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1. YHTEENVETO
Rotu on pieni koko maailmassa. Suomessa irlanninvesispanieleita on arviolta noin 150 yksilöä. Rotu ei ole
rakenteeltaan merkittävästi muuttunut aikana, joina koiria on piirroksin ja valokuvin kuvattu ja kennelliittojen
rekistereissä pidetty, vaikka ulkomuotojalostus on tänä aikana saanut suuren merkityksen koiranjalostuksessa.
Irlanninvesispanielilla on perusterve ravaajatyypin rakenne, mikä on sovelias moneen harrastukseen.
Luonneominaisuudet ovat rodussa muuttuneet ja muuttuvat edelleen kaupungistumisen ja koirien lemmikkinä
pitämisen myötä. Kasvattajilla on tässä tärkeä merkitys, kun jalostusvalinnoissa on alettu vaatia pentujen
vanhempien olevan sosiaalisia yksilöitä. Vaikka rotu ”seurakoiristuu” koko ajan, sillä on edelleen voimakas
riistavietti ja lähes koiran kuin koiran voi edelleen kouluttaa käyttökoiraksi. Irlanninvesispanielia on aina vaalittu
ns. dual purpose–rotuna, kauniina ja käyttöominaisuuksiltaan metsästyskoiraksi sopivana.
Määrällisesti pienen rodun jalostustyö on haasteellista. Jalostukseen sopivien yksilöiden määrä on pieni ja
hyvät yhteydet ulkomaisiin kasvattajiin ovat rodun säilymisen kannalta elinehto. Rodun geneettinen pohja on
pidettävä mahdollisimman laajana runsaalla tuontikoirien jalostuskäytöllä, jotta ei-toivottujen luonne-, terveysja ulkomuoto-ominaisuuksien mahdollisen ilmaantumisen jälkeen säilyisi mahdollisuudet niiden karsimiseen.
Pienessä rodussa korostuu myös avoimen tiedonvälityksen ja kasvattajien rehellisen ja luottamusta herättävän
kanssakäymisen merkitys.
Jalostuskoiran tulee olla yhteiskuntakelpoinen ja sen luonteen tulee olla mutkaton. Liian pehmeä
irlanninvesispanieli ei kuitenkaan ole jalostuksen tavoite, sillä metsästyskoiralta vaaditaan henkistä ja fyysistä
kestävyyttä. Hyvä toimintakyky ja rohkeus ovat tärkeitä ominaisuuksia irlanninvesispanielille. Vesispanielin
täytyy säilyttää käyttökoiran ominaisuudet.
Irlanninvesispanieli ei kuulu minkään perinnöllisen vian tai sairauden osalta PEVISA-ohjelmaan. Jalostuksen
toimintaohjeessa kiinnitetään terveyden osalta huomiota lonkka- ja kyynärnivelien terveyteen sekä
silmätutkimustuloksiin. Jalostuksen erityisenä huolena on ”kohtauskoirien”, erityisesti epileptikoiden, sekä
syöpäsairauksien lisääntyminen rodussa. Lisääntymisterveyteen liittyviä asioita, koirien kuolinsyitä,
autoimmuunisairauksien esiintymistä, sekä muita harvinaisia sairauksia rodussa seurataan 5-vuotiskyselyin ja
kuolinsyylomakkein.
Jalostuksen tavoitteena on rotumääritelmän mukainen, kaunis ja sopusuhtainen ja käyttöominaisuuksiltaan
tarkoituksenmukainen koira. Tämän tavoitteen saavuttamista helpottaa se, että rotu ei ole voimakkaasti
jakautunut näyttely- ja käyttölinjoihin eikä rotutyypissä ole rakenteellisia ylilyöntejä.
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Tavoitteen toteutumisen esteeksi voivat muodostua rodun siirtyminen pelkästään seurakoiraksi, joka johtaa
alkuperäisten käyttöomaisuuksien heikkenemiseen. Erilaisten luonneongelmien lisääntyminen vaikeuttaa
kasvatustyötä ja vähentää rodun suosiota. Pienen rodun todellinen uhka on sukusiitosasteen kasvaminen ja
geenipoolin kaventuminen ja rodun terveydentilan huonontuminen. Kasvattajien vieraantuminen yhdistyksestä
ja sitoutumattomuus yhteisiin jalostustavoitteisiin ovat myös todellisia uhkia, joita jalostuksen tavoiteohjelman
saattamisella pennunostajien tietoon pyritään välttämään..
Jalostustoimikunta on se yhdistyksen ja rodun harrastajien edustaja, joka ensisijaisesti seuraa jalostuksen
tavoiteohjelman toteutumista ja tiedottaa siitä jäsenistölle sekä pennunostajille. Tavoiteohjelman tavoitteet
huomioidaan rotuyhdistyksessä aina toimintasuunnitelmia laadittaessa ja niitä toteutettaessa.

2. RODUN TAUSTA
2.1. Historia ja kehitys rodun kotimaassa Irlannissa
Irlanninvesispanieli on vanha rotu, josta kirjallisia mainintoja löytyy jo 1600-luvulta. William Shakespearen
teoksessa ”Kaksi herrasmiestä Veronasta” arvostetaan vesispanielia kuin kristittyä naista. Vesispanielilla on
myös kunnia olla modernin koiranjalostuksen uranuurtaja: 1770-luvulla Lazzarro Spallazani onnistui
keinohedelmöittämään koiran, joka oli rodultaan vesispanieli (Catherine Blackledge 2003, Vaginan Tarina).
Rodun kotimaassa Irlannissa vesispanielia on käytetty linnustamiseen, jo ennen kuin ihminen metsästi
tuliaseilla (The Native Dogs of Ireland, 1984). Tarkkaa tietoa rodun alkuperästä ei ole, mutta on esitetty, että
kehityksessä olisi käytetty afgaaninvinttikoiran tyyppistä koiraa sekä villakoiria, settereitä, vihikoiria ja
kiharakarvaisia noutajia. Irlannissa kerrotaan olleen kolme vesispanielityyppiä; pohjoinen, eteläinen ja tweed.
Pohjoinen muunnos oli lyhyempikorvainen ja sen turkki oli kirjava ja laineikas. Eteläisen tyypin turkki oli
kiharampi ja väriltään maksanruskea. Nykyisen rotutyypin katsotaankin kehittyneen tästä eteläisestä muodosta
ja sen luojaksi tunnustetaan dublinilainen metsästäjä Justin McCarthy, jonka kuuluisin vesispanieli Boatswain
(s. 1834) eli 18-vuotiaaksi. Jokainen tämän päivän irlanninvesispanieli voidaan sukutaulultaan jäljittää tähän
koiraan.
Rodun omaperäiset karvan muunnokset – kuonon ja kaulan V-aukon ja hännän lyhytkarvaiset alueet ovat
varmaankin olleet alun perin sattumalta esiin tulleita mutaatioita, jotka sitten on valittu rodun
tunnusominaisuuksiksi ja sen jälkeen sisäsiitoksella saatu vallitseviksi ominaisuuksiksi rodussa. McCarthy oli
tunnettu siitä, että hän matkusteli paljon ympäri Eurooppaa. Hän todennäköisesti toi kotimaahansa
samantyyppisen turkin ja rotutyypin omaavia koiria. Itämaiset kauppamiehet matkustivat Irlantiin Espanjan
kautta ja epäilemättä heillä oli mukanaan myös koiria (The Native Dogs of Ireland 1984). Useat ovat
huomanneet, että irlanninvesispanielilla on huomattavia yhteneväisyyksiä afgaaninvinttikoiraan (Pflaumer
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1993). Epäilemättä kuva Meenah of Jajurhista afgaaninkoiriensa kanssa vuodelta 1908 pistää katsojan
miettimään yhteneväisyyttä, sillä koirista tunnistaa hyvin top-knotin sekä erilaisen turkin rakenteen selässä
verrattuna kylkiin sekä jalkoihin. Varmaa on, että ranskalaisessa rodussa pond-audemerinspanieli (kuuluu
FCI:n ryhmään 7) on samoja sukujuuria kuin irlanninvesispanielissa (Waters, 1991).
Rotu on siis mitä luultavimmin syntynyt monista eri risteytyksistä, mutta irlanninvesispanielin tunnusomainen
’rotanhäntä’ ei esiinny millään muulla näistä roduista. Toisaalta Irlannissa tiedettiin jo muinaisten kaiverrusten
mukaan olleen vesikoiria ja tämän epäillään olevan osana sekä meidän tuntemamme irlanninvesispanielin että
villakoiran esi-isistä. Vanha kieli Irlannissa myös puhui ’rat tail’ ja ’Shannon’ –spanielista. Termi ’rat tail’ on
uniikki koirarotujen osalta ja viittaa todennäköisimmin irlanninvesispanieliin. Ja mistä muualta kuin Irlannista
voisi tulla Shannon-spanieli? (The Native Dogs of Ireland, 1984) Ensimmäinen varma kirjallinen maininta
nykyisen kaltaisesta irlanninvesispanielista löytyy H.D. Richardsonin vuonna 1847 julkaistusta kirjasta Dogs,
Their Origin and Varieties. Se oli ensimmäinen laaja koira-aiheinen teos.
Kaikki McCarthyn koirat elivät aikaa ennen virallisia kennelliittoja ja koiranäyttelyitä. Tiedämme, että tämä
rotumme luoja jätti jälkeensä Boatswainin lisäksi muitakin rodun kehitykseen vaikuttaneita koiria. Ensimmäinen
rodun muotovalio oli Boatswainin poika nimeltä Jock. Sitä seurasivat täysisisarukset Doctor ja Rake (synt.
1864), ja näiden jälkeläiset Ch Young Doctor, Ch Quail ja Shamrock. Näistä etenkin Ch Young Doctor oli
jalostukseen käytetty uros. Sen jälkeläisistä uros Ch Patsey edelleen vaikutti sukutauluissa. Näin rodussa
edettiin pikkuhiljaa 1800-luvun lopulla. Hämmästyttävää on, että kuvat ja piirrokset tämän ajan rodun yksilöistä
on täysin tunnistettavissa irlanninvesispanieliksi sellaisena kuin sen tänä päivänä tunnemme (Waters, 1998).
Vuonna 1890 Irlantiin perustettiin rodun yhdistys.
Historia tuntee ajalta ennen ensimmäistä maailmansotaa yhden rodun merkittävistä ylläpitäjistä, J. J. Holgaten,
joka tuotti rodun ensimmäisen kaikkien rotujen Best In Show–voittajakoiran, Ch Southboro Jewelin, joka oli
näyttelyn paras Dublinissa vuonna 1907 (Waters, 1991). Maailmansotien välissä rotua dominoi yksi kasvattaja,
Dr. F. Trench O’Rourke, jonka kasvatit kantoivat kennelnimeä Briefny. Samoihin aikoihin Irlannissa järjestettiin
ensimmäiset ’field trialit’, joiden tulokset on kirjattu historian kirjoihin. Myöhemmin O’Rourke muutti IsoBritannian puolelle ja oli yhtenä niistä puuhakkaista, jotka loivat rotuyhdistyksen Irish Water Spaniel
Associationin ja saattoi siellä jälleen käyntiin field trialit. Britanniassa O’Rourke varmaankin sai rodulle
enemmän julkisuutta ja kiinnostusta kuin kukaan aiemmin. Kuuluisimpia hänen kasvattejaan on epäilemättä
Ch Briefny Count (synt. 1920) josta tuli aikansa rodun CC-voittaja.
Barringtonien suku yhdistetään rotuun voimakkaasti ja rotua esiintyi heidän kotipaikkansa Limerickin lähistöllä
jo 1800-luvun alussa. Miss F.Barrington kennelnimellään Annagh alkoi sittemmin pitää kirjaa sukulinjoista ja
kasvattaa tätä rotua. Myöhemmin Mrs G.M. Barrington jatkoi tästä linjasta Brittas-kennelnimellään. Kolmas
Barrington, joka vaikuttaa edelleenkin, on M.R. (Pepi) Barrington, jonka Fynder-kennel on tuottanut lukuisia
menestyneitä koiria sekä näyttely- että käyttöpuolelle.
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Lähihistorian aikana tunnetuimpia kasvattajia Irlannissa ovat olleet Eddie Lennon, jonka Lisnabrogue-koirat
ovat keskittyneet käyttöpuolelle rotumääritelmän mukaista ulkonäköä kuitenkaan unohtamatta. Emer Mooneyn
Currabell-koirat perustuvat Fynder-linjoihin. Ir Sh Ch Cormorant of Currabell voitti Irish Kennel Club’s
International All Breeds Championship näyttelyn Best in Show’n vuonna 1995. Toinen merkittävä voittaja on Ir
& BG Sh Ch Danoli of Currabell, joka voitti Britannian puolella Blackpoolin Championship näyttelyssä Best In
Show’n vuonna 2000.
Tällä hetkellä rotu Irlannissa on lukumäärältään varsin pieni. Rotu siellä on varsin jakautunut näyttely- ja
käyttöpuolen harrastajiin ja täten myös verilinjat ovat alkaneet, ikävä kyllä, eriytyä viimeisen parin
vuosikymmenen aikana. Irlannissa on myös aina, tähän päiväänkin asti, esiintynyt koiria, joita ei ikinä ole viety
kennelliiton rekisteriin. Yli 100-vuotias rotuyhdistys the Irish Water Spaniel Club (the IWSC) toimii edelleen.

2.2. Iso-Britannia
Maantieteellisen sijaintinsa takia rotu rantautui varhain Iso-Britannian puolelle. Täällä rotu esiteltiin
ensimmäisen kerran näyttelyssä vuonna 1862. Tämä näyttely oli Birminghamissa edelleenkin järjestettävä
National Dog Show. Ensimmäinen valio oli Jock, joka vuonna 1964 sai ensimmäisen palkinnon
Birminghamissa ja valmistui valioksi. Tuohon aikaan koirat vaihtoivat usein omistajaa elämänsä aikana. Mr
Skidmore vaikutti rodussa aktiivisesti aina 1880-luvulle tehden rotua tunnetuksi. Vuosisadan loppua kohden
rotuun tulivat kuulut nimet Col. The Hon. W. Le Poer Trench ja Dr. F. Trench O’Rorke. Le Poer Trenchillä oli
ajan merkittävimmät rodun valiot: Harp, Shamus, Erin, Shaun ja Eileen II. Hänet muistetaan ehkä parhaiten
”vallankumouksellisena”, sillä hän oli se, joka ensi kerran näytti saksia irlanninvesispanielin turkille. Sitä ennen
koirien turkit olivat luonnontilassa, eli käytännössä eripituisilla nyöreillä.
Miss A. Prior, joka paremmin tunnetaan pointtereistaan ja settereistään, piti myös irlanninvesispanieleita ja hän
tuotti maahan koiran Amerikasta. Tämä oli uros California Mulligan of the Boreen, jota käytettiin paljon
siitokseen ja johon useimmat tämän päivän koiristamme voidaan sukutauluiltaan jäljittää.
Toisen maailmansodan jälkeen Mr ja Mrs Taylorin Shotwick-koirat edustivat voimakkaasti rodussa. Kuuluisin
heidän koiristaan oli Ch Shotwick Bruin, joka jätti myös menestyneitä jälkeläisiä. Bruin oli Windsorin
Championship-näyttelyssä vuonna 1951 paras spanielirotuinen koira. Toinen merkittävä sodanjälkeinen
kasvattaja oli Mrs V. C. Yates, jonka Seedhill-koiria näkyi hyvin paljon sukutauluissa. Viimeinen Seedhillpentue syntyi vuonna 1961.
Nick Watersin (nyk. vaimonsa Liz Watersin) Zanfi-kennelin linja perustuu hyvin paljon Seedhill-koiriin ja Nick
Watersin ensimmäisen, vuonna 1964 syntyneen pentueen isänä oli kuulu Ch Skipper of Seedhill. Zanfi on yksi
Britannian menestyneimmistä kenneleistä ja menestyneitä kasvatteja ja Watersien omistamia koiria ovat olleet
mm. Ch Zanfi Macgillivray (synt. 1975), tämän poika Sh Ch Zanfi Beaver (synt. 1979), joka oli myös erittäin
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merkittävä jalostuskoira, Ch Princhetts Astronut (synt. 1977) joka kaksivuotiaana oli rodun ensimmäinen
ryhmävoittaja, Sh Ch Zanfi Laughing Owl ollen rodun toinen ryhmävoittaja, Sh Ch Zanfi Saffron, joka on
ainoana koirana kolmasti voittanut rodun erikoisnäyttelyn Best in Show’n, edellisen poika Sh Ch Zanfi Burning
Bridges at Foulby, Sh Ch Zanfi Pride, Sh Ch Zanfi Ego, Sh Ch Zanfi Theban joka oli vuonna 2004 Midland
Counties Championship näyttelyn Best in Show (Waters, 1988, Waters 1998, IWSA 2004). Zanfi-koirat ovat
myös ansioituneet käyttöpuolella.
Pepi Barringtonin Fynder-kennelin kasvatit pohjautuvat jo edellä mainittuihin Brittas ja Annagh-koiriin.
Kantanarttu oli Sh Ch Brittas Willow Wren (synt. 1972), joka astutettiin Brittas William of Warella. Tuloksena oli
pentue, jossa oli viisi koiraa, ja joilla kaikilla oli meriittejä sekä näyttely- että koepuolella. Fynder-koirille on
eniten rodussa jaettuja Challenge Certificateja ja erikoisnäyttelyissä näyttelyn kaunein on 15 kertaa ollut
Fynder-koira. Kuuluisimpia Fyndereitä ovat olleet mm. Sh Ch Fynder Blaise, Sh Ch Fynder Aodhan, Sh Ch
Fynder Derufin, Ir Sh Ch Fynder Imni, Sh Ch Fynder Erinbru, neljästi All-breeds näyttelyiden ryhmävoittaja Ch
Fynder Isabel ja pentueveljekset Ir & GB Ch Fynder True Reflection at Coleenville ja GB & S Sh Ch & Am &
Fin & N & DK Ch Fynder Freethinker. Fynder-kasvateista useat ovat ansioituneet myös käyttökokeissa.
Muita rodussa pitkään vaikuttaneita nykypäivän kasvattajia on Chris ja Keith Attwood (Doonbeg), Martyn Ford
(Cuboglach) ja Angela Williams (Foulby). Muita tällä hetkellä kasvattajia ovat mm. Lizabeth Cooper (Malanis),
Judy Hempstead (Cuvana), Anthony Andrews ja Adele Blades (Antdela).
Rodun rekisteröintimäärät ovat olleet 2000-luvulla keskimääräisesti hieman toista sataa koiraa vuodessa.
Irlanninvesispanieli on luokiteltu The Kennel Clubin toimesta ”vulnerable breed” –listalle. Tällä listalla on
Britannian ja Irlannin rodut, joita rekisteröidään alle 300 yksilöä vuodessa.

