulkomaalaisen uroksen jalostuskäytössä. Suomessa on jalostuksessa
huomioitu hyvin voimakkaan sukusiitoksen riskit. Vuosina 2010 – 2012 syntyneissä pentueissa korkein sukusiitos
prosentti on 3,13%, joka alittaa kennelliiton suosituksen 6,25%. Maailmanlaajuisestikin pienen geenipoolin vuoksi rodun
jalostus tulee jatkossakin olemaan haastavaa.
Suomessa syntyneistä koirista suurimmasta osasta saadaan liian vähän virallista tietoa. Kasvattajien tulee täyttää
aktiivisesti rodulle tehtyjä terveys- ja luonnekyselyjä omista koiristaan ja kannustaa myös kasvattiensa
omistajia osallistumaan tiedon keruuseen. Kasvattajat voivat myös itse välittää kasvattiensa tietoja
jalostustoimikunnalle, mikäli kasvattien omistajat eivät sitä tee. Vain keräämällä riittävästi tietoa maamme koirista,
voimme tehdä päätelmiä rodun tilanteesta maassamme. Henkilökohtaisten mielipiteiden ja näkemyserojen ei tule
vaikuttaa tietojen jakamiseen. JTK kerää saamansa tiedot taulukoiksi ja näistä taulukoista saatuja tietoja voivat
kasvattajat hyödyntää jalostustyössään.
Terveys
Terveystietojen saanti on helpottunut, kun viralliset tulokset ja omistajien ilmoittamat kuolinsyyt ovat löydettävissä
kennelliiton jalostusnetistä. Mutta enemmän pitäisi aktivoitua ilmoittamaan kuolinsyitä ja enemmän myöskin
kuvaustuloksia tarvitaan kertomaan rodun todellinen tilanne. Terveyskyselyiden vastaamisprosentti on alhainen ja
vastauksien oikeellisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Kasvattajien tulisi informoida pentujensa omistajia näiden
asioiden tärkeydestä ja kannustaa osallistumaan. Tällä hetkellä vaikuttaa, että varmasti tutkitaan vain ne koirat, joita
aiotaan käyttää jalostukseen. Tärkeää olisi kuvauttaa pentueen kaikki pennut ja virallistaa tulokset.
Huolestuttavaa on alhainen elinikä.
Avoimempaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kasvattajien kesken sekä tarkempaa taustojen selvitystä tarvitaan, kun
etsitään jalostukseen sopivia yksilöitä. Terveitä koiria pitäisi käyttää laajalla rintamalla eikä keskittyä muutamaan
hyvään yksilöön, jonka seurauksena kasvatus ajautuu pullonkaulaan.
Luonne
Bordeauxindogille on tehty oma luonneprofiili suomalaiseen luonnetestiin. Bordeauxindoggeja on testattu suhteellisen
vähän, joten johtopäätöksiä jalostuksen onnistumisesta luonteen suhteen ei näiden perusteella voi tehdä. Havaittavissa
kuitenkin on selkeää pehmeyden ja epävarmuuden lisääntymistä. Luonteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota
jalostusvalintoja tehdessä eikä sitä saa unohtaa ulkomuodon tai terveyden vuoksi. Toivottavaa on, että kasvattajat
sekä muut bordeauxindoggien omistajat testauttavat jatkossa koiriaan aktiivisemmin (luonnetesti ja MH-luonnekuvaus).
Luonnekyselyyn vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kasvattajien tulee kannustaa kasvattiensa omistajia täyttämään
internetistä löytyvä kysely.
Ulkomuoto
Rotumääritelmä määrää jalostustavoitteet ulkomuodon suhteen. Kasvattajien tulee tutustua tarkoin rotumääritelmään
ja tarkastella koiriaan suhteessa siihen. Kasvattajien tulee suositella kasvattiensa omistajia käyttämään koiransa
ainakin muutaman kerran näyttelyssä rotua tuntevan tuomarin arvioitavana. Erityisesti jalostukseen käytettäville koirille
suositellaan osallistumista jalostustarkastukseen. Ulkomuodossa tärkeimpänä tavoitteena tulee pitää koiran hyvää
rakennetta ja terveitä rodun omaisia liikkeitä. Ulkomuodon jalostuksessa ei saa tavoitella rotumääritelmässä olevien mittojen
ja mittasuhteiden ylittämistä tai alittamista. Ulkomuotoa ei saa jalostaa luonteen ja/tai terveyden kustannuksella.
Ulkomuototuomareiden koulutukseen tulee panostaa ja lisätä heidän tietämystään rodusta.

Sivu 36 / 38
6.5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITEOHJELMAN SEURANTA
Bordeauxindoggin JTO:n tärkeimmät tavoitteet ovat rodun terveystilanteen parantaminen ja rodunomaisen luonteen säilyttäminen.
JTO 2015-2019 keskittyy koko voimassaolo aikansa näihin kahteen tavoitteeseen.
VUOSI 2015
 Järjestetään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
 Jalostustarkastus kysynnän mukaan
 Muistutetaan rodun harrastajia terveys- ja luonnekyselyihin vastaamisesta yhdistyksen lehdessä, kotisivuilla ja facebookissa
VUOSI 2016
 Järjestetään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
 Jalostustarkastus kysynnän mukaan
 Järjestetään joukkokuvaus (lonkat, kyynärpäät, silmät ja sydän) kysynnän mukaan
 Yhteenveto terveys- ja luonnekyselyiden vastauksista
VUOSI 2017
 Järjestetään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
 Jalostustarkastus kysynnän mukaan
 Järjestetään joukkokuvaus (lonkat, kyynärpäät, silmät ja sydän) kysynnän mukaan
 Kasvattajapäivillä keskitytään koiran terveyteen
VUOSI 2018
 Järjestetään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
 Jalostustarkastus kysynnän mukaan
 Muistutetaan rodun harrastajia terveys- ja luonnekyselyihin vastaamisesta yhdistyksen lehdessä, kotisivuilla ja facebookissa
VUOSI 2019