2.3. USA
Amerikan Yhdysvaltoihin irlanninvesispanieli rantautui varsin varhaisessa vaiheessa, jo 1800-luvun
loppupuoliskolla. Merkittävä henkilö tuolloin oli Mr Skidmore, joka tuotti paljon koiria Atlantin toiselle puolen
(Waters, 1991). Ensimmäisessä Westminsterin näyttelyssä vuonna 1877 oli neljä irlanninvesispanielia, joista
yksi oli tuotu Irlannista vuonna 1873 (Parker, 1995). Ensimmäinen rekisteröintimerkintä löytyy vuodelta 1878
koirasta Bob. Samalta vuodelta löytyy myös 11 muutakin rodun rekisteröintiä ja osalla niistä oli McCarthyn
Boatswain sukutaulussaan. Vuosina 1880-1920 irlanninvesispanieli oli Amerikan kolmanneksi suosituin
noutava koira. Rotua esiintyi eniten Milwaukeen, St Louisin, Chicagon ja Clevelandin alueilla. Siellä taivas
täyttyi vesilinnuista, joiden pyyntiä ei mitenkään rajoitettu ja joita metsästettiin sekä toreille myyntiin, että myös
huvin vuoksi. Kaupallisten metsästäjien pyytämillä linnuilla oli suuri merkitys kansakunnan ruokapöytien
kattauksissa. Kuitenkaan rodun suuri suosio ei näkynyt rekisteröintitilastoissa, sillä vain pieni osa käytännön
työtä tekevistä koirista – aivan kuten Irlannissakin - rekisteröitiin kennelliittojen rekistereihin (Waters, 1988).
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Myöhemmin rotu menetti suosiotaan labradorinnoutajalle, koska sillä oli etunaan helpommin hoidettava turkki.
Toisen maailmansodan jälkeen rodun suosio oli tasaisesti laskenut (Pflaumer, 1993).
1900-luvun ensimmäisellä neljänneksellä Mr Percy Swan Kaliforniasta piti sadan koiran kenneliä ja hänen
koiransa olivat kunnostautuneita sekä käyttöpuolella että näyttelyissä. Tähtihetki kehänauhojen sisäpuolella oli
Ch Handsome Mahoneyn vuonna 1900 saavuttama Westminsterin näyttelyn paras American bred –koiran
arvo (Huitzmann, 1966). 1930-luvulla rodussa vaikutti Thomas C. Marshall, jonka kaikki neljä koiraa olivat
Percy Swanilta. Näistä kolmesta tuli muotovalio ja yhdestä koko maan ensimmäinen Sporting-ryhmän
tottelevaisuustittelin saavuttanut koira. Marshall oli myös kantavana voimana perustettaessa rotuyhdistystä,
The Irish Water Spaniel Club of Americaa, sekä järjestettäessä ensimmäistä rodun erikoisnäyttelyä vuonna
1937. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen rodussa vaikutti voimakkaasti pariskunta Charles ja
Dorothy Goodnow, joiden kasvatit kantoivat nimeä Shillalah. Kuuluisin koira rodussa näyttelypuolella on ollut,
ja on edelleenkin, Am & Can & Bermuda Ch Oaktree’s Irishtocrat CD, joka oli yli 80 kertaa Best In Show (BIS)
kaikkien rotujen näyttelyssä. Koira oli BIS myös Westminsterissä vuonna 1979. Irishtocrat osoittautui myös
hyväksi periyttäjäksi. Se jälkeläisistä valionarvon saavutti 43 koiraa. 1980-luvulla kolmikko Ruth Roes, Dorothy
Read ja Betty Liittschwager kasvattivat useita rodun menestyjiä kennelnimellä Co-R’s O’Blu Max. Muita
pitkään vaikuttaneita, ja edelleen rodussa vaikuttavia kasvattajia ovat Marion Hopkins (Mallyree) (vuodesta
2010 tyttärensä Pam Manus), Sue Tapp (Castlehill’s), Greg Siner (Poole’s Ide), Liz Weaver (Mole End),
Colleen ja Jack McDaniel (Whistlestop’s) ja Bridget Kvarnlow (Beaufield), muutamia mainittavaksi.
Rotu on yleisyyteensä nähden tällä hetkellä erittäin monipuolinen harrastuskoira USA:ssa
ja sitä rekisteröidään noin 130 koiraa vuodessa.

2.4. Kanada
Vaikka irlanninvesispanieleita on ollut Kanadassa yhtä kauan kuin Yhdysvalloissa, ei rotu koskaan siellä ole
saavuttanut vankkaa jalansijaa, vaan kasvatustyö on ollut hyvin pienimuotoista. Pitkäaikaisin ja eniten
sukutauluissa vaikuttanut kennel on George Tabnerin Lindholme’s, jonka kuuluisin kasvatti oli Am & Can Ch
Lindholme’s Mr Michael TD CD. (Waters, 1998). Tällä hetkellä rodussa Kanadassa vahvimmin vaikuttaa Paul
Price (Coomara).

2.5. Australia ja Uusi-Seelanti
Varhaisin tieto Australiaan tuodusta irlanninvesispanielista on vuodelta 1891 (Australasian Gundog, 2002).
1800-luvun lopulta löytyy neljä muuta tuontia. Ensimmäisen kerran rotu esitettiin Australiassa koiranäyttelyssä
vuonna 1906. Hyvä alku kuitenkin hiipui ja vasta toisen maailmansodan jälkeen uusia yksilöitä tuotiin
Australiaan. Pääasiallinen tuontimaa oli naapurimaa Uusi-Seelanti, missä rotua kasvatti vuosikymmenten ajan
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Richard Morton kennelnimellä Irirangi. 1980-luvulla Australiaan tuotiin koiria myös suoraan Iso-Britanniasta ja
tuolloin syntyi useampia pentueita. Uudessa-Seelannissa geenipoolia laajensi Kanadasta tuotu koira Crombies
Kerrera Maggie, joka sittemmin löytyy monen koiran sukutaulusta. Yksittäisiä tuonteja Iso-Britanniasta saapui
Australiaan 1990-luvulla ja vuosikymmenen lopulla saapuivat myös ensimmäiset USA:ssa kasvatetut koirat.
Kasvatustyö Australiassa on edelleen hyvin pienimuotoista ja pentueita syntyy noin 1-2 vuodessa.
Uudessa-Seelannissa on tällä hetkellä varsin pieni irlanninvesispanielikanta, eikä siellä ole aktiivista
kasvatustoimintaa. Ensimmäinen kirjallinen merkintä rodusta on vuodelta 1889 Wellingtonin näyttelystä, jossa
seitsemän koiraa oli esillä ja tuon ajan tavan mukaan myös myynnissä. New Zealand Kennel Clubin tilastot
kertovat, että vuosien 1900-1927 välillä rekisteröitiin 176 koiraa ja vuosien 1960-1990 välillä 287 koiraa.
(Willett 1994). Tuotteliain ja pitkäaikaisin rodun kasvattaja tähän päiväänkin asti on edellä mainittu Richard
Morton, joka tutustui rotuun jo lapsena vuonna 1921, ja joka sittemmin kasvatti vuosien 1960-1985 välillä 14
pentuetta. Kaiken kaikkiaan rotu Uudessa-Seelannissa on enemmän esiintynyt ja menestynyt käyttöpuolen
kokeissa kuin näyttelyissä, joskin monipuolisuus täälläkin koettiin hyvin tärkeäksi ja samat koirat esiintyivät
molemmissa tehtävissä.

2.6. Hollanti
Manner-Euroopan maista Hollanti on ainoa, missä rotu on saanut vankan jalansijan. Myös täällä ensimmäiset
koirat olivat Britanniasta tuotuja yksittäisiä koiria. Rotu rantautui maahan varsin varhain, sillä vuonna 1890
pidetyssä näyttelyssä esiintyi kaksi irlanninvesispanielia. Nämä tosin olivat Britanniasta omistajansa kanssa
mukana tulleita yksilöitä. Ensimmäinen Hollannin rekisteriin kirjattu koira on vuodelta 1901. Kaksi muuta
tuontia löytyy 1930-luvulta. Näistä toinen, Patricia of Brymbo, tuli valioksi ja sai pentueen. Toisen
maailmansodan aikana rotu katosi maasta kokonaan. Sodan jälkeen alkoi taas yksittäisten koirien tuonti
Britanniasta, mutta useimmissa tapauksissa omistajat eivät vaivautuneet rekisteröimään tai pennuttamaan
koiriansa. Vasta 1960-luvun alussa, kiitos Ank ter Kuilen (Killymuck), kuka todella kiinnostui rodusta, pääsi rotu
varsinaisesti kunnon alkuun Hollannissa. Vuonna 1966 syntyi ensimmäinen sodanjälkeinen pentue.
Hollantilaiset kasvattajat Clara Hamers (of Duwuna) ja Len Bakker (of the Stokkem Ferry) ovat tuoneet koiria
varsinkin USA:sta ja perustaneet kasvatustyönsä niihin koiriin. Uudempia kasvattajia ovat Annelies ja Michael
Roeterdink (Green Socks). Hollannissa näyttelyiden lisäksi osallistutaan varsin ilahduttavasti myös
käyttöpuolen kokeisiin. Koiria rekisteröidään yksi-kaksi pentuetta vuodessa. (Waters, 1998, www.iwsvn.nl,
6.9.2011).

2.7. Ranska
Rotua alkoi esiintyä Ranskassa samoihin aikoihin kuin Hollannissa. 1920-1930-luvulla Mons. E Naegely piti
kenneliä ja koirat kunnostautuivat niin spanielikokeissa kuin näyttelykehissäkin. Toinen maailmasota hävitti
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rodun Ranskastakin ja sen jälkeen uusia tuonteja saapui maahan, mutta mitään jatkuvuutta ei saavutettu.
Viime aikoina rodussa ovat vaikuttaneet muutama pienimuotoinen kasvattaja, mutta eniten MannerEuroopassa rotuun on vaikuttanut Inge Fisher (Donais). Nykyisin hän asuu Ranskassa, mutta on alun perin
kotoisin Saksasta.

2.8. Tsekin tasavalta
Vuonna 1972 kun maa vielä tunnettiin Tsekkoslovakiana, Milena Kancnyrova perusti Znoveho Parku
kennelinsä tavattuaan Inge Fisherin. Tsekkiin tuotiin koiria Britanniasta ja Hollannista ja Inge Fisherin suurella
avustuksella rotua voitiin vaikeissa oloissa kasvattaa. Rotua on maassa edelleenkin.

2.9. Ruotsi
Ensimmäinen yksittäinen rekisteröintimerkintä Ruotsissa rodusta löytyy vuodelta 1971. Vuonna 1978 saapui
Kanadasta Marie Engströmille (Coffee’s) 4-vuotias narttu Am & Can Ch Oaktree’s Irish Coffee. Kyseinen koira
oli sisko rodun kautta aikojen menestyneimmälle koiralle, Oaktree’s Irishtocratille. Kaksi vuotta myöhemmin
syntyi ensimmäinen Coffee’s-pentue, jossa isänä oli Englannista Norjaan tuotu uros Bromslyn Beregond.
Pentue oli lähes legendaarinen tuottaen useamman ryhmä- ja BIS-voittajan. Susanne Narfströmin (Aquatikus)
ensimmäinen pentue syntyi vuonna 1982, jossa emänä oli Britanniasta tuotu narttu Zanfi Suellen ja isänä yksi
edellämaintun Coffee’s-pentueen uroksista. Näistä yksi pentu, Aquatikus Irish Chap, tuotiin Suomeen.
Molemmat kasvattajat toivat materiaalia ulkomailta, mutta lähinnä aikuisia koiria tai tuoden spermaa
keinosiemennystä varten. Yhteistyötä ulkomaisten kasvattajien kanssa tehtiin ahkerasti. Susan ja Mats
Sjögrenin Bayrakki’s kennelin ensimmäinen pentue syntyi vuonna 1992. Syntyperältään suomalainen Susan
(nyk. Salminen) muutti sittemmin takaisin kotimaahansa ja on jatkanut täällä rodun kasvatusta kennelnimellä
Bogdogs, Bayrakki’s-nimen jäädessä Mats Sjögrenille. Uusin useamman pentueen kasvattanut kasvattaja
Ruotsissa on Ingrid Larsson kennelnimellään Cranking’s. Vaikka kasvatustyö naapurimaassa aloitettiinkin jo
vuosikymmen aikaisemmin, rotu ei ole Ruotsissa kuitenkaan saavuttanut suurta suosiota ja rekisteröintimäärä
on pienempi kuin Suomessa.

2.10. Norja
Dr. Eskeland toi Iso-Britanniasta 1970-luvun puolivälissä nartun Sinead of Tarbay. Koira vaihtoi omistajaa ja
teki Frank Bjerklundin ja Terje Johnsenin Inu-Goya kenneliin maan ensimmäisen irlanninvesispanielipentueen.
Sittemmin Bjerklund ja Johnsen toivat useita koiria Iso-Britanniasta sekä Irlannista ja käyttivät jalostukseen
myös Suomessa vuonna 1975 syntynyttä urosta Muorinmoison Ohoi. Inu-Goya pentuja syntyi vielä 1990-luvun
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alussa, mutta sitten kiinnostus rotua kohtaan hiipui (Waters, 1988). Viimeisimmät yksittäiset tuontikoirat ovat
pääasiassa Ruotsissa syntyneitä ja vuonna 2004 on Norjassa syntynyt viimeisin pentue.

2.11. Tanska
Ensimmäiset koirat tuotiin Tanskaan Britanniasta 1970-luvun alkupuolella. Sieger’s-kennelin toimesta vuonna
1986 syntyi maahan ensimmäinen irlanninvesispanielipentue. Jessie ja Kaj Madsen kasvattivat vielä toisenkin
pentueen, joka syntyi vuonna 1991, mutta eivät sen jälkeen enää ole jatkaneet rodussa. Seuraavaa pentuetta
saatiinkin odottaa kauan, mutta tällä vuosituhannella Connie Philipsen, kennel Famous Crowd’s, on aloittanut
kasvatustyönsä. Koirakantaa ovat vahvistaneet myös viimeaikaiset, yksittäiset tuonnit.

2.12. Irlanninvesispanielin historia Suomessa
Historiankirjoituksen mukaan ensimmäiset vesispanielit ovat tulleet Suomeen metsästyskäyttöön 1800-luvun
lopussa. Varsinaisesti rodun esiinmarssi tapahtui, kun Ritva Vesa-Patokorpi vuonna 1969 toi Iso-Britanniasta
Suomeen uroksen SF MVA, V-70-72 Culann Bran. Koira polveutui täysin irlantilaisista Annagh-koirista. Culann
Branista tuli ensimmäinen rodun muotovalio Suomessa. Kaksi vuotta myöhemmin Culann Branille saapui IsoBritanniasta morsian, Clonhugh Juno. Vuonna 1975 syntyi näiden kahden tuontikoiran yhdistelmästä Suomen
ensimmäinen irlanninvesispanielipentue, jossa oli 4 urosta ja 2 narttua. Näistä Muorinmoision -kennelin koirista
vain yksi jatkoi sukua ja sekin Norjassa, joten nykyisestä koirakannastamme ei löydy näiden koirien jälkeläisiä.
1970-luvulla Suomeen tuotiin kaksi muutakin koiraa – molemmat Britanniasta – mutta kumpaakaan ei käytetty
jalostukseen. Kaikkien näiden 1970-luvun koirien taustoista löytyi eniten irlantilaisen Annagh-kennelin koiria.
Rodun todellinen Suomeen juurtuminen ja jalostustyö alkoivat vasta 1980-1990-luvuilla. Vuonna 1982 tuotiin
Ruotsista Aquatikus Irish Chap, joka polveutui pohjois-amerikkalaisista ja englantilaisista koirista ja tästä
uroksesta tuli Suomen muotovalio ja vuoden voittaja-83. 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella
maahan tuotiin seitsemän koiraa Iso-Britanniasta, neljä Irlannista, yksi USA:sta ja yksi Ruotsista. Jatkuva
kasvatustyö Suomessa alkoi, kun vuonna 1990 syntyi Mika Niskasen Starfish’s kenneliin yhdeksän pennun
pentue. Yksi koirista - KANS & FIN & DK MVA, V-91-92-94 Starfish’s Tropical Storm - kilpaili
menestyksekkäästi aina vuoden lintukoira- ja Vuoden Koira-mittelöissä kärkisijoilla, ja oli Suomessa
ensimmäinen rotumme Best In Show -voittaja kaikkien rotujen näyttelyssä.
Seuraavaa pentuetta ei tarvinnut odottaa kuin vuoden verran, sillä Ulla Särmäkarin Bevelrock’s kennelin
ensimmäiset yhdeksän kasvattia syntyivät vuonna 1991. Vuonna 1992 syntyi toinen Starfish’s-pentue. Vuosi
1993 olikin siihen mennessä vilkkain rekisteröintien suhteen: syntyi kolme pentuetta, joista kaksi uusille
kasvattajille. Pentueiden kasvattajia olivat Helena Rapo (Ahoheinän) ja Sari Ranta (Akvavitix). Myös Mika
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Niskaselle syntyi pentue, järjestyksessään kolmas. Samana vuonna tuotiin yksi koira Ruotsista ja yksi
Saksasta.

Vuonna 1994 rekisteröitiin vain yksi pentue, joka syntyi kennel Bevelrock’siin. Samana vuonna tuotiin
Ruotsista kaksi koiraa ja Irlannista yksi. Seuraavat tuonnit saapuivat vuosina 1996-1997, kaksi PohjoisIrlannista ja kolme Britanniasta.
Vuodesta 1997 tuli historiallinen, sillä tuona vuonna syntyi neljä irlanninvesispanielipentuetta. Helena ja Seppo
Sivénille syntyivät ensimmäiset Oleaginous-pennut, Mika Niskasen neljäs vesispanielipentue syntyi kesällä,
Ulla Särmäkarin kolmas Bevelrock’s-pentue syntyi syyskuussa ja Seidi Linnavuoren Catanka-kennelnimelle
ensimmäinen pentue aivan loppuvuodesta. Sekä Starfish’sille, että Bevelrock’sille pentueet ovat olleet ainakin
toistaiseksi viimeisimmät. Sari Rannan Akvavitix-kenneliin syntyi toinen ja ainakin toistaiseksi viimeisin pentue
kesäkuussa 1998.
Uusi vuosituhat toi tullessaan joka vuodelle sekä pentueita että tuontikoiria. Vuonna 2001 syntyi Catankaan
toinen pentue ja yksi koira tuotin Irlannista. Seuraavana vuonna tuotiin yksi koira Ruotsista ja Catankakenneliin syntyi kolmas irlanninvesispanielipentue. Sari Vottoselle syntyi ensimmäiset Curlyco-pennut vuonna
2002. Vuonna 2003 syntyivät synnyinmaahansa palanneen Susan Salmisen ensimmäiset irlanninvesispanielit
Bogdogs-kennelnimellä ja Oleaginous’issa kasvatettiin toinen ja ainakin toistaiseksi viimeisin pentue. Ainoa
tuontikoira saapui USA:sta.
Vuonna 2004 kanta vahvistui jälleen kahdella pentueella ja ne syntyivät samoille kasvattajille kuin kaksi vuotta
aiemmin (Catanka ja Curlyco). Tuonteja oli yksi, Iso-Britanniasta. Vuosikymmenen puolivälissä Catankaan
syntyi kaksi pentuetta ja tuonteja oli peräti seitsemän koiran verran. Näistä neljä tuli Unkarista, yksi USA:sta,
yksi Iso-Britanniasta ja yksi Norjasta. Vuosi 2006 piti sisällään pentueet Bogdogsissa ja Curlycossa.
Vuosi 2007 on toistaiseksi ollut rekisteröintien suhteen vilkkain, sillä tuolloin rekisteröitiin 29 irlantilaista. Näihin
lukeutui Heidi Åhmanin Rastafarian-kennelin ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat pennut.
Pentueita on viime vuosina syntynyt tasaisesti 1-2 pentuetta vuodessa. Tuontikoiria ja siitoslainoja tuodaan
edelleen. Rotuun on saatu uusia harrastajia. Näyttelykäynnit ovat rekisteröintimääriin nähden rodussa varsin
korkeat, ja koiria on hiljalleen näkynyt myös uusissa koelajeissa. Muotirotua vesispanielista tuskin koskaan
tulee, mutta kanta on nyt lukumäärältään ja laadultaan sellainen, että omasta maasta löytyy hyvin jatkuvuutta
myös tuleville vuosille. Uusia kasvattajia tarvittaisiin rotuun sen turvaamiseksi.
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Taulukko 1. Suomessa syntyneet irlanninvesispanielipentueet kenneleittäin
sekä viimeisimmän pentueen syntymävuosi. Lähde: Koiranet, 6.9.2011.
Kennelnimi

Pentueet

Pennut

Viimeisin pentue

AHOHEINÄN

1

8

1993

AKVAVITIX

2

16

1998

BEVELROCK'S

3

18

1997

BOGDOGS

3

20

2008

CATANKA

10

64

2010

CURLYCO

7

41

2010

MUORINMOISION

1

6

1975

OLEAGINOUS

2

10

2003

RASTAFARIAN

1

6

2007

STARFISH'S

4

33

1997

Yhteensä

34

222

Taulukko 2. Suomessa rekisteröidyt irlanninvesispanielit. Nollavuosia ei mainittu.
Lähde: www.irlanninvesispanielit.fi 6.9.2011.
vuosi

koiria

vuosi

koiria

vuosi

1969

1

1992

5

2005

18

1971

2

1993

25

2006

12

1974

1

1994

4

2007

29

1975

6

1997

28

2008

19

1982

1

1998

11

2009

9

1987

3

2000

8

2010

15

1988

3

2001

10

1989

2

2002

18

1990

12

2003

13

1991

15

2004

5

Yhteensä

koiria

275
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3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
Irlanninvesispanieli kuuluun rotujärjestön, Suomen Spanieliiitto ry – Finlands Spanielförbund rf:n, alaisiin
rotuihin. Suomen Spanieliliitto on perustettu vuonna 1964 ja sen jäsenenä on 21 yhdistystä, jotka koostuvat
alueellisista spanieliyhdistyksistä, sekä rotu- tai rotua harrastavista yhdistyksistä.
Suomen Spanieliliiton alaisia rotuja on 11: amerikanvesispanieli, barbet, cockerspanieli, clumberinspanieli,
fieldspanieli, irlanninvesispanieli, kooikerhondje, lagotto romagnolo, sussexinspanieli, viiriäiskoira ja
wetterhoun (www.spanieliliitto.fi, 6.9.2011).
Irlanninvesispanielit ry on Suomen Spanieliliiton alainen rotua harrastava yhdistys, ja sen jäsenmäärä on
pysynyt viimeisen viisivuotistarkastelujakson aikana samana, ollen noin 60 varsinaista jäsentä.
Rotukerho saa alkunsa, kun muutama innokas rodun harrastaja päättää perustaa sen. Irlanninvesispanielit
ry:n edeltäjän tapauksessa yhdistettiin kahden harvinaisen rodun harrastajien voimat. Kerho perustettiin
irlanninvesispanieleille ja clumberinspanieleille. Kerhon perustamiskokous pidettiin 10.9.1990 ja nimeksi tuli
C.S. & I.W.S. Club of Finland. Tuona vuonna seitsemän henkilöä maksoi jäsenmaksun. Ensimmäinen numero
lehdestä ilmestyi ennen joulua. Yhdistyksen toiminta oli kokoonsa nähden varsin vireää ja innokasta.
Elokuussa 1991 järjestettiin ensimmäinen Club Show, johon tuomariksi kutsuttiin kasvattajatuomari IsoBritanniasta. Jäsenmäärä kasvoi vesispanieliharrastajien osalta ja vuoden 1993 vuosikokouksessa päätettiin,
että yhdistys jatkaa yhden rodun, eli irlanninvesispanielien kerhona ja yhdistyksen nimeksi muutettiin
Irlanninvesispanielit ry.
Vuonna 1993 järjestettiin ensimmäinen varsinainen toiminnallinen viikonloppu, missä harjoiteltiin mm. agilityä,
tehtiin jälkiä ja harjoiteltiin taipumuskokeita varten. Samana vuonna pidettiin myös ylimääräinen yleiskokous,
jossa asialistalla oli liittyminen Suomen Spanieliliittoon. Kuluvana vuotena oli liitytty myös Helsingin Seudun
Kennelpiiriin. Vuosi 1994 oli toiminnaltaan monipuolinen. Järjestettiin Match Show, luentotilaisuus ja MEJÄkurssiviikonloppu Vuoden huipennuksena oli rotunäyttely virallisen näyttelyn yhteydessä ja
osallistujamäärässä tehtiin uusi rodun ennätys, sillä peräti 27 koiraa oli paikalla. Samana vuonna yhdistys sai
Suomen Spanieliliiton jäsenyyden.
Yhdistys oli jo vuonna 1997 ensimmäisten suomalaisten koirayhdistysten joukossa julkaisemassa omat
internetsivunsa. Vuodesta 1997 lähtien on järjestetty joka vuosi oma näyttely, joka on ollut joko open show tyyppinen Club Show tai sitten jonkun virallisen näyttelyn yhteydessä järjestetty tapahtuma. Yhdistys on
järjestänyt Suomen Spanieliliiton ns. ”kakkoserikoisnäyttelyn” vuosina 2003, 2005 ja 2008.
1.2.2007 Irlanninvesispanielit ry muuttui kennelkartalla rotua harrastavaksi yhdistykseksi ja tämä mahdollisti
oman virallisen erikoisnäyttelyn järjestämisen. Vuonna 2009 pidettiin ensimmäinen oma erikoisnäyttely.
Lähihistoriansa aikana yhdistys on järjestänyt kahdesti MEJÄ-kokeet sekä kerran spanieleiden
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taipumuskokeen. Yhdistyksen jäsenlehti Kuratassu ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Yhdistyksen varsinaiset
jäsenet saavat myös rotujärjestön Spanieli-lehden.
Rodun jalostuksesta vastaa Suomen Spanieliliitto. Jalostustoimikunta valitaan Irlanninvesispanielit ry:n
yleiskokouksessa ja se vastaa jalostusneuvonnasta sekä pentuvälityksestä. Jalostustoimikunta noudattaa
Suomen Spanieliliiton alaisten jalostustoimikuntien tehtäväkuvausta. Rotujärjestön jalostustoimikuntien
tehtäväkaavio on liitteenä (LIITE 1).

4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. Puhutaan myös
jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa
samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotian, joka antaa niille yleistä
elinvoimaa ja antaa suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää
myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin,
autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien
välillä on perinnöllistä vaihtelua.
Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja
sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian
suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin
yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää
jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota ole.
Ihannetilanteessa jalostuksesta ei suljeta pois enempää kuin 50 prosenttia yksilöistä tai enempää kuin se
osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on
vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 prosenttia rodun koirista.
Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa
5 prosenttia ja suurilukuisissa 2-3 prosenttia suhteessa rodun neljän vuoden rekisteröinteihin. Jos rodussa
rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana
useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100
jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 prosenttia ja
suurilukuisissa 4-6 prosenttia suhteessa neljän vuoden rekisteröinteihin (www.kennelliitto.fi, 6.9.2011).
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Taulukko 3. Vuositilasto, rekisteröinnit 2001-2010 (rodun rekisteröinnit, isien ja emien lukumäärä,
keskimääräinen jalostuskäyttöikä sekä sukusiitosprosentti). Lähde: Koiranet 19.9.2011.
Pennut (kotimaiset)
Tuonnit
Rekisteröinnit yht.
Pentueet
Pentuekoko
Kasvattajat
Jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki
- kotimaiset
- tuonnit
- ulkomaiset
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
Jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki
- kotimaiset
- tuonnit
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
Isoisät
Isoäidit
Sukusiitosprosentti

2010
15

2009
9
9
2
4,5
2

2008
16
3
19
2
8
2

2007
26
3
29
4
6,5
3

2006
9
3
12
1
9
1

2005
11
7
18
2
5,5
1

2004
4
1
5
2
2
2

2003
11
2
13
2
5,5
2

2002
17
1
18
2
8,5
2

2001
9
1
10
1
9
1

15
2
7,5
2
2

2
1

2
1

3

1

1

1

2

2

1
1

1

3

1

1

1 v 11 kk

5 v 2 kk

2 v 5 kk

7 v 1 kk

7 v 6 kk

4 v 3 kk

4 v 11 kk

6 v 7 kk

5 v 3 kk

3 v 7 kk

2
2

2
1
1
4 v 4 kk
4
4
0,39 %

2
1
1
3 v 10 kk
4
4
1,90 %

4
4

1

2
2

2
2

2
2

1
1

2 v 8 kk
3
3
1,04 %

4 v 3 kk
4
4
1,41 %

2
1
1
3 v 10 kk
4
4
0,00 %

4 v 6 kk
4
4
2,01 %

3 v 1 kk
2
2
3,34 %

3 v 7 kk
4
4
0,67 %

4v
7
6
1,32 %

1
3 v 6 kk
2
2
0,05 %

Irlanninvesispanieli ei ole missään päin maailmaa määrällisesti suuri rotu (ks. 2 Rodun tausta). Suomessa on
Kennelliiton rekisterissä ollut kaiken kaikkiaan 275 koiraa. Suomessa rodun rekisteröintimäärät ovat pysyneet
tasaisina. Populaation pienuuden ja kasvattajien vähäisyyden vuoksi eri vuosina syntyneiden pentujen määrät
jonkin verran vaihtelevat, mutta merkittävää trendiä lasku- tai noususuuntaan ei ole tapahtunut. 2000-luvulla
on lähes joka vuosi rekisteröity tuontikoiria. Osa näistä koirista ei ole jäänyt tänne pysyvästi, vaan ne ovat
olleet täällä lainassa jalostuskäyttöä varten. Tuontikoirilla ja keinosiemennyksellä on tärkeä merkitys ennen
kaikkea laajan geneettisen pohjan takaajina.
Suurimmat irlanninvesispanielipopulaatiot ovat USA:ssa ja Iso-Britanniassa. Kummassakin maassa
rekisteröidään toista sataa koiraa vuosittain. Koko Pohjois-Amerikan kannan koon on arvioitu olevan 15001700 (IWSCA Health Survey 2010). Kaikissa muissa maissa populaatiokoot ovat suurin piirtein samaa
kokoluokkaa kuin Suomessa.
Sukulinjoja kannattaa tarkastella maailmanlaajuisesti. Hollantilaisen kasvattajan Michael Roeterdinkin
sukutauluohjelma www.iwspedigree.com osoittaa varsin karun totuuden koko maailman koiriemme
sukulaisuussuhteista.
Nykyisten Iso-Britanniasta kotoisin olevien koirien sukutauluissa esiintyvät koirat Brittas William of Ware ja
Brittas Willow Wren 10 sukupolven sukutauluista katsottuna helposti yli 10 kertaa. Näiden koirien äidit olivat
täyssisarukset ja ne olivat Fynder-koirien kantakoirat. Yhdistelmä tehtiin kahdesti (1975 ja 1977) ja
ensimmäisen pentueen kaikki viisi koiraa (Fynder Feana, Feridun, Feralia, Fallohide ja Fingal) olivat
täysvalioita ja kaikkia niitä käytettiin jalostukseen. Toisessa pentueessa oli kolme koiraa (Fynder Caeldhune
O’Shiru, Celthair ja Cethern). Näistä yksi jäi Britanniaan ja loput kaksi muuttivat Kanadaan ja Hollantiin.
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Kaikkia pentueen kolmea koiraa käytettiin jalostukseen. Kanadaan mennyt narttu astutettiin uroksella Mallyree
Mr Muldoon, josta lisää tuonnempana. Willow Wren astutettiin myöhemmin lisäksi pojallaan Feridunilla ja tästä
pentueesta molempia narttuja (Fynder Selkie ja Shony) on käytetty jalostukseen. William of Warea käytettiin
myös muille nartuille ja näistä jälkeläisistä narttu Clonhugh Suzannah sai kaksi jälkeläistä (Kellybrook Dill of
Doonbeg ja Kellybrook Caraway of Doonbeg), jotka esiintyvät merkittävässä määrin brittikoirien sukutauluissa.
Pohjois-Amerikassa on ollut pitkään omaa kasvatusta. Kuitenkin nykykoirien takaa löytyvät myös edellä
mainittujen brittikoirien Brittas-koirien sukua, sillä vuonna 1978 syntynyt Brittas Stormy Petrel vietiin
Amerikkaan. Stormy Petrelillä on myös samat yhteiset isovanhemmat Brittas Brown Trout ja Brittas Clonhugh
Kittywake. Sen lisäksi Stormy Petrelillä ja Willow Wrenillä on kolmaskin yhteinen isovanhempi, Ducat of
Annagh. Stormy Petreliä käytettiin jalostukseen kolmasti ja yksi sen pojista, Bantry Bay O’Blu Max, vaikuttaa
erittäin voimakkaasti amerikkalaisissa sukutauluissa, ja sitä käytettiin kennelien Mallyree ja Whistlestop’s, sekä
erityisesti Co-R’s koirille. Näiden jälkeläisiä ovat mm. Co-R’s Galway Bay O’Blu Max, Mallyree Guinness Stout,
Mallyree Maria of Madrona, jotka taas esiintyvät merkittävästi nykykoirien sukutauluissa.
Merkittävin USA:ssa vaikuttanut jalostuskoira on kuitenkin eittämättä vuonna 1972 syntynyt uros Mallyree Mr
Muldoon. Muldoonia pidetään ensimmäisenä nykyaikaisen näköisenä irlanninvesispanielina. Koira edustaa
pääsääntöisesti amerikkalaisverta, mutta kauempana sukutaulusta löytyvät mm. Irlannin ja Iso-Britannian
historiaosuudessa mainitut Shotwick Bruin ja Breifny Count. Muldoon oli komea, hyvin rakentunut ja sillä oli
huomattavasti runsaampi ja täydellisempi turkki kuin mitä rodun yksilöillä yleensä tuohon aikaan oli.
Ymmärrettävästi sitä käytettiin useasti siitokseen. Sillä oli 14 morsianta ja merkittävin sen jälkeläisistä oli
Oaktree’s Irishtocrat. Muita sukutauluissa usein nähtäviä Muldoonin jälkeläisiä ovat Irishtocratin sisko
Oaktree’s Irish Coffee, sekä Mirkwood’s a Touch of Glass ja Lakeview’s Pint A Guinness. Irishtocrat oli
kuitenkin suurimmassa määrin viemässä Muldoonin nimeä eteenpäin sukutauluissa. Se oli rodun
ensimmäinen näyttelytähti voittaen lukemattomia Best In Show’ta ja oli hyvin haluttu siitokseen. Jos ei
Britanniasta löydy koiraa, joilla ei olisi edellä mainittuja Brittas-koiria sukutaulussaan, niin sama pätee
Muldoonin osalta amerikkalaiskoirissa. Toisaalta Muldoon vaikuttaa merkittävästi myös brittikoirissa Mallyree
Triple Expectationin kautta. Triple Expectation oli voimakkaasti linjattu Muldooniin ja sen poika Hudson Chill at
Doonbeg jätti Britanniaan 137 jälkeläistä 1990-luvulla.
Kaikkialle muualle maailmaan koiria on viety sekä Britanniasta että USA:sta. Voidaan todeta, että rodussa ei
ole erillisiä sukulinjoja jäljellä.
Kirjoittaja laski narttunsa kymmenen polven sukutaulusta 21 kertaa koirat Brittas William of Ware ja Willow
Wren, 19 kertaa koiran Mallyree Mr Muldoon ja kolmasti Brittas Stormy Petrel. Koiran kokonaissukusiitosaste
on 5,53 % (www.iwspedigree.com) ja Koiranetissä neljällä sukupolvella laskettuna puhdas nolla.
Rodun kokonaissukusiitosasteet Britanniassa ja USA:ssa ovat 20 % tuntumassa. Alle 10 % sukusiitosaste on
harvinainen. Yli 30 % sukulaisuusaste sukutaulussa ei ole lainkaan tavaton näky. Suomessa kasvatettujen
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koirien tausta perustuu pääasiassa eri maista tuotujen koirien sekoittamiseen ja koirien kokonaissukusiitosasteet ovat pääsääntöisesti alle 10 prosenttia tai vain vähän päälle. Kokonaissukusiitosasteet
perustuvat www.iwspedigree.com -tietokantaan.
Koiranetin ilmoittama keskiarvo sukusiitosprosentin osalta suomalaisessa irlanninvesispanielipopulaatiossa on
ilahduttavasti laskenut 2000-luvulla verrattuna lukuihin 1990-luvulla. Pääsääntöisesti sukusiitosaste on 2000luvulla ollut alle 2 prosenttia viidellä sukupolvella laskettuna. Huomattavaa on, että Koiranetin ilmoittamaan
keskiarvoon kunkin yhdistelmän osalta on laskettu keskiarvot ilmoitettujen sukupolvien määrän mukaan, joka
tuontikoirien kohdalla on yleensä vähemmän kuin 5. Sukusiitosprosentin laskemiseen ovat vaikuttaneet
yhteydet muiden maiden kasvattajiin sekä keinosiementämisen yleistyminen koiranjalostuksessa.
Sisäsiitos kaventaa koiran perimän monimuotoisuutta ja sen tiedetään olevan uhka rodun terveydelle. Eräs
tärkeä perimän geenialue on MHC-kompleksi (Major Histocompactibility Complex). Tässä geenialueessa on
suuri määrä yksilön immuunivasteeseen vaikuttavia geenejä ja aluetta kutsutaan myös luokan II
leukosyyttiantigeeni (DLA) alueeksi. Joidenkin koirarotujen DLA-monimuotoisuus on varsin niukka ja tämä
saattaa altistaa ne erilaisille autoimmuunisairauksille.
Irlanninvesispanieleilla tehtiin vuonna 2007 Suomessa pilottitutkimus DLA- monimuotoisuuden tutkimiseksi.
Tutkimukseen otettiin 10 koiraa, joista Hannes Lohen tutkimusryhmällä oli näytteet. Tutkimuksessa testattiin
kolme DLA-alueen geeniä ja katsottiin niiden polymorfisuutta. Kustakin geenistä löytyi 5-7 eri alleelia, mikä oli
tutkimusryhmälle - ja jalostustoimikunnalle - melkoisen iloinen yllätys. Tutkimusryhmän mukaan on rotuja,
joissa monimuotoisuus on hävinnyt ja roduissa on vain 1-2 alleelia/geeni. Hannes Lohen terveiset rotumme
kasvattajille ovat selkeät: ”Säilyttäkää tuo monimuotoisuus eli välttäkää turhaa sisäsiitosta, käyttäkää laajasti
eri koiria. Etsikää partnereita, joilla on erilaisia alleeleja.”
DLA- monimuotoisuuden testaus on nykyään kaupallisesti mahdollista. DLA-monimuotoisuuden testaaminen
ja huomioiminen osana jalostusta voi olla hyödyllistä, mutta jalostuksen pitää aina perustua kokonaisvaltaiseen
arvioon yksilön sopivuudesta. Valinta ei voi perustua yksistään DLA-geenitietoon
(http://www.genoscoper.com/testivalikoima/koirat/dla-monimuotoisuustesti/).
Rodussa on tehty yksi roturisteytys. Inge Fisher Ranskasta astutti irlanninvesispanielinartun mustalla barbeturoksella. Musta narttujälkeläinen tästä pentueesta kantoi geeneissään ruskeaa väriä ja kun se astutettiin
vesispanieliuroksella, syntyi myös ruskeita pentuja. Tämä pentue oli linjattu toisessa polvessa kummaltakin
puolelta alkuperäisessä risteytyksessä käytettyyn vesispanielinarttuun. Näistä Fisher piti yhden nartuista ja
antoi sen tutuilleen kennel Green Socksiin Hollantiin. He astuttivat tämän vuonna 2004 englantilaisella
uroksella. Tästä pentueesta astutettiin narttu amerikkalaisella uroksella ja pentueesta yksi uros tuotiin
Suomeen ja sitä on täällä käytetty jalostukseen. Muuta täysin vierasta verta ei tiedetä rotuun risteytetyn, joskin
yleisesti puhutaan, että USA:ssa olisi rotuun jossain vaiheessa sekoitettu isovillakoiraa runsaamman
karvoituksen saamiseksi.
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Yhtenä toiveena jalostuksen toimintaohjeeseen on merkitty, ettei koiria käytettäisi jalostukseen kovin nuorena.
Tällä pyrittäisiin varmistamaan, että koiran mahdolliset terveysviat ehtisivät ilmetä. Iso-Britanniassa ohjeena
on, ettei narttua tule astuttaa ennen sen kahta ikävuotta tai kolmatta kiimaa. Keskimääräinen jalostuskäyttöikä
Suomessa on ollut nartuilla yli kaksi vuotta ja uroksillakin keskimäärin reilusti yli kahden vuoden ja tämä tulisi
olla suuntana jatkossakin. Koiraa ei myöskään suositella käytettäväksi uudelleen ennen kuin sen jälkeläisistä
on terveystietoja.
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Taulukko 4. Vuosina 2001-2010 jalostukseen käytetyt urokset (syntymävuosi), pentueiden ja pentujen
kokonaislukumäärä sekä toisen polven pentueiden ja jälkeläisten lukumäärä. Lähde: Koiranet 6.9.2011.

Tilastointiaikana
WHISTLESTOP'S SPECIAL AGENT (2005)
FYNDER FREETHINKER (2000)
DARBY'S DECOY (1996)
HOOLIGAN'S GLOBETROTTER (2002)
MYSTIC TORIN (1999)
CATANKA WINNIE THE POOH (1997)
DONAIS PADRAIG (1999)
COLEENVILLE STOP THE RAKIN (2001)
CO-R'S WINGSET WOODY O'BLU MAX (1986)
CATANKA KNOCK ON WOOD (2004)
BOGDOGS GROLSCH (2006)
GREEN SOCKS NOTHING TO DECLARE (2008)
AQUATIKUS JUST MY LUCK (2001)
AQUATIKUS FREEDOM PASS (2002)
FOULBY BURNT OUT AT ROSSUT (1999)

Pentueita
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pentuja
19
14
12
11
9
9
9
9
8
6
6
6
5
3
1

Toisessa polvessa

%-osuus Pentueita Pentuja
14,96 %
0
0
11,02 %
3
18
9,45 %
0
0
8,66 %
0
0
7,09 %
1
9
7,09 %
2
3
7,09 %
1
6
7,09 %
2
8
6,30 %
7
27
4,72 %
0
0
4,72 %
0
0
4,72 %
0
0
3,94 %
0
0
2,36 %
0
0
0,79 %
2
14

Taulukko 5. Vuosina 2001-2010 jalostukseen käytetyt nartut (syntymävuosi), pentueiden ja pentujen
kokonaislukumäärä sekä toisen polven jälkeläisten lukumäärä. Lähde: Koiranet 6.9.2011.