Järjestetään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
Jalostustarkastus kysynnän mukaan
Järjestetään joukkokuvaus (lonkat, kyynärpäät, silmät ja sydän) kysynnän mukaan
Käydään läpi jalostuksentavoiteohjelman aikana rodussa tapahtuneet muutokset ja tehdään niistä yhteenveto
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Tavoite: Mahdollisimman monen koiran terveys tutkitaan PEVISA:n vaatimusten mukaan.
Seuranta: Tavoitteen saavuttamista seurataan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän ja terveyskyselyn vastausten avulla.
Tavoite: Mahdollisimman monelle koiralle suoritetaan myös PEVISA:n ulkopuolelle jääviä virallisia terveystarkastuksia
(polvet, sydän, silmät).
Seuranta: Tavoitteen saavuttamista seurataan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän ja terveyskyselyn vastausten avulla.
Tavoite: Luonnetestattujen ja MH-luonnekuvauksen suorittaneiden koirien määrän lisääminen.
Seuranta: Tavoitteen saavuttamista seurataan testitulosten määrän, laadun ja tulosjakauman perusteella. Tuloksia verrataan
rodun luonneprofiiliin.
Tavoite: Saada kasvattajat ja koirien omistajat täyttämään koiristaan rodun terveys- ja luonnekyselyt.
Seuranta: Kyselyiden vastausten perusteella tehdään yhteenvedot asioista, mikäli vastauksia on riittävästi.
Tavoite: Kannan geneettisen monimuotoisuuden kasvattaminen. Kannan sukusiitosasteen ei tulisi kasvaa.
Seuranta: Tavoitteen saavuttamista seurataan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän avulla.
Tavoite: Järjestää jalostustarkastuksia ja herättää jalostuskoirien omistajien kiinnostus niihin.
Seuranta: Mikäli tavoite toteutuu, seurataan tarkastusten tuloksia ja niitä voidaan käyttää apuna jalostussuunnittelussa.

- Omistajia kannustetaan tutkituttamaan koiransa PEVISA vaatimusten mukaisesti, jotta saadaan kerättyä mahdollisimman
paljon tietoja rodun hyväksi.
- Jalostustarkastus, tavoitteena että kaikki jalostukseen käytettävät koirat ovat jalostustarkastettuja.
- Kannustetaan omistajia luonnetestaamaan koiransa.
- Muistutetaan kasvattajia ja koirien omistajia rodun terveyskyselyn täyttämisestä internetissä.
- Uusien tuontikoirien mahdollisimman tarkka seuranta.
- Kannustetaan kasvattajia ilmoittamaan rotuyhdistykselle eri yhdistelmissä esiintyvistä ongelmista.
- Toimikunnalle tulisi ilmoittaa koiran kuolinsyy.
- Kannustetaan kasvattajia sekä uusia jäseniä aktiiviseen yhdistystoimintaan, jotta tiedon keräys ja saanti saataisiin ajan tasalle.)
Tavoiteohjelman toteutumisen seurannan suorittaa jalostustoimikunta, joka huolehtii koulutuksien ja tilaisuuksien järjestämisestä. Jalostu
ylläpitää terveys- ja luonnetestitietokantaa ja seuraa Kennelliiton KoiraNetiä tilastoiden tulokset. Tilastojen avulla selvitetään,
minkälaista tulosta saadaan kompensaatiosuosituksilla. Tarvittaessa harkitaan seuraavalle kaudelle suositusten tiukentamista
ja urosten käytön ylärajojen asettamista. JTO:n voimassaolokauden päättyessä jalostustoimikunta yhdessä kasvattajien kanssa
arvioi päämäärien saavuttamista. Arviointi suoritetaan jalostustarkastus-, luonnetesti- ja terveystuloksia vertaamalla edellisen
JTO kauden tuloksiin. Myös syyt mahdolliseen toteutumattomuuteen tutkitaan.
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7. LÄHTEET
Suomen Kennelliitto
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys
http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet/kasvatus-ja-terveys
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI
http://www.koiranjalostus.fi/50
Apexin artikkelit
http://www.apexvet.fi/
Seppo Lamberg Koiran sydänsairaudet
http://www.nic.fi/~tollerit/html/laaketiedetta/sydansairaudet.htm
Suomen palveluskoiraliitto Ry
http://www.palveluskoiraliitto.fi/
Kasvattaja-lehti 3/98, eläinlääketieteenlisensiaatti Minna Leppäsen artikkeli
Kasvattaja-lehti 3/99, eläinlääketieteenlisensiaatti Minna Leppäsen artikkeli
Snautseri-pinseri-lehti 4/94, eläinlääkäri Kaj Skutnabin artikkeli
Koiramme-lehti 3/03, eläinlääkäri Leena Saijonmaa-Koulumiehen haastattelu
Inkeri Kangasvuo, SH-lehti 2/02

8. LIITTEET
Rotumääritelmä:
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_2/2borddog.pdf