Narttu
CATANKA TASTE OF WALTZ (2002)
CURLYCO RIVERDANCE (2004)
STARFISH'S FIRST LADY (1997)
AKVAVITIX SALLY BE GOOD (1998)
CURLYCO CHARMING CHOICE (2006)
BAYRAKKI'S MUNIN (2002)
CURLYCO MAGIC MOCHA (2002)
CATANKA WALTZING MATILDA (1997)
WILMA AT BOGDOGS (2004)
WHISTLE STOP'S BON BON (2006)
CATANKA FREESTYLER (2005)
CATANKA FREEDOM OF SPEECH (2004)
AKVAVITIX OLEAGINOUS OLGA (1998)
COFFEE'S SPEKTROLIITTI (2000)
CATANKA BESSERWISSER (2000)
CATANKA HAVIS AMANDA (2001)

Tilastointiaikana
Pentueita Pentuja %-osuus
2
20
15,75 %
2
14
11,02 %
2
10
7,87 %
1
9
7,09 %
1
9
7,09 %
1
9
7,09 %
2
8
6,30 %
1
8
6,30 %
1
6
4,72 %
1
6
4,72 %
1
6
4,72 %
1
6
4,72 %
1
6
4,72 %
1
5
3,94 %
1
3
2,36 %
1
2
1,57 %

Toisessa polvessa
Pentueita Pentuja
1
6
0
0
4
22
2
3
0
0
1
6
1
9
3
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
6
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Suositeltava yläraja yksittäisen koiran jälkeläismäärälle pienilukuisissa roduissa on 2-3 pentuetta tai 5
prosenttia laskettuna neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Irlanninvesispanielin kohdalla elinikäisen
jälkeläismäärän rajoittamista suhteutettuna neljän viime vuoden rekisteröinteihin yllä mainitulla 5 prosentin
säännöllä on mahdoton toteuttaa. Vuosina 2007-2010 aikana maassamme syntyi 61 pentua, jolloin yllä
kuvatulla suhteutuksella elinikäinen jälkeläismäärä, kolme jälkeläistä, jää alle keskimääräisen pentuekoon.
Suositeltavana ylärajana yksittäisen irlanninvesispanielin jälkeläismäärälle on kaksi pentuetta.
Toisen polven suositeltava jälkeläismäärä on kaksi kertaa niin suuri kuin ensimmäisen polven jälkeläismäärä.
Uroksissa koiralla Foulby Burnt Out at Rossut on vain yksi oma jälkeläinen mutta 14 toisen polven jälkeläistä.
Koiran Co-R’s Wingset Woody O’Blu Max toisen polven jälkeläismäärä on yli kolminkertainen sen omiin
jälkeläisiin verrattuna. Nartuissa suositeltavat rajat menevät yli kahdella nartulla. Catanka Waltzing Matildalla
on kolminkertainen ja Starfish’s First Ladyllä on yli kaksinkertainen toisen polven jälkeläismäärä verrattuna
niiden omien pentujen lukumäärään.
Jalostukseen käytetyissä uroksissa (Taulukko 4) ei ole keskenään pentuesisaruksia. Kolmella uroksella
(Catanka Winnie the Pooh, Aquatikus Just My Luck ja Aquatikus Freedom Pass) on sama isä, Aquatikus
Lonely Canadian Tinker. Sama uros löytyy Bogdogs Grolschin ja Catanka Knock on Woodin sukutauluista
kolmannesta polvesta. Catanka Knock on Wood on Catanka Winnie the Poohin tyttärenpoika. Fynder
Freethinkerillä ja Coleenville Stop the Rakinilla on sama isä Danoli of Currabell at Coleenville, joka on myös
Catanka Knock on Woodin isoisä. Co-R’s Wingset Woody O’Blu Max löytyy Catanka Knock on Woodin ja
Bogdogs Grolschin sukutauluista kolmannesta sukupolvesta. Yksikään uros ei ole täysin erisukuinen, vaan
kaikilta koirilta löytyvät aiemmin tässä kappaleessa mainitut maailmanlaajuisesti yhteiset nimet useaan kertaan
10 polven sukutauluissa.
Jalostukseen käytetyissä nartuissa (Taulukko 5) on lähisukulaisia. Kaksi narttua, Akvavitix Oleaginous Olga ja
Akvavitix Sally Be Good, ovat pentuesisaruksia. Kahdella nartuista, Catanka Waltzing Matilda ja Starfish’s First
Lady, on jalostukseen käytettyjä narttujälkeläisiä kahdessa polvessa. Kahdella nartulla, Catanka Besserwisser
ja CurlyCo Magic Mocha, on jalostukseen käytettyjä narttujälkeläisiä ensimmäisessä polvessa.
Useampi taulukon 5 nartuista on edellisessä kappaleessa mainittujen urosten tyttäriä. Yksikään narttu ei ole
täysin erisukuinen, vaan kaikilta löytyy aiemmin tässä kappaleessa mainitut maailmanlaajuisesti yhteiset nimet
useaan kertaan 10 polven sukutauluissa.
Rodussa ei Suomessa koskaan ole toistettu samoja yhdistelmiä, eli tehty ns. uusintayhdistelmiä. Maailmalla
näin on kylläkin tehty.
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4.2. Luonne ja käyttöominaisuudet
4.2.1. Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun tarkoituksesta

Irlanninvesispanielin rotumääritelmä (hyväksytty FCI 2.4.2001, SKL-FKK 24.9.2002, LIITE 2) kuvaa luonnetta
sanoin: Itsetietoinen luonne, jossa yhdistyvät suuri älykkyys ja sitkeys. Rohkea, vauhdikkaan innokas, erittäin
sisukas ja uskollinen. Hyvä ja huumorintajuinen perhekoira, mutta pidättyväinen vieraita kohtaan. Hylkäävänä
virheenä luonteen osalta on vihaisuus.
Rodun tarkoituksesta rotumääritelmä kertoo: Irlanninvesispanieli soveltuu hyvin lähes kaikkeen
metsästykseen. Se ajaa riistan liikkeelle ja saattaa seisoa sille, se myös noutaa halukkaasti vaikeassa
maastossa. Linnustajat ovat perinteisesti suosineet rotua sen rakenteen ja luonteen vuoksi.

4.2.2. Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Irlanninvesispanieli on alun perin ollut yhden perheen monitoimikoira, joka on hankkinut isäntänsä kanssa
perheelle ruoan pöytään. Sen lisäksi se on pitänyt huolta pihapiiristä sitä vahtien ja tunkeilijoista ilmoittaen.
Jotta koira on ollut ihanteellinen, sen on täytynyt olla isäntäänsä ja perheeseensä hyvin kiintynyt,
vahvaluonteinen ja itsenäinen sekä reviiritietoinen. Tämän päivän yhteiskunta asettaa hyvin erilaiset
vaatimukset useimmille koirille ja seurakoirana toimiminen on, lähes poikkeuksetta, jokaisen
irlanninvesispanielin pääkäyttötarkoitus, vaikka sen kanssa harrastettaisiinkin jotain koiraharrastuslajia tai sitä
käytettäisiin myös metsästykseen. Koiran yhteiskuntakelpoisuus on tänä päivänä ehdoton vaatimus.
Irlanninvesispanielin luonnetta kirjallisuudessa kuvataan seuraavasti:
”Muita rodun tunnusmerkkejä luonteen puolesta on tiivis omistautuminen niille ihmisille, joita koira rakastaa.
Rotu onkin enemmän yhden perheen - kuin yhden ihmisen – koira. Vaikka rotu ei ole aggressiivinen vieraita
kohtaan, saa siitä hyvän vahtikoiran, sillä vesispanieli ilmoittaa omistajilleen vieraista. Ketkä rodun hyvin
tuntevat, kuvaavat sen olevan hauskanpitoa rakastava pelle, jolla on hyvä huumorintaju ja joka on
leikkisyydessään ikuinen pentu” (Pflaumer 1993).

”Irlanninvesispanieli on individualisti, joka omaa todellisen irlantilaisen huumoritajun. Se on luonteeltaan
itsenäinen ja voimakastahtoinen, joka hieman valikoivasti valitsee ihmiset, joita se haluaa miellyttää. Tämä
ominaisuus tekee siitä haastavan ja toisaalta vastustamattoman ystävän. Metsästyskoirana irlanninvesispanieli
on ”par excellence” omalla tavallaan; täynnä persoonallisuutta ja älykkyyttä, käyttäen loistavaa nenäänsä ja
pehmeää otetta riistasta. Tosin koiralla on luontainen kyky ajatella oman etunsa mukaisesti, eikä todellakaan
aina omistajan edun mukaisesti! ” (Barrington, 2000).
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”Elämä vesispanielin kanssa ei ole koskaan pitkäveteistä. Rotu ei ehkä ole paras valinta ensimmäiseksi
koiraksi, sillä irlanninvesispanieli on äärimmäisen monivivahteinen. Ne oppivat ilolla uusia asioita, mutta
harjoittelun – oli se sitten näyttelyä, tottelevaisuutta, agilityä tai käyttökokeita varten – tulisi aina olla kerrallaan
lyhytkestoista ja usein tapahtuvaa ja etenkin aina hauskaa” (Killick, 2005, 88).
Irlanninvesispanieleiden luonteet vaihtelevat hyvin yksilöstä toiseen. On helppoja koiria, on haastavia yksilöitä
ja on myös vaikeita tapauksia. Osa yksilöistä on hyvin avoimia ja sosiaalisia, toiset taas ovat enemmän
introverttejä ja kontaktien suhteen valikoivampia. Myös aivan liian arkoja ja vaikealuonteisia koiria esiintyy
(Terveyskysely 2004, 5-vuotiskyselyt vuodesta 2007).
4.2.3. Käyttö- ja koeominaisuudet
Irlanninvesispanieli ei ole jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoihin, vaan alkuperäistä käyttötarkoitusta
metsästyskoirana sekä rodunomaista ulkonäköä vaalitaan kaikkialla. Irlanninvesispanielilla on alun perin
metsästetty pääasiallisesti vesilintuja, mutta sitä käytetään myös fasaanien, kyyhkyjen ja muiden maalintujen
metsästykseen. Osa koirista myös seisoo riistaa ja tällöin sitä on käytetty myös kanalintumetsästyksessä.
Myös jänistä voi vesispanielilla metsästää. Erityisen käyttökelpoinen vesispanieli on raskaassa, vetisessä
maastossa. Suomessa vesispanielia käytetään eniten vesilintumetsästyksessä.
Jotta irlanninvesispanieli olisi hyvä metsästyskoira, sillä tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:
·

Riistavietti

·

Miellyttämisenhalu

·

Laukausvarmuus

·

Kovaluonteisuus; eli ei muistele negatiivisia hetkiä tapahtuneen jälkeen

·

Pehmeäsuisuus; kantaa riistan helläotteisesti omistajalleen

·

Sitkeäluonteisuus; jaksaa työskennellä pitkään niin vaadittaessa.

Irlanninvesispanieli on vilkas ja toiminnanhaluinen koira. Alkuperäisen käyttötarkoituksen lisäksi se soveltuu
monipuoliseksi harrastuskaveriksi. Suositeltavaa on, että vesispanielin omistaja on koiran kouluttamisesta ja
aktivoinnista kiinnostunut ulkoilmaihminen. Irlanninvesispanieli voi olla rasittavankin vilkas pelkäksi
seurakoiraksi. Viimeisen viiden vuoden aikana rotua onkin ilahduttavissa määrin nähty enemmän
harrastuskentillä sekä kilpailuissa.
Taipumuskokeet
Irlanninvesispanielilla on osallistumisoikeus spanieleiden taipumuskokeeseen (SPA), jonka tarkoituksena on
todeta spanielirotujen käyttöominaisuudet sekä ovatko koiran luonne ja käyttäytyminen spanielirodulle
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tyypilliset. Suomessa irlanninvesispanieli tarvitsee taipumuskokeessa hyväksytyn suorituksen tullakseen
Suomen muotovalioksi (FI MVA).
Kokeen aikana arvioidaan koiran luonnetta spanielin alkuperäisen käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten
pohjalta. Paitsi itse sosiaalisen käyttäytymisen osiossa, myös muissa osioissa arvioidaan koiran luonteen
ominaisuuksia. Vaatimuksena on, että koiran on tultava toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Jos koira osoittaa
aggressiivisuutta tai suurta arkuutta vieraita ihmisiä tai toisia koiria kohtaan, suoritus hylätään.
Hakuosuudella testataan koiran halukkuutta työskennellä metsässä ja yhteistyöhalukkuutta ohjaajansa
kanssa. Tässä osuudessa testataan laukauksensieto. Koiran hermorakenteen vahvuus tai heikkous määrää
pitkälti koiran kyvyn sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Koiran kyky sietää kovia ja teräviä ääniä (laukauksia) on
riippuvainen koiran hermorakenteesta. Kokeessa arvioidaan koiran taisteluhalua: hyvän taisteluhalun omaavan
koiran työskentely ei häiriinny eteen tulevista maastollisista tai ulkopuolisista häiriöistä, vaan koira pyrkii
sinnikkäästi kohti viettinsä mukaista päämäärää.
Jäljestysosuudella testataan koiran riistaviettiä, luontaista halukkuutta seurata riistaeläimen jälkeä. Hyvin
suoritettu jäljestystyö vaatii koiralta myös metsästystilanteessa toivottavaa keskittymiskykyä ja tarkkuutta, sekä
se kuvastaa myös koiran itsevarmuutta. Jäljestysosuuden päättää jäljen lopussa oleva tapettu riistaeläin
(kokeessa käytetään kania), jolla testataan koiran halukkuutta riistakosketukseen.
Vesi on suomalaisessa luonnossa ja siten myös metsästyksessä keskeinen elementti. Vesi on myös spanielille
keskeinen elementti. Vesityössä testataan koiran halukkuutta mennä veteen ja siellä työskentelyyn. Vesityön
aikana testataan myös noutohalukkuus käyttämällä ns. riistapukkia, jonka koira noutaa uimalla vedestä.
Koiran tottelevaisuutta seurataan koko kokeen ajan. Kaikkien osasuoritusten (sosiaalinen käyttäytyminen,
haku ja laukauksensieto, jäljestys, vesityö, tottelevaisuus) tulee olla hyväksytty, jotta koko koe on hyväksytty.
Koe vaatii koiralta luontaista riistaviettiä, jonkun verran itsevarmuutta sekä yhteistyöhalukkuutta ohjaajansa
kanssa perustottelevaisuuden lisäksi. Koe kertoo myös koiran hermorakenteesta käyttöominaisuuksien
suhteen.
Spanielien taipumuskokeessa on käynyt 132 koiraa (94 koiraa JTO 2007-2011). Koekäyntejä on kuitenkin
enemmän, sillä kokeen läpäisemistä saa yrittää useamman kerran. Näistä 132 koirasta on 111 kpl (8.9.2011
Koiranet) eli 84 % saanut hyväksytyn tuloksen (85 % JTO 2007-2011). Kokeen läpäisyprosentti on siis
edelleen rodussa hyvin korkea.
Vuosien 2006-2010 välillä syntyneistä 81 koirasta 34 eli 41 % (56 % JTO 2007-2011) on käynyt kokeessa ja
kokeen on läpäissyt 28 koiraa (82 %) (Koiranet 8.9.2011).
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Koeraporteista vuosilta 2001-2006 käy ilmi, että hylkäykset ovat tulleet haku ja laukaus –osiosta (6) tai
jäljestyksestä (5). Vuoden 2007 koeraportteja ei saatu käyttöön. Vuoden 2008-2011 koeraporteissa hylkäyksiä
on tullut seuraavasti: haku ja laukaus (14), jäljestys (8), vesityö (2), tottelevaisuus (1), sosiaalinen
käyttäytyminen (1). Vuosi 2011 on vaillinainen, sillä tätä kirjoitettaessa kaikki koeraportit eivät vielä olleet
saapuneet rotujärjestölle.
Haun hylkäämisen syyt johtuvat siitä, että koira on metsässä joko ”sunnuntaikävelyllä”, tai se oudoksuu
koetilannetta eikä irtaudu ohjaajasta, tai päinvastoin tarkkailee tilannetta välimatkan päästä. Yhtään hylkyä ei
ole tullut laukauksen osalta. Jäljestämisen hylkäykset ovat lähes poikkeuksetta olleet tilanteita, joissa koira ei
ole lähtenyt jäljestämään lainkaan, tai jäljestäminen on ollut liian epävarmaa yleensä takana tulevista ihmisistä
paineistuen. Vesityössä hylätyt koirat eivät olleet menneet veteen. Tottelevaisuudessa hylätty koira ei ole ollut
tottelevainen hakuosuudella. Sosiaalisessa käyttäytymisessä hylätystä koirasta kommentoidaan sen olleen
arka.
Jäljestyksessä koeraporteista tulee selvästi ilmi, että irlanninvesispanieli käyttää lähes aina ilmavainua.
Useimmiten koira käyttää sekä maa- että ilmavainua. Ilmavainuinen koira etenee usein nopeasti mutta saattaa
helpommin ajautua harhaan. Tyypillisesti vesispanieli on innokas ja etenemisvarma jäljestäjä.
Vesityöskentelyssä rotu tyypillisesti loistaa mennä loiskauttaen reippaalla loikalla veteen, noutaen riistapukin
innokkaasti.
Metsästyskokeet
Vaikka koiria Suomessa käytetäänkin käytännön metsästyksessä, on koiria käynyt spanielien
metsästyskokeessa (SPME) merkittävästi vähemmän. Koekäyntejä löytyy seitsemältä koiralta (3 koiraa JTO
2007- 2011). Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana tulospuolella on kuitenkin päästy tuloksiin
kolmen koiran osalta. Yhdellä koiralla yksi AVO-1 tulos, yhdellä koiralla viisi kappaletta AVO-2 tuloksia ja
yhdellä koiralla yksi AVO-3. Muilla koirilla AVO-0 tulos tai ei tulosta. Spanielien vesilintukokeessa (SPVE)
koekäyntejä on kuudella (3 koiraa JTO 2007- 2011) eri koiralla. Neljä koiraa on kerran saanut AVO-3 tuloksen.
Käyttövalion arvon koira saa, kun se on saanut 3 VOI-1 tulosta SPME tai SPVE -kokeesta ja sillä on
näyttelyssä 15 kk:n iässä tai sen jälkeen saatu laatuarvostelussa vähintään ”hyvä” (H). Rodussa ei ole yhtään
käyttövaliota, eikä yksikään koira ole edennyt VOI-luokkaan.
Tottelevaisuuskokeet, käyttäytymiskoe, agility ja vesipelastus
Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) vesispanieleita kautta aikojen on käynyt 19 koiraa (13 koiraa JTO 20072011). Koirista 2 on startannut VOI -luokassa ja 7 AVO -luokassa (Koiranet 8.9.2011).
Palveluskoirien käyttäytymiskokeessa, joka on avoin kaikille roduille, on edelleen käynyt viisi koiraa ja kahdella
näistä on BH-titteli (Koiranet 8.9.2011).
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Agilityssä (AGI) on startannut 7 koiraa (3 koiraa JTO 2007-2011) ja näistä kolme on noussut II-luokkaan, eli
keskimmäiselle tasolle agilityn kolmiportaisessa tasoluokituksessa (Koiranet 8.9.2011). Kakkosluokkaan
nousuun vaaditaan kolme virheetöntä rataa ykköstasolta.
Vesipelastuksessa (VEPE) on kaksi koirakkoa kilpailut AVO-tasolla (Koiranet 8.9.2011). Päästäkseen
kilpailemaan vesipelastuksessa irlanninvesispanielin tulee ensin suorittaa hyväksytysti lajin soveltuvuuskoe.

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet
Metsästyskoirien jäljestämiskokeessa (MEJÄ) on ollut huima nousu niin koestarttien kuin myös tulosten osalta
verrattuna edellisen tavoiteohjelman tietoihin.
Startteja vuoden 2011 loppuun mennessä on kaiken kaikkiaan 166. Startanneita koiria on 29 (10 koiraa JTO
2007- 2011).
Tulokset voittajaluokasta ovat seuraavat: VOI1 41 kpl, VOI2 12 kpl, VOI3 9 kpl, VOI0 2 kpl ja VOI- 7 kpl.
Avoimen luokan starteista tulokset jakautuvat seuraavasti: AVO1 29 kpl, AVO2 16 kpl, AVO3 17 kpl, AVO0 19
kpl ja AVO- 14 kpl.
Voittaja (VOI) -luokkaan koira nousee saavutettuaan kahdesti ykköspalkinnon avoimesta (AVO) luokasta.
Jälkivalion arvoon tarvitaan kolme ykköstulosta VOI-luokasta.
Rodussa on kuusi jäljestysvaliota (1 koira JTO 2007-2011) (Koiranet 8.9.2011). Yksi koira on osallistunut
vuosina 2007 ja 2011 MEJÄ:n Suomenmestaruuskilpailuun. Yksi koira on osallistunut vahingoittuneen
hirvieläimen jäljestämiskokeeseen (VAHI).

JTO IVS 27(93)

Luonnetesti
Suomen Kennelliiton luonnetesti on avoin kaikille roduille. Suomen Spanieliliitto rotujärjestönä ei ole määritellyt
minkälainen testitulos olisi ihanteellinen ”keskivertospanielille”. On huomioitava, että irlanninvesispanieli on
luonteeltaan enemmän muiden vesikoirien kuin esim. englantilaisten maaspanielien kaltainen. Spanielirotuja
on alettu viime vuosina testata, joskin vielä hyvin vähäisessä määrässä. Kolme irlanninvesispanielia on käynyt
luonnetestissä alla olevin tuloksin:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arvo
Osasuoritus
-1
Toimintakyky
+1
Terävyys
+1
Puolustushalu
+2
Taisteluhalu
+1
Hermorakenne
+2
Temperamentti
+1
Kovuus
+2a
Luoksepäästävyys
+++ Laukauspelottomuus
Yhteensä

Tulos
Pieni
Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua
Pieni
Kohtuullinen
Hieman rauhaton
Kohtuullisen vilkas
Hieman pehmeä
Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
Laukausvarma

Pisteet
-15
1
1
20
35
30
8
30
110

Sivun alkuun
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arvo
Osasuoritus
-1
Toimintakyky
+2
Terävyys
+2
Puolustushalu
+2
Taisteluhalu
+1
Hermorakenne
+3
Temperamentti
-2
Kovuus
+2a
Luoksepäästävyys
+++ Laukauspelottomuus
Yhteensä

Tulos
Pieni
Suuri ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua
Suuri, hillitty
Kohtuullinen
Hieman rauhaton
Vilkas
Pehmeä
Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
Laukausvarma

Arvo
Osasuoritus
+1
Toimintakyky
+1
Terävyys
+3
Puolustushalu
-1
Taisteluhalu
+1
Hermorakenne
+3
Temperamentti
+1
Kovuus
+3
Luoksepäästävyys
+++ Laukauspelottomuus
Yhteensä

Tulos
Kohtuullinen
Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua
Kohtuullinen, hillitty
Pieni
Hieman rauhaton
Vilkas
Hieman pehmeä
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukausvarma

Pisteet
-15
2
2
20
35
45
-16
30
103

Pisteet
15
1
3
-10
35
45
8
45
142

MH-luonnekuvaus
MH-luonnekuvaus on uudempi luonnetta mittaava koe ja siinä on käynyt kolme koiraa, joista vain yksi on sen
suorittanut alla olevin tuloksin:
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3a
3b
3b
4
5a
5b
5c
5d
5e
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
8a
8b

Osasuoritus
Kontakti, tervehtiminen
Kontakti, yhteistyö
Kontakti, käsittely
Leikki 1, leikkihalu
Leikki 1, tarttuminen
Leikki 1, puruote ja taisteluhalu
Takaa-ajo 1
Takaa-ajo 2
Tarttuminen 1
Tarttuminen 2
Aktiviteettitaso
Etäleikki, kiinnostus
Etäleikki, uhka/aggressio
Etäleikki, uteliaisuus
Etäleikki, leikkihalu
Etäleikki, yhteistyö
Yllätys, pelko
Yllätys, puolustus/aggressio
Yllätys, uteliaisuus
Yllätys, jäljellejäävä pelko
Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus
Ääniherkkyys, pelko
Ääniherkkyys, uteliaisuus
Ääniherkkyys, jäljellejäävä
pelko
Ääniherkkyys, jäljellejäävä
kiinnostus
Aaveet, puolustus/aggressio
Aaveet, tarkkaavaisuus

4
3
4
4
3
1
3
3
2
5
3
3
1
1
1
1
3
2
2
3
1
3
5
1

Tulos
Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta
Hyväksyy ja ottaa kontaktia
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
Ei tartu esineeseen
Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
Ei osoita uhkauseleitä
Ei saavu avustajan luo
Ei osoita kiinnostusta
Ei osoita kiinnostusta
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
Ei osoita kiinnostusta haalariin
Väistää kääntämättä pois katsettaan
Menee räminälaitteen luo ilman apua
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita vai väistämistä

1 Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
2 Katselee aaveita silloin tällöin
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8c
8d
8e
9a
9b
10

Aaveet, pelko
Aaveet, uteliaisuus
Aaveet, kontaktinotto
aaveeseen
Leikki 2, leikkihalu
Leikki 2, tarttuminen
Ampuminen

2 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
4 Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
4 Ottaa itse kontaktia avustajaan
3 Leikkii - aktiivisuus lisäänty/vähenee
3 Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
4 Keskeyttää leikin/passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa
leikkiin/passiivisuuteen

Kahden muun koiran koe keskeytettiin kohdassa 6.
Ruotsissa MH-kuvauksen on suorittanut 8 koiraa (www.rasdata.nu/iws 6.9.2011). Rasdatan sivustosta löytyy
myös rodulle laskettu keskiarvo eri osa-alueilta. Kunhan koiria saadaan lisää luonnekuvauksiin, voidaan
keskiarvoja laskea meilläkin. Näillä käyntimäärillä ei voida määrittää rotukohtaista ihannetta luonteen osalta.
Varsinaiseen rotuprofilointiin tarvitaan enemmän käyntejä, jotta tulosta voidaan pitää riittävän luotettavana.
Näyttelyt
Näyttelykäynnit ovat rodun rekisteröinteihin verrattuna varsin korkeat, vaikka kyseessä on turkkirotu joka pitää
kunnostaa näyttelyä varten.
Taulukko 6. Näyttelyarvosteluiden luonne tai käyttäytymismaininnat vuosilta 2007- 2011.
Vuosi

Näyttely-

Luonne/käytös-

Positiivinen

Negatiivinen

Käytös-EVA

Käytös-HYL

käynnit kpl

maininnat kpl

maininta

maininta

kpl

kpl

2007

230

51

41

10

1

2008

280

81

58

23

1

2009

178

44

39

5

2010

170

76

60

16

2011

107

16

12

4

1

(30.8.
asti)
Näyttelyarvosteluissa luonteesta tai käyttäytymisestä mainitaan useimmiten erittäin lyhyesti, tai ei lainkaan.
Kotimaisessa tuomarikoulutuksessa on pyydetty tuomareita kirjoittamaan koirien kehäkäyttäytymisestä.
Pentuluokan koirat ovat tyypillisesti iloisia hännänheiluttajia. Mikäli pentu jo on pelokas ja arka, tulee se sitä
olemaan hyvin todennäköisesti jatkossakin. Juniori- ja nuortenluokan koirilla alkavat negatiiviset
käytösmaininnat, joita ovat itseluottamuksen ja kehätottumuksen puute sekä arkuus. Omistajilta kuulee, että
koiran käytös alkaa muuttua puberteetin myötä. Käyttö- ja avoimessa luokassa suurin osa negatiivisista
luonnemerkinnöistä koostuu myös koiran itseluottamuksen puutteesta tai arkuudesta tuomarin käsittelyssä.
Valioluokan koirissa negatiiviset käytösvietit olivat harvinaisia, mutta myös aikuiset koirat ovat vieroksuneet
mittaustilannetta. Yksi aikuinen koira on ärhennellyt muille koirille. Taulukon 6 EVA:t (ei voida arvostella) on
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annettu tilanteissa, joissa koira on ollut niin arka, ettei se ole päästänyt tuomaria lähelle. HYL-koira on murissut
tuomarille.
Vuosi 2011 haluttiin ottaa tarkasteluun mukaan, vaikka se onkin vaillinainen. Vuoden 2011 alusta
näyttelyarvostelukaavake muuttui siten, että tuomarin tulee täyttää arvostelukaavakkeessa kohdat koiran
kehäkäyttäytymisen arvioimiseksi. 107 arvostelusta kohdat oli täytetty 68 lomakkeessa. Näistä 67 koiran
käyttäytyminen suhtautumisessa tuomariin oli rodunomainen ja yhdellä kohdassa väistää. Yhdellä koiralla oli
yleisessä osuudessa rasti kohdassa pelokas. Rodunomaisesti käyttäytyneiden koirien sanallisessa
arvosteluista löytyi kuitenkin negatiivisia mainintoja käytöksestä. Kehäkäyttäytymisen arvioiminen ei siis ole
aukotonta tai siihen totuttelemisessa ja muistamisessa on vielä tuomareiden osalta toivottavaa.
Muiden maiden käyttökokeet
FCI luokittelee irlanninvesispanielin spanieliroduksi. Keski-Euroopan maista Hollannissa ja Ranskassa
muutamat irlanninvesispanielit ovat osallistuneet spanielien metsästyskokeisiin hyvin tuloksin. Ruotsissa
irlanninvesispanielilla on osallistumisoikeus sekä spanielien että noutajien käyttökokeisiin. Valion arvoon
tarvittava koetulos tulee kuitenkin saada spanielikokeesta
Iso-Britanniassa irlanninvesispanieli esiintyi ensimmäisen kerran field trial-kokeessa vuonna 1899. Koe oli
noutajien koe. Vuosisadan vaihteen jälkeen koetoiminta sai jatkuvamman muodon ja jo tuolloin käytiin rodun
sisällä keskustelua kumpaan koemuotoon – spanielien vai noutajien – irlanninvesispanieli olisi sopivampi. The
Kennel Club antoi koiranomistajien itse päättää kumpaan kokeeseen tuolloin koiransa halusivat ilmoittaa. Näin
meneteltiin aina 1950-luvulle asti. Tuolloin rodun keskuudessa piti päättää, kummaksi irlanninvesispanieli
luokitellaan, spanieliksi vai noutajaksi. Päädyttiin siihen, että vesispanieli on metsästyskäytöltään spanieli.
Nykyisin rotu kuitenkin on luokiteltu noutajaksi ja tämä tapahtui vuonna 1984. (Waters, 1998) Rodussa on vain
yksi Field Trial Champion (FT Ch). Niin kutsuttuja ”täysvalioita” (GB Ch), joilla on näyttelysertifikaattien lisäksi
koetulos käyttöpuolelta, on lukuisia.
USA:ssa irlanninvesispanieli on myös luokiteltu noutajaksi ja siellä käyttökokeita on useita eri vaikeusasteita.
Vuodesta 2011 lähtien on rodulla oikeus osallistua myös spanielien upland-kokeisiin (maalintukokeisiin).
Kokeisiin koiria osallistuu rekisteröinteihin nähden varsin runsaslukuisesti. Rotuyhdistys Irish Water Spaniel
Club of America on vuodesta 1990 alkaen antanut koirille tunnustuksen ”AKC All-Around Irish Water Spaniel”.
Irlanninvesispanielin ei ainoastaan tulisi olla terverakenteinen ja kaunis koira, vaan sen tulisi myös olla
hyväkäytöksinen ja kykenevä niihin metsästystehtäviin, joihin rotu alun perin kehitettiin. All-Around tunnustuksen koira saa, kun se on AKC muotovalio (Am Ch), tottelevaisuudesta vähintään Companion Dog
(CD) titteli sekä käyttökokeesta vähintään Junior Hunter (JH) titteli. Vuoden 2010 loppuun mennessä 102
koiraa on saanut tämän tunnustuksen. Vuonna 1971 Irish Water Spaniel Club of America laati rodulle oman
tarkoituksenmukaisen käyttökokeen, josta on kaksi tasoa: Working Certificate (WC) ja Working Certificate
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Excellent (WCX). WC-tason läpäisseitä koiria vuoden 2010 loppuun mennessä ollut 145 kappaletta ja WCXtason 46 kappaletta (Irish Water Spaniel Club of America National Specialty 2010 näyttelyluettelo).

4.2.4. Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen
Suomen rotuyhdistys teetti ensimmäisen terveys- ja luonnekyselyn jäsenistölle vuonna 2004 (Terveyskysely
2004, Irlanninvesispanielin jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011). Kysely lähetettiin kaikille silloisille
rotuyhdistyksen jäsenille, sekä myös niille silloisille ja entisille koiranomistajille, joiden yhteystiedot olivat
selvillä. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja siihen oli mahdollisuus vastata myös internetissä sähköisesti. Tämä
mahdollisti sen, että kyselyyn saattoi vastata myös sellainen koiranomistaja, jolle ei kyselyä oltu varta vasten
postitettu, sekä yksi ihminen useamman koiransa osalta. Tästä syystä tarkkaa vastausprosenttia ei ole
tiedossa. Kyselyyn vastattiin 54 koiran osalta. Koirat oli jaettu iältään pentuihin, aikuisiin ja vanhuksiin ilman
tarkkoja ikärajoja. Terveyskysely täydellisine tuloksineen ja vastauksineen on JTO 2007-2011 liitteissä.
Riista- ja saalistusviettisiksi vastauksissa kuvattiin noin 70 % koirista riippumatta ikäkaudesta. Mikäli koira saa
tuoreen havainnon riistasta, viettitaso nousee osalla niistäkin koirista, jotka eivät muuten ole omistajan mukaan
riistaviettisiä.
Vastausten perusteella paukkuarkoja koiria oli 17 %. Metsästyskoirarodulle tämä on suuri osuus.
Lukumääränä tämä tarkoitti 9 koiraa 53 koirasta, joiden kohdalta kyselykaavakkeissa oli vastaus liittyen
paukkuarkuuteen. Kuitenkin taipumuskoeraporttien perusteella koiria ei ole hylätty laukauksensietoosuudessa. Tämä poikkeama johtunee siitä, että paukkuarat koirat eivät ole taipumuskokeessa käyneet.
Kyselyn vastausten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että paukkuarkuudella käsitettiin myös muita
ääniherkkyyksiä kuin pelkkää laukauspelkoa. Irlanninvesispanieli ei saa olla paukkuarka. Paukkuarkuus on
yksi voimakkaasti periytyvistä ominaisuuksista.
Kyselyyn vastanneista 88 % omistajista ei kokenut koiraansa eroahdistuksesta kärsiväksi. Kuudella koiralla
(6/51) oli kyselyn perusteella eroahdistusta. Useimmiten eroahdistus on ollut nuoruusikään liittyvä ilmiö.
Toisille koirille vihaisia joukosta oli 12 %. Dominantteja selvästi enemmän, eli 38 %. Tämän perusteella
voidaan olettaa, että ns. pullistelijoita toisia lajitovereita kohtaan kyllä löytyy mutta varsinaisia tappelijoita
selvästi vähemmän. Kohdattavan koiran sukupuolella on koiran käytökseen merkitystä hieman yli puolella
koirista (57 %).
Irlanninvesispanielin suhtautuminen vieraisiin ihmisiin on kyselyn perusteella valtaosaltaan rotumääritelmän ja
koiran alkuperäisten tehtävien mukainen: 25 % koirista oli pidättyväisiä alussa, mutta valmiita tekemään
tuttavuutta. Haukku- ja ilmaisuherkkiä oli 23 %, mikä on yhteydessä edelliseen käyttäytymistapaan.
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Kyselyn vapaat kommentit -osiossa luonteista oli muutamia kuvauksia, joita ei soisi kohtaavansa. Arkuutta
esiintyi, ja se koettiin ongelmaksi. Myös hyökkäävyydestä oli mainintoja. Pidättyväisyys vieraita kohtaan on
useilla koirilla myös olemassa oleva ominaisuus. Rodussa esiintyy kyselyn perusteella myös luonteen osalta
hylkäävän virheen omaavia, vihaisia koiria. Aggressiivisuutta esiintyy nimenomaan vieraita ihmisiä, ei omia
perheenjäseniä tai tuttuja kohtaan.
Luonteen kartoitusta on jatkettu nk. 5-vuotiskyselyillä, jotka vuodesta 2007 on lähetetty 5 vuotta täyttäneiden
vesispanieleiden omistajille tai haltijoille. 5-vuotiskyselyitä on lähetetty 58 ja vastauksia on saatu 2011
mennessä 34 (59 %).
Sama kuva rodusta toteutuu (taulukko 7): koirat ovat pidättyväisiä (26/34), mutta pääosin avoimia (26/34) ja
ystävällisiä (30/34) ihmisiä kohtaan. Aroiksi oli vastanneista koiransa luonnehtinut 11 ja vain yksi totesi
koiransa olevan vihainen ihmisille. Paukkuarkoja oli 4 (11.7 %), joten sen suhteen ei ole tapahtunut
merkittävää muutosta. Ääniherkkyyttä kysyttiin nyt erikseen, ja ääniherkkiä koiria oli 8 (23,5 %).
Haukkuherkkiä koiria oli 44 %.
Taulukko 7. 5-vuotiskyselyissä vuosina 2007-2010 kuvatut luonteenpiirteet.
Vastauksia kyselyyn on tullut 34 koiran osalta.

Onko koirasi luonteeltaan tyypillisemmin:
avoin ihmisiä kohtaan
ystävällinen ihmisiä kohtaan
avoin toisia koiria kohtaan
ystävällinen toisia koiria kohtaan
pidättyväinen
arka
aggressiivinen toisia koiria kohtaan
vihainen ihmisille
haukkuherkkä
ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen)
paukkuarka (laukaus)
omistushaluinen (esim. vahtii ruokaansa)

kyllä
26
30
26
29
8
11
5
1
15
8
4
8

ei
8
3
8
5
26
23
29
33
19
26
30
26

5-vuotiskyselyn vapaissa, koiran luonnetta kuvaavissa kommenteissa korostui rodun lapsirakkaus ja
perhesidonnaisuus.
Jalostustoimikunta lähetti tammikuussa 2004 ulkomaisille irlanninvesispanielikasvattajille kyselyn, jossa
kartoitettiin rodun luonneominaisuuksia. Kyselyn saaneet kasvattajat olivat olleet rodun parissa jo
vuosikymmeniä ja heillä tuli myös olla kokemusta rodun alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Vastauksia
saatiin Iso-Britanniasta, USA:sta, Hollannista, Ranskasta ja Ruotsista. Luonnekyselyssä kasvattajilta kysyttiin
mm. mikä on ollut alkuperäinen tarkoitus rodun pidättyväisyydelle, kuinka rodun luonneominaisuudet ovat
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muuttuneet siitä kun oma kasvatustyö on alkanut, mitä rodun luonteen tulisi olla tämän päivän yhteiskunnassa
ja mikä ero on pidättyväisyydellä ja varsinaisella arkuudella.
Seuraavassa muutamia vastauksia:
”Alun perin irlanninvesispanieli oli perheen koira, joka toi ruoan pöytään. Se ei ollut yläluokkalaisten herrojen
koira mitkä metsästivät laumassa, vaan sen tehtävä oli olla uskollinen omalle ihmiselleen.
Suvussani on ollut vesispanieleita jo sadan vuoden ajan ja tuolloin koirat elivät tallissa tai kennelissä eivätkä
juuri tavanneet vieraita tai lapsia tai osallistuneet perheen jokapäiväiseen elämänmenoon muuten kuin silloin,
kun sen kanssa metsästettiin. Koirassa pidettiin luonteen osalta tärkeänä lähes ainoastaan vain sen
metsästystaitoa. Nykyisin tilanne on aivan toinen, kun koirat elävät perheenjäseninä ja ne elävät
kaupungeissa.”
”Luonteet ovat muuttuneet erittäin paljon siitä kun 1970-luvulla tulin rodun pariin. Tuolloin oli hyvin tavallista,
että oli arkoja koiria jotka saivat paniikkireaktioita ja jotka myös purivat. Kasvattajat ovat kiitettävästi jalostaneet
luonteita ja verrattuna pariin viime vuosikymmeneen, ovat luonteet parantuneet huomattavasti.”

”Pidättyväisyys on sitä, että koira haluaa ensin katsoa ja haistaa vierasta ennen kuin se hänet hyväksyy.
Toiset rodut eivät kyseenalaista tilannetta että joku tulee ja alkaa silittää ennen kuin koiralla on edes
mahdollisuutta miettiä tilannetta. Irlanninvesispanieli haluaa itse ensin päättää tällaisesta. Jos koiran omistaja
osoittaa koiralle, että vieras on ”hyvä tyyppi” niin koiran tulisi hyväksyä vieraan kosketus ja lähestyminen. Sen
ei tarvitse tehdä siitä isoa numeroa ja tervehtien hypätä vierasta kohti, kuten monet muut rodut tekevät, mutta
sen pitää hyväksyä vieras. Arkuus on sitä, että koira ei anna vieraan koskea, vaikka omistaja olisi vieressä sille
viestittämässä että vieras on ”OK”. Arka koira pakittaa, poistuu huoneesta tai voi hermostuneena puraista.”
Kasvattajakysely on jalostustoimikunnan arkistossa.
Irlanninvesispanieli on rakenteeltaan peruskoira luppakorvia lukuun ottamatta. Luppakorvien hoito on
puutteellisen korvatuuletuksen takia vaativampaa kuin pystykorvien. Kipeät korvat tai huonokuuloisuus voi
vaikuttaa koiran käyttäytymiseen. Rodussa ei ole muita rakenteellisia tai terveydellisiä seikkoja, jotka voivat
vaikuttaa koirien käyttäytymiseen.
Lisääntymisterveyteen ja lisääntymiseen muuten liittyviä asioita on selvitetty 5-vuotiskyselyissä. Narttukoirien
juoksuaikojen välit ovat lyhyimmillään 5 kk ja pisimmillään kerran vuodessa, keskimäärin kuitenkin 6-7 kk.
Ainoastaan yhdellä nartulla juoksuajat olivat epäsäännölliset. Nartun ensimmäisen juoksun
alkamisajankohdassa oli suuria eroavaisuuksia. Nuorin ensimmäiseen kiimaan tullut on ollut 6 kk ja vanhin 20
kk. Keskimääräinen juoksujen alkamisikä on 10,5 kk. Huomattavaa on, että 19 narttuvastauksesta 13 on
steriloitu viisivuotiskyselyyn mennessä. Yleisin syy steriloimiselle on voimakkaat valeraskaudet.
Keskimääräinen sterilointi-ikä on ollut 3 v 7 kk.
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Uroksien lisääntymiseen liittyvistä seikoista 5-vuotiskysely kertoo, että 15 koirasta kolme on kastroitu; yksi
epilepsian ja yksi aggressiivisuuden takia. Yksi uros on yksikiveksinen.
Vesispanieliuroksilla on hyvä lisääntymisvietti, mutta varsinkin nuorten koirien kohdalla on ollut
astumisvaikeuksia. Halua on, mutta uskallusta ei. Tämä voi liittyä nuoren koiran itseluottamuksen puutteeseen.
4.2.5. Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista
Vesispanieli on aktiivinen harrastuskoira, joka on onnellinen ja voi hyvin, kun sillä on mielekästä tekemistä.
Tällaisena rotu tulee säilyttää. Kaikilla koirilla tulisi olla sellaiset luonneominaisuudet, että niistä saa kelpo
harrastuskoiran kilpakentille tai metsälle. Luonneominaisuuksissa on edelleen valitettavan paljon hajontaa.
Tällä hetkellä pieni osa koirista on liian passiivisia, teräviä ja/tai liian arkoja.
Passiivisuus, arkuus ja liiallinen pelokkuus vaikuttavat heikentävästi koiran toimintakykyyn ja
koulutettavuuteen. Tällaisen koiran kanssa normaali arkikin yleensä on haastavaa. Irlanninvesispanielin tulee
olla yhteiskuntakelpoinen ja sen luonteen tulee olla mutkaton.
Rodun kasvattajien keskuudessa kautta maailman on ollut jo vuosia keskustelua siitä, että rotumääritelmässä
oleva maininta koiran pidättyvästä luonteesta tulisi poistaa. Pidättyväisyyden ja arkuuden välinen ero on
veteen piirretty viiva.
Rodun luonteiden parantuminen on ennen kaikkea valistuksesta ja rodun tunnettuudesta kiinni. Mitä enemmän
koiria näkyy harrastus- ja kilpakentillä, missä hyväluonteisuus, koulutettavuus ja avoimuus takaa menestyksen,
sitä suurempi on tällaisten koirien kysyntä ja sitä enemmän tällaisia koiria käytetään jalostukseen. Vain tällä
tavoin luonteet kehittyvät oikeaan suuntaan.

4.3 Terveys ja lisääntyminen
4.3.1. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
Irlanninvesispanieli ei kuulu minkään perinnöllisen vian tai sairauden osalta PEVISA-ohjelmaan.
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet
Rotukohtaisessa neuvottelussa 14.2.2004 on hyväksytty jalostuksen toimintaohje, jonka mukaan rodun
jalostuksessa kiinnitetään terveyden osalta huomiota lonkka- ja kyynärnivelien terveyteen sekä
silmätutkimustuloksiin. Lonkka- ja kyynärpäätutkimustulosten osalta ei tuolloin asetettu jalostusrajoituksia. Oli
kuitenkin suositeltavaa, että lonkka- ja/tai kyynärnivelissään muutoksia omaavalle yksilölle käytetään sellaista
partneria, jolla ei ole muutoksia nivelissään. Jalostuksen toimintaohjeen mukaan koira tuli olla virallisesti
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silmätutkittu eikä silmätutkimus astutushetkellä saanut olla 24 kuukautta vanhempi. Tutkimustuloksen osalta ei
asetettu jalostusrajoituksia (www.irlanninvesispanielit.fi 6.9.2011).
Vuonna 2012 pidetään uusi rotukohtainen neuvottelu, jossa päivitetään jalostuksen toimintaohje JTO:n
tavoitteiden mukaiseksi.
Lonkka- ja kyynärniveldysplasiat
Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten
kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa
yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset
erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä
(engl. major gene). Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on vaikutusta
kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin olevan yhteydessä
lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee
myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös
liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa muutoksia.
Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden
karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan
jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista (www.kennelliitto.fi 6.9.2011).
Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan
nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus
coronoideus) sisemmän osan fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan
osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia
(nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja
myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.
Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on kvantitatiivista eli siihen
vaikuttaa useita eri geenejä. Yksi näistä geeneistä saattaa olla ns. suurivaikutteinen geeni. Kasvuhäiriön tyyppi
vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on
yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten
tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön
synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella ruokinnalla
voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen perinnöllinen taipumus
(www.kennelliitto.fi 6.9.2011).
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Tavoite: Lonkka ja kyynärpääkuvaukset
Lonkka- ja kyynärniveldysplasian vastustaminen on rodussa tärkeää jo eläinsuojelulliset näkökohdat
huomioon ottaen. Käyttökoirana irlanninvesispanieli tarvitsee terveet nivelet kyetäkseen suorittamaan
sille tarkoitettuja tehtäviä. Myös seura- ja harrastuskoiran nivelien terveys on tärkeää, jotta koirasta
olisi mahdollisimman pitkään kumppaniksi harrastuksiin ja lenkkipoluille. Jalostukseen tulee käyttää
ainoastaan lonkka- ja kyynärpääkuvattuja koiria. Mikäli koira on luokiteltu dysplastiseksi, tulee sillä
olla normaali partneri. Vakavampien asteiden (lonkat D ja E, kyynärät 2 ja 3) ei suositella.

Taulukko 8. Suomessa syntyneiden pentujen lukumäärä, lonkkakuvaustulokset, lonkkakuvattujen koirien
lukumäärä sekä lonkkakuvattujen %-osuudet vuosina 2000-2010. Lähde: Koiranet 6.9.2011
kuvaustulos
Vuosi

Syntyneitä

A

B

C

D

E

pentuja

Kuvattuja

% syntyneistä

yhteensä

kuvattu

2000

10

1

1

2

1

0

5

50

2001

10

2

2

2

1

0

7

70

2002

20

4

5

6

0

0

15

75

2003

11

0

2

3

0

0

5

45

2004

8

2

4

1

0

0

7

88

2005

16

2

7

7

0

0

16

100

2006

16

1

4

4

2

0

11

69

2007

23

6

5

0

1

0

12

52

2008

17

7

1

3

2

0

13

76

2009

9

0

1

5

0

0

6

67
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2010

15

1

4

2

0

0

7

47

Yhteensä

155

26

36

35

7

0

104

67

(25)

(35)

(34)

(7)

(0)

(%)

Lonkkien terveyden osalta on suuntaus Suomessa parempaan, joskin ero edelliseen vertailutilanteeseen on
pieni. 2000-luvulla syntyneistä koirista 40 % luokitellaan dysplastiseksi (45 % JTO 2007-2011) ja näistä 83 %
on asteeltaan lievintä (81 % JTO 2007-2011).

Taulukko 9. Suomessa syntyneiden pentujen lukumäärä, kyynärkuvaustulokset, kyynärkuvattujen koirien
lukumäärä sekä kyynärkuvattujen %-osuudet vuosina 2000-2010. Lähde: Koiranet 6.9.2011
kuvaustulos
Vuosi

Syntyneitä

0

1

2

3

pentuja

Kuvattuja

% syntyneistä kuvattu

yhteensä

2000

10

5

0

0

0

5

50

2001

10

4

3

0

0

7

70

2002

20

10

4

0

0

14

70

2003

11

4

1

0

0

5

45

2004

8

6

1

0

0

7

88

2005

16

12

3

1

0

16

100

2006

16

8

2

0

1

11

69

2007

23

11

0

0

0

11

48

2008

17

10

3

0

0

13

76
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2009

9

4

1

1

0

6

67

2010

15

4

3

0

0

7

47

Yhteensä

155

78

21

2

1

102

66

(76)

(21)

(2)

(1)

(%)

Kyynärnivelien terveyden osalta tilanne on Suomessa myös parantunut, joskin ero edelliseen
vertailutilanteeseen on pieni. 2000-luvulla syntyneistä koirista 24 %:lla on muutoksia kyynärnivelissään (28 %
JTO 2007-2011) ja näistä 88 % on asteeltaan lievintä (94 % JTO 2007-2011).
Lonkka- ja kyynärkuvaukset Ruotsissa
Taulukko 10. Ruotsissa 2000-luvulla lonkkakuvattujen
koirien kuvaustulokset. Lähde: www.rasdata.nu/iws, 27.9.2011
Kuvaustulos

Koirien lkm

% kuvatuista

A

17

25

B

20

29

C

18

26

D

11

16

E

3

4

yhteensä

69

Ruotsissa lonkkien tilanne on huonompi kuin meillä. 46 % koirista on dysplastisia. Huomionarvoista on, että
näistä lieviä on vain 57 %, eli D- ja E-lonkkien osuus on huomattavasti suurempi kuin meillä.
Taulukko 11. Ruotsissa 2000-luvulla kyynärkuvattujen
koirien kuvaustulokset. Lähde: www.rasdata.nu/iws, 27.9.2011
Kuvaustulos

Koirien lkm

% kuvatuista

artros ua (0)

43

70

artros lindrig utbredning (1)

12

20

artros måttlig utbredning (2)

5

8

artros kraftig utbredning (3)

1

2

yhteensä

61

Ruotsissa myös kyynärnivelien tilanne on huonompi kuin meillä. 30 %:lla on muutoksia kyynärnivelissään.
Huomionarvoista on, että näistä lieviä on vain 67 %, eli 2- ja 3-kyynärien osuus on merkittävästi suurempi kuin
meillä.
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Lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset Pohjois-Amerikassa
Röntgenkuvat arvioidaan Orthopedic Foundation of Animals –organisaatiossa (OFA) ja koiran tulee olla
vähintään 24 kk vanha. Sitä nuoremmalle koiralle voidaan suorittaa kuvien arvostelu, mutta koira pitää arvioida
uudestaan sen täytettyä kaksi vuotta, jos sille halutaan lopullinen lausunto.
Rodun todellista lonkkaniveldysplasiatilannetta Pohjois-Amerikassa ei tiedä kukaan, koska joko kuvaavan
eläinlääkärin dysplastiseksi arvioima lonkkakuva ei ikinä lähde OFA:an, tai jos se OFA:ssa lausutaan
dysplastiseksi, se ei tule julkiseen rekisteriin kuin vain koiran omistajan niin erikseen halutessa. Tilanne on
sama kaikkien OFA:n listaamien tutkimusten osalta. Yllä kuvatusta käytännöstä johtuen OFA-listalta löytyy
lonkkien osalta 1219 koiraa, joista 88 % ovat joko E (Excellent), G (Good) tai F (Fair), mitkä kaikki ovat
”normaaleja” lonkkanivelen fenotyyppejä. Excellent-lonkkia kaikista normaaleista on 17 % ja tendenssi on ollut
nouseva. Lonkkavikaisia, eli koiran tuloksen ollessa joko ”mild”, ”moderate” tai ”severe” on 12 %. Rotu sijoittuu
puolivälin tuntumaan lonkkien terveytensä osalta kaikista niistä, joita on kuvattu yli 100 yksilöä vuosien 19742010 välillä. Vuonna 2010 virallistettiin 37 koiran lonkat ja näistä 33 oli normaaleja (www.offa.org, 27.9.2011).
Kyynärpääkuvaukset ovat rodussa lisääntyneet huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana.
Arvostelukäytäntö on samanlainen kuin meillä, eli 0 (nolla) on normaali ja asteet 1, 2, ja 3 ovat dysplastisia.
Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikkiaan 379 vesispanielin kyynärtulokset on virallistettu (184 kpl JTO 20072011). 17 % koirista omaa muutoksia kyynärissään ja tämä tekee rodusta 12 huonoimman kaikista niistä 104
rodusta, joissa tuloksia on enemmän kuin 100 koirasta. Vuonna 2010 virallistettiin 37 koiran kyynärät ja näistä
70 % oli normaaleja ja 30 % dysplastisia (www.offa.org, 27.9.2011).
Irish Water Spaniel Club of America suosittaa, että jalostukseen käytetään vain lonkka- ja kyynärpääkuvattuja
yksilöitä ja lonkkien tulee olla normaalit.
Lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset Iso-Britanniassa
Myös Iso-Britanniassa on kuvattu lonkkia jo pitkään, ja siellä on jälleen erilainen kuvien arvostelusysteemi, jota
ylläpitää British Veterinary Association (BVA). Sikäläisessä arvostelussa kummallekin lonkalle annetaan
”score” ja nämä pisteet voidaan esittää joko yhteenlaskettuna lukuna tai erikseen (esim 7 tai 4:3).
Marraskuun 2010 alkuun mennessä irlanninvesispanielien lonkkia on kuvattu 828 koiralta ja rodun
lonkkatulokset (yhteenlaskettu luku) sijoittuvat 0-102 välille. Rodun lonkkien keskiarvo koko datasta laskettuna
on 17. Mediaaniluku on 12. Viimeisen viiden vuoden aikana arvosteltujen lonkkien keskiarvo on 13.
Suositeltavaa on, että jalostukseen käytettävien koirien lonkat ovat selvästi alle rodun keskiarvon
(www.bva.co.uk, 6.9.2011).
Kyynärniveliä rodussa Iso-Britanniassa on tutkittu vähemmän, joskin nykyisin etenevässä määrin.
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Silmätutkimukset
Koirien silmätutkimuksista ja silmäsairauksista lisätietoa osoitteessa:
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/etusivu.htm
Silmistä tehtyjä havaintoja ja löydöksiä verrataan kyseisellä rodulla tunnettujen, perinnöllisiksi osoitettujen tai
epäiltyjen sairauksien löydöksiin ja silmistä annetaan lausunto näiden sairauksien osalta. On hyvin tavallista,
että silmistä löydetään poikkeavuuksia, joita ei pidetä merkittävinä tai joiden merkitystä ei tunneta. Nämä
havainnot kirjataan ylös seurantaa varten sivulöydöksinä (www.kennelliitto.fi 6.9.2011).
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Taulukko 12. Vuosina 1992-2011 (per 27.9.2011) silmätarkastetut irlanninvesispanielit sekä diagnoosit
Suomessa. Lähde: Koiranet 27.9.2011
Vuosi

Tutkittu

Terveitä

Vuosi

Tutkittu

Terveitä

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

3
4
0
0
1
7
0
2
5
1

3
4
0
0
1
7
0
2
5
1

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3
7
4
11
10
12
9
13
9
14

3
6
4
11
8
8
7
12
8
8

Rodussa esiintyvät silmäsairaudet
Kaihi eli katarakta
Useilla eri koiraroduilla diagnosoidaan perinnöllistä kataraktaa eli harmaakaihia, jossa silmän linssiin
muodostuu samentumia. Samentumat linssissä saattavat vaikuttaa koiran näkökykyyn tai jopa johtaa koiran
sokeutumiseen. Koirilla diagnosoidaan useaa eri kataraktatyyppiä, riippuen siitä missä osassa linssiä
samentumat sijaitsevat tai missä iässä samentumat havaitaan. Yleensä koirilla katarakta on perinnöllinen.
Katarakta voi olla myös sekundaarinen, eli seurausta jostain muusta sairaudesta tai traumasta. Tällainen
primääri sairaus voi olla esimerkiksi diabetes. Koirilla diagnosoidaan myös vanhuusiän kataraktaa, jossa
linssissä havaitaan ikääntymiseen liittyviä muutoksia. Vanhuusiän katarakta ei ole perinnöllinen
(www.koirangeenit.fi, 27.9.2011)

·

Ruotsissa on yksi koira, jolla ensin diagnosoitiin 3-vuotiaana silmän muiden osien kaihi ja vuotta
myöhemmin posterior polaarinen kaihi.

·

Tanskassa on todettu kaksi posterior polaarista kataraktaa ja kaksi y-suturakataraktaa. Posterior
polaariset kaihit todettiin 2- ja 6-vuotiaina. Jälkimmäisellä koiralla oli aikaisemmin kaksi normaalia
tulosta.

·

Hollannissa on todettu kaksi posterior polaarista kataraktaa. Koirien iät ovat diagnosointihetkellä olleet
3 ja 11 vuotta. Jälkimmäisellä on nuoruusiällä tehty aiempi tutkimus jolloin koira ollut terve.

·

Pohjois-Amerikassa CERF-listauksissa on 23 koiralla (6 % kaikista tutkituista) todettu punktaatti
katarakta. Tämän kaihimuodon merkityksellisyyttä ei tiedetä ja CERF luokittelee tällaisen diagnoosin
vielä terveeksi. Tiedetään että kahdella koiralla tila on muuntunut varsinaiseksi kaihiksi. Varsinaisten
kaihikoirien määrää ei tiedetä, koska CERF ei julkaise näitä tietoja. Irish Water Spaniel of American
health committee listaa rodussa esiintyvän niin nuoruusmuotoisen (1-3 vuotias) kuin myöhemmin
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ilmaantuvan (5-7 vuotta), ns. ”late onset” -tyyppisen perinnöllisen kaihin. Esimerkiksi vuonna 2007
kaikista tutkituista koirista 7 % ei ole saanut puhdasta CERF-tulosta.
·

Iso-Britanniassa koiria silmätutkitaan erittäin vähäisessä määrin. Siellä on tiedossa kaksi posterior
polaarista kaihidiagnoosia.

Perinnöllistä kaihia epäilläänkin tällä hetkellä olevan rodussa merkittävässä määrin, sillä diagnoosit ovat
lisääntyneet sitä mukaa, mitä enemmän koiria on tutkittu. Yllämainituilla kaihikoirilla on keskinäisiä
sukulaissuhteita ja ne ovat tunnetuista sukulinjoista ja näiden koirien lähisukulaisia esiintyy Suomessakin.
Jalostustoimikunta Suomessa on esittänyt toiveen, että kaikki 5-vuotta täyttäneet koirat kävisivät edes kerran
elämässään silmätutkittavana. Tyypillisimmin perinnöllinen kaihi on tässä vaiheessa tullut esiin jos se on
tullakseen.
Distichiasis ja ektooppinen cilia
Distichiasis/ektooppinen cilia (Kennelliitto tallensi aiemmin yhteisellä nimikkeellä cilia aberranta) ylimääräiset
ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen
sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Caruncular trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät
sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää. Luomen reunasta kasvavat ripset voivat kaartua ulospäin
normaalien ripsien tavoin tai ne kääntyvät sisäänpäin kohti sarveiskalvoa. Ripset voivat olla pehmeitä tai kovia.
Etenkin luomen sisäpinnan läpi suoraan sarveiskalvoa vasten kasvava ripsi voi aiheuttaa sarveiskalvon
vaurioitumisen. Tämä ilmenee silmän siristelynä ja ylimääräisenä kyynelvuotona. Silmän sarveiskalvon
pinnalla ”uivat”, pehmeät distichiasis-ripset eivät yleensä aiheuta oireita. Oireilevilta koirilta ripsiä voidaan
poistaa nyppimällä, jolloin ne kasvavat uudestaan tai poistaa ne pysyvästi polttamalla tai leikkauksella. Vaiva
on selvästi periytyvä, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Luokitellaan nykyään silmätarkastuksissa
lieviin, kohtalaisiin ja vakaviin muotoihin (www.kennelliitto.fi/jalostus, 27.9.2011).

·

Suomessa 14 % silmälausunnoissa on merkintä distichiasiksesta.

·

CERF listaa Pohjois-Amerikassa distichiasiksen 18 % tutkituista koirista. Viimeisen 12 vuoden aikana
luku on 25 %.

·

Hollannissa on tutkittu 10 koiraa, joista neljällä diagnoosina distichiasis.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmanlaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 distichiasis
raportoitiin 7 % koirista. Yhtään mainintaa ei ole, että tila aiheuttaisi koiralle mitään varsinaista
ongelmaa.
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Entropion ja ektropion
Entropion eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei
tunneta.

·

Suomessa on yksi diagnosoitu entropion. Iso-Britanniassa vaivaa esiintyi erityisemmin pari
vuosikymmentä sitten, mutta on nykyisin harvinaisempi. Pohjois-Amerikasta CERF listaa tilan
muutamalla koiralla.

Ektropion eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä. Hoitona leikkaushoito. Periytymismekanismia ei
tunneta (www.kennelliitto.fi/jalostus, 27.9.2011).

·

Ektropionia esiintyy myös rodussa, joskin harvoin leikkaushoitoa vaativana. Tyypillisempää on
liikanahkaisuuden takia vain jonkun verran löysät luomet.

PPM
Persistoiva pupillaari membraani, PPM, on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jossa sikiökautinen
silmän linssin etuosaa ruokkiva verisuonitettu verkko / kalvo ei häviä normaalisti syntymän aikoihin
tai viimeistään 6 viikon sisällä. Verisuonitetun verkon / kalvon jäänteenä voidaan nähdä yhdessä tai
molemmissa silmissä linssin etukapselissa keskellä pieniä pigmentoituneita pisteitä tai iriksen eli värikalvon
pinnalla lankamaisia niin kutsuttuja PPM-rihmoja. Rihmat voivat olla lyhyitä tai pitkiä. Rihmat voivat kulkea
iriksestä irikseen jopa pupillan poikki, iriksestä linssin etukapseliin tai iriksestä sarveiskalvoon aiheuttaen
linssin ja sarveiskalvon kiinnityskohtaan samentumamuutoksen. Rihmojen sijasta voidaan todeta laajempia
kudoslevymäisiä muutoksia. Vakavimmissa tapauksissa muutokset heikentävät yksilön näkökykyä. Tällaisia
muutoksia ovat PPM-rihmat iriksestä linssiin ja / tai sarveiskalvoon sekä levymäiset muodostumat. Sairaus ei
lievemmissä muodoissa haittaa yksilöä lainkaan. PPM muutokset eivät häviä koskaan, mutta eivät
luonnollisesti lisäännykään. Roduilla, joilla vaiva on todettu tai vahvasti epäilty perinnölliseksi, vakavamman
PPM diagnoosin (iris-sarveiskalvo /iris–linssi / levymäisiä muutoksia) saanutta yksilöä ei tule käyttää
jalostukseen, muissa tapauksissa puolisoksi tulisi valita PPM vapaa yksilö (www.apexvet.fi, 27.9.2011).
·

Suomessa kahdella koiralla on avoin PPM-diagnoosi. Koirat ovat pentuesisaruksia, eikä niitä ole
tutkittu uudestaan.

·

CERF listaa Pohjois-Amerikassa PPM diagnoosin 9 koiralla. Kaikki ovat muotoa iiris-iiris ja kaikki paitsi
yksi ovat diagnosoitu vuonna 2009 tai sen jälkeen.
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Retinan dysplasia
RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin
(MRD), geografiseen (GRD) ja totaaliseen (TRD). MRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, jotka
syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. Poimujen määrä voi vaihdella. MRD ei vaikuta
näkökykyyn. GRD:ssa verkkokalvo on väärin kehittynyt laajemmalla alueella, mikä voi vaikuttaa koiran
näkökykyyn ja TRD:ssa verkkokalvo on kokonaan irtautunut, mikä aiheuttaa silmän täydellisen sokeuden.
MRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat pikemminkin osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten.
GRD:aan saattaa iän myötä liittyä paikallista verkkokalvon rappeumaa muutoksen alueella. Useilla roduilla
RD:n on todettu periytyvän väistyvästi. Eri RD-muotojen välistä geneettistä yhteyttä ei tunneta
(www.kennelliitto.fi/jalostus, 27.9.2011).
Iso-Britanniassa on tiedossa yksi MRD-koira
Taulukko 13. Vuosina 1992-2011 (per 27.9.2011) tehdyt silmätarkastusdiagnoosit Suomessa. Lähde: Koiranet
27.9.2011
Diagnoosi

Distichiasis, todettu
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Makroblepharon, todettu
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu
PPM, diagnoosi avoin
Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu

Esiintymiä

Koiria

10
105
1
6
2
1

10
74
1
6
2
1

Suomessa virallisia silmätutkimuksia on rodussa tehty yhteensä 115 kappaletta. Silmätutkittuja yksilöitä on
kuitenkin vähemmän, sillä sama koira on saatettu tutkia useampaan kertaan. Suomessa silmätutkimuksissa
ovat aiemmin pääosin käyneet vain jalostukseen käytettävät yksilöt, mutta viime vuosina ilahduttavasti myös
muita. Jalostukseen käytettävät koirat on silmätarkastettava ennen jalostuskäyttöä.
Tavoite: Silmätarkastukset
Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla silmätutkittuja ja tutkimus ei astutushetkellä saa olla 24 kk
vanhempi. Jalostusyksilöllä ei hyväksytä näkökykyyn vaikuttavia sairauksia. Muiden silmäsairauksien
osalta tilannetta seurataan.
Syövät ja kasvaimet
Syöpä on yleisin kuolinsyy koirilla yleensä, niin myös vesispanieleilla. Vesispanielien ongelma on, että syöpiä
esiintyy myös suhteellisen nuorilla koirilla, jo viiden vuoden (tai alle) iässä. Silmiinpistävää vesispanieleiden
kohdalla on myös syöpätyypeistä imusolmukesyövän eli lymfooman selkeä yliedustus (Spanieli 1B/1991,
kuolinsyytilastot SIWSC www.siwsc.org.uk 10.5.2006, Kennel Club 2006, Dinero Associates 2001,
kasvattajafoorumi).
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Korkeintaan kuusivuotiailla koirilla ilmenneitä lymfoomia on Suomessa kasvatetuilla tai tänne tuoduilla koirilla
varmuudella kahdeksan tapausta. Myös useampi 9-10-vuotias koira on sairastunut lymfoomaan. Vanhemmalla
iällä on useita koiria menehtynyt maksan tai pernan kasvaimiin, joita ei ole sen tarkemmin diagnosoitu. Nämä
voivat myös olla lymfoomia. Kaikkialla maailmassa lymfooma on yksi tavallisimmista syöpätyypeistä rodussa.
Muita rodussa tavattuja syöpiä :
Melanooma (esiintyy erityisesti varpaassa kynsirajassa), levyepiteelisolusyöpä (esiintyy erityisesti sierainten
sisällä), hemangiosarkooma, osteosarkooma, leukemia, histiosytäärinen sarkooma, mast-solukasvain, erilaiset
sisäelimissä esiintyvät karsinoomat, adenokarsinooma (maitorauhasissa ja sylkirauhasissa), muut
maitorauhaskasvaimet, aivokasvaimet.
Syöpätautien patogeneesillä on yhteys koiran immuunijärjestelmän toimintaan ja perinnöllinen taipumus on
mahdollinen.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 syöpä ja
kasvaimet olivat ykkössijalla niin Pohjois-Amerikassa (yleisyys 32 %), Britanniassa (31 %) ja muualla
Euroopassa (18 %)

·

Hyvänlaatuisista kasvaimista ns. rasvapatit ovat hyvin yleisiä. Suomessa on todettu myös yksi
anaaliadenooma sekä muutama histiosytooma.

Tavoite: syöpä- ja kasvainsairaudet
Syöpäsairaudet huonontavat yleensä koiran jokapäiväistä elämää sekä käyttötarkoitusta diagnoosista
ja sen vakavuusasteesta riippuen. Sairaus on tyypillisimmin hoitamattomana tappava, eikä kaikkia
syöpiä edes voida hoitaa. Lymfoomakoiraan ei suositella linjausta viidessä sukupolvessa.
Syöpätautien esiintymistä seurataan.
Epilepsia
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö. 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. Tällainen paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi.
Ensimmäinen kohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5-vuotiaana. Jos kohtaukset tulevat jo pikkupentuna,
kyseessä voi olla epilepsia tai jokin synnynnäinen muutos. Näitä ovat mm. hapenpuutteen tai muun vamman
aiheuttama vaurio taikka vesipää. Jos oireet alkavat vanhemmalla iällä, ovat muut epilepsiatyyppisten
kohtausten syyt todennäköisiä. Tämä jako on kuitenkin hyvin häilyvä, epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä.
Oikeata epilepsiaa ja muista syistä johtuvia kohtauksia on vaikea erottaa toisistaan oireiden tai
esiintymistiheyden perusteella. Molemmat näyttävät ulkoisesti samalta.
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Lähteestä riippuen epilepsian esiintymisen arvioidaan olevan koko koirapopulaatiossa noin 0,5- 4 % (Suomen
Kennelliitto jalostustieteellinen toimikunta 19.4.2012, www.canine-epilepsy.net 29.6.2012,
www.aisti.info/disease_6.html 29.6.2012, www.vetcare.fi/index.php?id=280 29.6.2012). Joissakin roduissa
epilepsia on selvästi yleisempää ja saattaa esiintyä jopa lähes 14-20 %:lla (www.canine-epilepsy.net,
29.6.2011, www.vetcare.fi/index.php?id=280 ).
Koiralla epilepsian perinnöllisyydellä on kaksi mekanismia: vaikuttamalla koiran yksilölliseen
kohtauskynnykseen tai geenivirheen kautta. Kohtauskynnys muodostuu perimän ja ympäristön
yhteisvaikutuksen tuloksena ja perimän osuudesta vastaa monta eri geeniä. Kohtaus kehittyy sitä helpommin,
mitä matalampi koiran yksilöllinen kohtauskynnys on. Kohtauksia voi myös syntyä kohtauskynnykseltään
täysin normaalilla yksilöllä, jos aivoihin suunnataan riittävän suuri ärsyke (www.vetcare.fi 1.10.2011).
Epilepsia on rodun piirissä herättänyt aiheellista huolta. Canine Epilepsy Research –hankkeessa
Yhdysvalloissa tutkitaan mahdollisuutta löytää epilepsiageeni eri roduissa ja saada käyttöön testi, jolla
voitaisiin tunnistaa sairausgeeniä kantavat koirat. Tätä varten myös irlanninvesispanielien veri- ja
kudosnäytteitä on kerätty talteen. Suomesta lähti myös kymmenen koiran näytteet aikanaan tähän kyseiseen
tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä näytteitä sekä sairastuneista että terveistä sukulaiskoirista
(vanhempia, jälkeläisiä ja sisaruksia). 28.1.2011 mennessä tutkimukseen on saatu näytteet 310 koirasta
ympäri maailmaa, joista 41 on ilmoitettu epileptisiä kohtauksia saaneiksi. Toistaiseksi irlanninvesispanielien
osalta ollaan tehty sukutauluanalyysiä perustietojen pohjalta eikä tutkittu näytteitä, joten tutkimustuloksia ei
vielä ole (www.canine-epilepsy.net/cerc.html).
Irlanninvesispanielit ry koordinoi ja sponsoroi joukkoverinäytteenottotilaisuuksia eri puolilla Suomea vuonna
2007, jolloin professori Hannes Lohi alkoi kerätä näytteitä DNA-pankkiinsa. Jalostustoimikunnalla oli
tapaaminen Lohen kanssa ja tuolloin tuotiin erityisesti huomioon toiveet epilepsian tutkimiselle geenitasolla.
Toistaiseksi on tehty vain sukupuuselvityksiä. Tällä hetkellä 142 irlanninvesispanielin DNA-näyte on tallessa
(heinäkuu 2011, www.koirangeenit.fi). Tämä on huomattava luku suhteutettuna rodun yksilöiden määrään
Suomessa vuonna 2007 ja siihen, kuinka paljon tämän jälkeen on pentuja syntynyt. Verinäytteitä on
kokonaisista pentueista sekä joissain tapauksissa jo neljässä sukupolvessa.

·

Suomessa epileptisten koirien ja epileptistyyppisiä kohtauksia saaneiden koirien lukumäärä lisääntynyt
huomattavasti edellisen jalostuksen tavoiteohjelman takaiseen tilanteeseen verrattuna ja tilannetta
pidetään hyvin huolestuttavana. Viisivuotiskyselyissä jopa 26 % koirilla on maininta kohtauksista.
Tämän lisäksi tiedetään useita muita kohtauskoiria. Osalla koirista on diagnosoitu epilepsia ja niillä on
lääkitys. Yksi nuori koira on lopetettu hallitsemattoman epilepsian takia. Viisivuotiskyselyiden
perusteella ensimmäisen kohtauksen ilmaantumisikä on vaihdellut 1,5 ja kuuden vuoden välillä, ollen
keskimääräisesti 4,5 vuotta. Oireina on kuvattu (aina vähintään kolme oiretta per kohtaus):
kramppaus, kaatuilu, selän köyristäminen, tajunnantason vaihtelu, läähättäminen, kuolaaminen,
jalkojen pettäminen, ei tunne omistajaansa, hätääntyminen, ei kontaktia, vapina, poissaolo.
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·

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että 26 % on korkein kohtausten yleisyys,
josta toimikunta on kuullut millään koirapopulaatiolla. Tästä pitää olla todella huolissaan!
(Jalostustieteellisen toimikunnan pöytäkirjaote, 3/2012 19.4.2012)

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010
epileptistyyppiset kohtaukset ovat sairaustilastossa yleisyyden perusteella sijalla kolme (yleisyys 10 %)
Pohjois-Amerikassa, viidentenä (7 %) Iso-Britanniassa ja neljäntenä (8 %) muualla Euroopassa.

Tavoite: Epilepsia ja epileptistyyppiset kohtaukset
Epileptiset kohtaukset huonontavat yleensä koiran jokapäiväistä elämää. Käyttökoiran elämään
sairaus vaikuttaa yleensä merkittävästi: koiran käytettävyys rajoittuu selkeästi. Kohtauksia saaneita
koiria ei tule käyttää jalostukseen. Epileptisen jälkeläisen jättänyttä koiraa ei tule käyttää uudelleen
jalostukseen. Populaation pienen koon ja geenipoolin kapenemisen välttämiseksi sisarusten osalta ei
voida asettaa rajoituksia, paitsi jos useampi pentuesisarus on sairastunut. Suositellaan, että koiria
käytetään jalostukseen mahdollisimman myöhäisessä iässä, jolloin epileptiset taipumukset olisivat
ehtineet jo ilmetä.
Sydänsairaudet
Sydänsairaudet ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja. Kaikista sydänvioista synnynnäisiä on vain alle 10
prosenttia. 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 esiintulolle jälkeläisissä
lisääntyy. Lievät synnynnäiset muutokset sydämessä eivät välttämättä aiheuta oireita koko koiran elinaikana.
Vakavat muutokset taas aiheuttavat oireita yleensä jo alle vuoden ikäisille yksilöille. Hoito ja hoitoennuste
vaihtelevat tapauskohtaisesti. Suurimmassa osassa oireita aiheuttavista synnynnäisistä sydänvioista
hoitoennuste on varauksellinen, ja omistajan on syytä valmistautua lemmikin tavanomaista lyhyempään
elinkaareen. Koiralla tavallisimmat synnynnäiset sydänviat ovat keuhkovaltimon läpän ahtauma, eli
pulmonaalistenoosi, aorttaläpän ahtauma eli aorttastenoosi, persistoiva oikea aortankaari ja patentti ductus
arteriosus, PDA. Joskus tavataan myös eteiskammioläppien vajaakehitystä sekä eteisten tai kammioiden
väliseinien reikiä. Vakava, mutta onneksi harvinainen kehityshäiriö on Fallotin tetralogia.
Hankittuja sydänsairauksia esiintyy 10 - 20 %:lla koirista. Hankituista sydänsairauksista kaikki rodut
huomioiden on yleisin vasemmanpuoleisen eteiskammioläpän rappeutuma. Yli kymmenvuotiaista koirista tämä
tila tavataan joka kolmannella. Tauti on selvästi yleisempi pienikokoisilla roduilla, osittain johtuen niiden
keskimäärin pitemmästä eliniästä. Suurikokoisilla roduilla yleisin hankittu sydänsairaus on dilatoiva
kardiomyopatia. Kyseessä on sydänlihaksen sairaus, josta seuraa sydänlihaksen supistumiskyvyn
alentuminen (Seppo Lamberg, Lahden Eläinlääkäriasema).
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Sydänsairaudet rodussa lienevät onneksi verrattain harvinaisia, eikä mikään diagnoosi ole yleisyydessä ylitse
muiden. Suuri osa todetuista sivuäänistä kuitenkin ikävä kyllä on tarkemmin diagnosoimatta. Maailmalta
tiedetään nuoria äkkikuoleman kohdanneita koiria, joiden syitä epäillään sydänperäisiksi. Pennuilla on todettu
sivuääniä, joita ei kuitenkaan sen tarkemmin ole tutkittu.
·

Suomessa rodulla on todettu yksi synnynnäinen aorttastenoosi ja yksi hankittu mitraaliläpän
endokardoosi. Kaksi koiraa on menehtynyt sytostaattilääkityksen (doxorubisin) myötä hankittuun
kardiomyopatiaan.

·

Suomessa on neljä koiraa virallisesti sydänkuunneltu, eikä kellään näistä ole todettu sivuääniä.

·

USA:ssa OFA Cardiac-sydänkuuntelussa on käynyt 61 koiraa (www.offa.org 1.10.2011) joista kahden
tulos epänormaali. Diagnoosi ei kuitenkaan selviä OFA:n tiedostoista. USA:ssa tiedetään useita
sivuäänen omaavia koiria, joista osalla diagnosoitu pulmonaalistenoosi.

Sydänsairaudet huonontavat yleensä koiran jokapäiväistä elämää sekä käyttötarkoitusta diagnoosista
ja sen vakavuusasteesta riippuen. Sairastuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmiä, mistä
jälkeläisiä on sairastunut sydänperäisiin sairauksiin, ei tule uusia.
Mahalaukun laajentuma ja kiertymä (gastric dilatation/volvulus, gdv)
Mahalaukun laajentuma ja kiertymä on suurikokoisilla, syvärintaisilla koirilla esiintyvä hengenvaarallinen,
välitöntä hoitoa vaativa tila. Altistaviksi tekijöiksi on epäilty mahalaukun supistumishäiriöitä sekä liikuntaa
ennen ja jälkeen ruokinnan.
·

Suomessa ollut kaksi tapausta

·

Iso-Britanniassa useita tapauksia. IWSCA 2010 terveyskyselyssä tila on Britannian koirilla kuudennella
sijalla (yleisyys 5 %) sairauslistalla.

·

Pohjois-Amerikassa muutamia tapauksia.

Mahalaukun laajentuma ja kiertymä on vakava tila, mikä hoitamattomana johtaa kuolemaan.
Sairastuneiden koirien käyttämistä jalostukseen on harkittava. Torsion tai dilataation takia leikattuja
koiria ei saa käyttää jalostukseen.
Munuaissairaudet
Munuaissairaudet ovat onneksi harvinaisia, mutta erittäin vakavia. Yksittäisiä nuoria tai keski-ikäisiä
vesispanieleita on kuollut munuaisten vajaatoimintaan. Munuaissairauksien diagnosoiminen on haasteellista,
koska ne alkavat oireilla yleensä siinä vaiheessa, kun munuaisista 75 % on jo tuhoutunut. Ruumiinavauksessa
dysplastinen munuainen näyttää samalta sairaudesta riippumatta. Eri koiraroduilla tavataan mm. familiaarista
nefropatiaa (FN) tai progressiivista nefropatiaa (PNP), jotka ovat munuaisten kuorikerroksen
surkastumasairauksia. Koiran munuaiset ovat synnynnäisesti alikehittyneet, eivätkä ne koskaan saavuta täyttä
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toimintakapasiteettia. Se, kuinka kauan kestää kun koira alkaa oireilla, riippuu kuinka alikehittyneet munuaiset
ovat. Munuaisten vajaatoiminnan oireita ovat mm. lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, ruokahaluttomuus,
laihtuminen, väsymys, oksentelu, ripuli ja kuivuminen. Munuaisvikaa sairastavan koiran elinaika diagnoosin
jälkeen vaihtelee viikoista maksimissaan muutamaan vuoteen.

·

Suomessa on kolme koiraa kuollut munuaisten vajaatoimintaan. Näistä yksi koira 5-vuotiaana. Kaksi
muuta olivat pentuesiskoksia ja ne elivät 3-vuotiaaksi.

·

Muualla maailmassa tiedetään nuorena munuaisten takia lopetettuja koiria, mutta tapaukset ovat
harvinaisia.

Fanconin syndrooma on oireyhtymä, jossa tiettyjen ravintoaineiden, kuten glukoosin, aminohappojen,
vitamiinien, fosforin ja kaliumin sekä bikarbonaatin takaisinimeytyminen munuaisessa on heikentynyt. Tauti
johtaa hoitamattomana aineenvaihdunnan epätasapainoon ja munuaisten rappeumaan, ja tätä kautta nopeaan
yleiskunnon heikkenemiseen. Tauti puhkeaa tavallisesti 4-8 vuoden iässä. Tyypillisiä oireita ovat juomisen ja
virtsaamisen lisääntyminen ja laihtuminen. Taudin periytymistä ei tunneta, mutta kysymyksessä on
todennäköisesti monigeeninen sairaus, jonka puhkeamiseen voivat vaikuttaa myös ympäristötekijät
(www.basenji.fi, 30.9.2011).

·

Suomessa on diagnosoitu yhdellä koiralla Fanconin syndrooma vuonna 2010. Koira eli vain pari
kuukautta diagnoosin jälkeen, ollen kuollessaan 7-vuotias.

Munuaisten vajaatoiminta on merkittävästi koiran elinikää lyhentävä sairaus. Sairastuneita koiria ei
tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, josta jälkeläisiä on sairastunut nuorena munuaissairauteen, ei
tule uusia. Pentuesisarusten osalta jalostuskäyttöä suositellaan vältettävän, jos pentueessa on
useampi kuin yksi munuaissairas.
IMHA eli autoimmuuni hemolyyttinen anemia
IMHA on sairaus, jossa elimistön puolustussysteemi muodostaa vasta-aineita omia punasoluja vastaan.
Hyökkäys omia punasoluja vastaan johtaa niiden hajottamiseen ja seurauksena on anemia. IMHA voi olla
idiopaattinen eli ilman havaittavaa syytä syntyvä, lääkityksen tai infektion laukaisema ja sitä tavataan moniin
kroonisiin sairauksiin liittyvänä. IMHA voidaan syntymekanisminsa mukaan jakaa kahteen eri tyyppiin:
primaarinen eli ensisijainen IMHA ja sekundaarinen eli toissijainen IMHA. Primaarisessa IMHA:ssa ei ole
tunnettua laukaisevaa tekijää ja hyökkäys kohdistuu vain punasoluihin. Sekundaarisessa IMHA:ssa on
tunnistettava laukaiseva tekijä, esim. tulehdusprosessi, loiset, lääkeaineet, pahanlaatuiset kasvaimet tai muut
autoimmuunisairaudet. IMHAN esiintymistä koskevissa tutkimuksissa ei ole havaittu selviä eroja eri
koirarotujen välillä. Myöskään koiran iällä ei näytä olevan merkitystä. Sen sijaan sukupuolten välinen ero on
selvä: nartut sairastuvat uroksia useammin. IMHAn ennuste riippuu sen ilmenemismuodosta (Räihä, 1987).
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·

Suomessa on ollut kaksi tapausta

·

Iso-Britanniassa useita tapauksia

·

Pohjois-Amerikassa muutamia tapauksia

Diabetes
Diabeteksessa verensokeri on pysyvästi liian korkea. Diabetes jaetaan kolmeen tyyppiin, joista kahta tyyppiä
(1 ja 3) esiintyy koirilla. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus ja johtuu immuunivälitteisestä haiman
insuliinierityksen vähentymisestä. Tämä on tavallisin muoto koirilla, ja vaatii insuliinihoitoa.
Glukoosi-intoleranssi eli tyypin 3 diabetes esiintyy muiden hormonaalisten sairauksien (esim. Cushingin tauti),
tiineyden, koiran valeraskauden ja mm. steroidilääkityksen yhteydessä. Diabetekselle altistavia tekijöitä ovat
krooninen haimatulehdus, pitkäaikainen glukokortikoidi- tai megestrolilääkitys. Tauti todetaan yleisimmin 6-9vuotiailla koirilla ja on nartuilla 3 kertaa yleisempi kuin uroksilla. Diabeteksen hoito vaatii omistajalta
pitkäjänteisyyttä ja säännöllisyyttä sekä toistuvia kontrollikäyntejä eläinlääkärissä (www.koirakissaklinikka.fi).

·

Suomessa on ollut yksi tapaus

·

Muualla maailmassa muutamia tapauksia

Kilpirauhasen vajaatoiminta
Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien määrästä.
Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus. Sairauden esiintyvyys on keskimäärin 0,2 – 0,4
% kaikista koirista, mutta joissakin roduissa esiintyminen on huomattavasti yleisempää. Kilpirauhasen
vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen tulehdusreaktio, lymfosytaarinen
tyreoidiitti. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, jolla on geneettistä taustaa. Kilpirauhasen
vajaatoimintaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kilpirauhashormonia tarvitaan kaikkialla
elimistössä aineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Siksi vajaatoiminnan oireet ovat moninaiset. Aineenvaihdunnan
hidastumiseen liittyvät oireet, kuten uneliaisuus, lihavuus ja liikunnan siedon aleneminen, ovat yleisimmät.
Lähes yhtä paljon esiintyy iho-oireita, kuten karvapeitteen ohenemista, kaljuutta ja huonokuntoisuutta sekä
ihon tummumista, seborreaa ja pinnallisia ihotulehduksia. Edellä mainittuja harvemmin esiintyy hermostollisia,
silmiin, sydämen toimintaan, käyttäytymiseen, lisääntymiseen tai ruuansulatuskanavan toimintaan liittyviä
oireita. Hoitona käytetään elinikäistä levotyroksiinikorvaushoitoa (www.kennelliitto.fi).
Yhdysvalloissa rodun piirissä suhtaudutaan kilpirauhassairauksiin hyvin vakavasti ja koiria testataan yleisesti.
Amerikan vesispanielikerhon terveystoimikunnassa on useita vuosia käyty vilkasta keskustelua
kilpirauhassairauksista ja niiden kartoittamiseen käytetyistä testeistä. Ongelmana on nk. ”normaalin”
kilpirauhastoiminnan rajat, jotka mahdollisesti vaihtelevat roduittain. Esitettyjen teorioiden mukaan
vesispanieleiden tyyppiominaisuudet, mm. rotanhäntä, ovat mahdollisesti seurausta matalasta
kilpirauhasaktiivisuudesta, joka on rodunjalostuksessa ulkonaisten ominaisuuksien mukana valikoitunut
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vakiintuneeksi erityispiirteeksi. Näiden viiterajojen vahvistamiseksi rodulle Irish Water Spaniel Club of America
käynnisti vuonna 2006, ”Irish Water Spaniel Thyroid Study” –nimisen tutkimuksen, johon toivottiin saatavaksi
n. 200 koiraa. Viiden vuoden jälkeen - vuonna 2011 - tutkimuksessa on 437 koiran näytteiden perusteella
saatu selville, että yleiset keskikokoisen koiran viitearvot pätevät myös irlanninvesispanielilla. Tämän lisäksi on
löydetty ja paikallistettu haplotyyppi geenistössä, mikä oletetaan altistavan irlanninvesispanielin
hypotyreoosille. Haplotyyppi ei ole sama, mitä muilta roduilta on vastaavissa tutkimuksissa löytynyt. Jotta löytö
saadaan varmistettua, tarvitaan vielä lisää näytteitä sekä hypotyreoosia sairastavista koirista, että terveistä
verrokeista. Tavoitteena on saada aikaiseksi rodulle geenitesti. Tutkimukseen osallistuneista koirista 15.8 %:lla
on kilpirauhasen vajaatoiminta. Tutkimuksesta voi lukea lisää www.iwsthyroidstudy.com.

·

Suomessa on terveyskyselyssä 2004 raportoitu 2 koiraa jolla on kilpirauhaslääkitys.
Viisivuotiskyselyissä ei ole tullut yhtään hypotyreoositapausta.

·

OFA-listalla on 291 kilpirauhastestattua koiraa, joista 99 % on normaaleja (www.offa.org, 30.9.2011).
OFA-tilastoja tulkittaessa on pidettävä mielessä sen rajoitukset.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 5 % pohjoisamerikkalaisista koirista on tyroksiinilääkityksellä.

SLO – Symmetrical Lupoid Onychodystrophy
Lupoid onychitis eli SLO tai onychodystrofia on yleisin koirilla tavattava kynsisairaus. Taudille on ominaista sen
ilmeneminen useiden jalkojen kynsissä, jopa kaikissa niistä. Joissakin tapauksissa saattaa ilmetä myös
kynnen ympäröivän ihon tulehdusta. Tavallisesti oireet alkavat yhden kynnen lohkeilulla ja irtoamisella. Osalla
koirista sairauden alkamisesta noin kahden kuukauden kuluessa suurin osa kynsistä on vaurioitunut ja
mahdollisesti kaikki kynnet lopulta irronneet, tai ne joudutaan poistattamaan eläinlääkärillä. Kynsissä voidaan
joskus havaita värimuutoksia ennen kynnen halkeamista ja siihen voi liittyä bakteeritulehduksia ja märkäistä
veristä vuotoa. Usein sairaalla koiralla ilmenee kynsien runsasta nuolemista, kynsivallien vetäytymistä,
ontumista, kipua ja voimakasta hajua, jonka aiheuttaa sekundäärinen tulehdus. Diagnoosi voidaan varmistaa
koepalan mikroskooppitutkimuksella. Eniten käytetyt hoitomuodot ovat antibiootit ja välttämättömien
rasvahappojen antaminen. Hoitoa joudutaan yleensä jatkamaan koiran koko loppuelämän, myös sairauden
lepovaiheissa. Kynnet voivat kasvaa takaisin 6 - 8 kuukaudessa (joskin usein kitukasvuisempina;
epämuodostuneina, pehmeinä) ja kivut hellittävät. Joihinkin koiriin hoidot eivät tehoa, ja ne joudutaan
lopettamaan eläinsuojelullisin perustein (www.vesikoirat.fi).
Pari vuosikymmentä sitten rodussa puhuttiin sairaudesta ‘Nail Bed Disease’, jota oli tavattu nimenomaan
pohjois-amerikkalaisissa koirissa. Uskotaan, että kyseessä on yksi ja sama sairaus, joka vain nykyisin on
saanut nimen ja se osataan paremmin diagnosoida. SLO on autoimmuunisairaus.
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·

Parin viime vuoden aikana on USA:ssa tullut ilmi koiria joilla on diagnosoitu SLO. Irish Water Spaniel
Club of American terveystutkimuksessa vuodelta 2010 mainitaan seitsemän tapausta PohjoisAmerikassa. Rodussa on kynsiongelmaisia koiria kaikkialla ja sairaus saattaa olla alidiagnosoitu.

Perianaalifistelia
Perianaalifistelia (anaalifurunkuloosi) on krooninen ja etenevä perianaalikudosten tulehdustila. Kivulias tauti
ilmenee yhtenä tai useana peräaukon ihoon syntyvänä onkalona, joka voi kehittyä hyvinkin syväksi. Sairauden
on epäilty olevan autoimmuunivälitteinen ja hoitoon käytetäänkin immunosupressiivisia lääkkeitä.
Geenitutkimuksessa tunnistettiin äskettäin riskigeeni koiran immunogeeneistä (major histocompatibility
complex- (MHC) geenit), joka puoltaa sairauden oletettua immuunivälitteistä taustaa. Tunnistettu geenivariantti
lisää koiran sairastumisriskiä 5-10-kertaisesti. Kyseessä ei ole kuitenkaan yhden geenin sairaus
(www.koirangeenit.fi, 6.9.2011).
·

USA:ssa on kahden viime vuoden aikana diagnosoitu kolme tapausta. Koirat ovat keskenään
lähisukulaisia.

Tavoite: autoimmuunisairaudet
Autoimmuunitaudit huonontavat yleensä huomattavasti koiran jokapäiväistä elämää sekä
käyttötarkoitusta. Sairastuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmiä, mistä jälkeläisiä on
sairastunut autoimmuunitauteihin, ei tule uusia.
Hypotrikoosi eli osittainen karvakato, alopecia, ja follikulaarinen dysplasia
Hypotrikoosiin kuuluu karvattomuutta kaikissa kehon osissa tai, mielenkiintoisesti, joissain kehon osissa, kuten
vesispanieleilla (ks. irlanninvesispaneilin rotumääritelmä, LIITE II).
Karvakadon perinnöllisyyttä vesispanieleilla on tutkittu Iso-Britanniassa (Cerundolo & Lloyd, 1999). Rodun
tyypilliset ja rotumääritelmässä vaaditut sileäkarvaiset kohdat (kuono, häntä, kaula, kinnervarren etuosa) ovat
olleet vuosikymmenten ajan kasvattajien valintaperusteina jalostuskoiria valittaessa. Ajan myötä nämä
sileäkarvaiset kohdat ovat laajentuneet. Laajentuneita sileäkarvaisia tai karvattomia kohtia ovat tyypillisesti
mm. kaulan sivu, reisien sivu ja reisien takaosa. Näillä on geneettinen tausta samoin kuin rotumääritelmän
vaatimissakin kohdissa. Kuitenkin koirilla on alettu näiden lisäksi todeta lisää karvattomia kohtia eri puolilla
kehoa, ja näihin on liittynyt myös ihon ja turkin laadun huononemista sekä kauttaaltaan turkin ohenemista.
Cerundolon ja Lloydin tutkimuksessa arvioitiin sisäsiitosastetta ja geneettisiä sukulaisuussuhteita liiallisesta
karvattomuudesta kärsivillä ja terveillä koirilla. Yksityiskohtainen neljän koiraperheen sukupuiden tarkastelu
osoitti suvullista alttiutta viitaten dominanttiin periytyvyyteen. Syy liittyy koiran steroidien tuottamisprosessissa
vaikuttavien hormonien epätasapainoon, kuten myös muissa vastaavissa ongelmissa eri koiraroduissa on
epäilty. Ruokavaliolla todettiin olevan selvä parantava merkitys. Karvoituksen palautuminen on luultavimmin
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johtunut karvatupen toiminnan vahvistumisesta. Turkin lisääntymisen voidaan olettaa johtuvan ruokavalion
muutoksesta, sillä mitään muuta muutosta koiran pidossa ja hoidossa ei tapahtunut. Kuitenkin mekanismia,
joka aiheutti ihon ja turkin parantumisen tässä tutkimuksessa, ei pystytty selvittämään. Tutkimukseen
osallistuvat koirat siirrettiin kalapohjaiselle erikoisruoalle, tai niille syötettiin paljon lisärasvahappoja normaalin
ruokavalion ohella (Kuratassu, 1999).
Canine Inherited Disorders Database kuvaa follikulaarisen dysplasian vesispanieleilla. Karvan osittaista
puuttumista (coat patterning) ja alopeciaa eli pälvikaljua raportoidaan rodussa säännöllisesti joka puolella
maailmaa. Follikulaariset dysplasiat ovat joukko oireyhtymiä, joille on yhteistä epänormaali karvanlähtö ja
karvan laadun muutokset. Muutokset ovat johdonmukaisesti samankaltaisia eri roduilla, joilla oireyhtymää
esiintyy ja tämä viittaa syndrooman geneettiseen taustaan. Follikulaarisen dysplasian periytyvyys on kuitenkin
vielä epäselvä. Follikulaariseen dysplasiaan liittyvä karvakato alkaa 2-4-vuotiaana selästä ja leviää siitä
hiljalleen koko koiran runkoon. Nartuilla oireen syntyminen liittyy usein juoksuajan tai pennuttamisen jälkeiseen
karvanlähtöön, sillä erolla, että karva ei kasvakaan takaisin kuten normaalisti. Vesispanieleilla karva lähtee
niskasta ja selästä karvattoman alueen ulottuessa rintakehän puoliväliin, missä karva tyypillisimmin muuttuu
kiharasta spiraalimaiseksi. Suurimmassa osassa tapauksista follikulaarisessa dysplasiassa muutokset
karvoituksessa ovat hitaita ja pysyviä, mutta niillä on vain vähän vaikutusta koiran yleiseen terveyteen, eli kyse
on lähinnä kosmeettisesta vaivasta.

·

Rodun harrastajien keskuudessa karvattomuus puhuttaa säännöllisin väliajoin. Liian karvattomia
vesispanieleita on kaikkialla, missä vesispanieleitakin. Suomessa 2004 tehdyssä terveyskyselyssä 14
% ja viisivuotiskyselyissä 29 % vastaajista on tulkinnut koiransa turkin liian vaillinaiseksi. Tyypillisiä
vähäkarvaisia kohtia ovat kaulan sivut, takamus (ns. baboon butt), vatsa, reiden sisä- tai takapinnat
sekä etujalat (ns. setter legs). Alueet ovat joko täysin kaljuja tai lyhyessä karvassa tai ilman kiharoita.
Tyypillistä rodussa on, että nuorella koiralla karva usein on harvempaa ja vaillinaista. Tätä esiintyy
enemmän nartuilla kuin uroksilla. Karvoitus lisääntyy normaalisti selvästi, kun koiran hormonitoiminta
lähtee kunnolla käyntiin. Lisäksi kyselyn vastauksista tuli ilmi, että narttukoiran sterilointi vaikutti turkin
määrän lisääntymiseen. Turkitus tiheni kauttaaltaan ja usein myös nämä liian sileäkarvaiset kohdat
alkoivat kasvaa kunnolla karvaa.

·

Yhtään follicular dysplasia-koiraa ei Suomessa ole raportoitu, mutta tällaisia koiria kirjoittaja on nähnyt
maailmalla usean.

Vaillinainen turkki ilman iho-oireita on lähinnä kosmeettinen vika, eikä se juuri huononna koiran
jokapäiväistä elämää. Koiran käyttötarkoitukseen sillä voi lajista riippuen olla suurta merkitystä, sillä
koiran säänkesto voi olla merkittävästi heikompi karvakadon laajuudesta riippuen. Laadultaan ja
määrältään oikea turkki suojaa koiraa kylmältä ja kastumiselta. Kahta merkittävästi vaillinaisen turkin
omaavaa koiraa ei suositella yhdistettäväksi.
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Sebaceous adenitis
SA eli sebaceous adenitis on vakavampi ihon ja turkin sairaus, mille on yhteistä karvatupen ympärillä oleva
tulehdusreaktio ja talirauhasen toimintaa estävät ja häiritsevät reaktiot (talirauhasen käytävän tulehdusreaktio,
talirauhasen surkastuminen tulehdusreaktion jälkeen) Hoitovasteiden arviointi ja määritteleminen on hyvin
vaikeaa. SA:n eri muotoja on arvailtu sen mukaan mikä epäillään sairauden taustatekijäksi.
SA:ta nähdään pääasiassa nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla koirilla. Määrättyyn sukupuoleen sidottua
esiintymistä ei ole havaittu. Varma diagnoosi saadaan vain ihon koepalatutkimuksella. Koska osalla roduista
on

voitu

osoittaa

taipumuksena

perinnöllisyyttä,

on

tärkeää

jalostuksessa

huomioida

sairaus

(www.koirajakissaklinikka.fi, 6.9.2011).
·

USA:ssa on verrattain hiljattain diagnosoitu kaksi SA-tapausta.

SA huonontaa yleensä koiran jokapäiväistä elämää sekä käyttötarkoitusta. Sairastuneita koiria ei tule
käyttää jalostukseen. Yhdistelmiä, mistä jälkeläisiä on sairastunut sebaceous adenitikseen, ei tule
uusia.
Steriili granulooma, steriili pyogranulooma, idiopaattinen granulooma-pyogranulooma
Syy tai aiheuttaja on tuntematon, mutta ajatellaan olevan immuunivälitteinen, sillä oireet helpottavat
kortisonihoidolla. Sairaus on koirilla harvinainen. Ilmaantuminen ei ole riippuvainen rodusta, sukupuolesta eikä
iästä.
Koirilla, joilla on granulooma/pyogranulooma, on yleensä lukuisa määrä leesioita eli patteja, jotka eivät ole
arkoja eivätkä kutise. Patit ovat kiinteitä, säännöllisen muotoisia näppylöitä ja kyhmyjä. Patit voivat olla
karvattomia ja ne voivat haavautua ja tulehtua. Tyypillisesti patteja ilmestyy silmien ympärille, korviin, kuonoon
ja jopa kirsuun ja jalkoihin, mutta patteja voi olla ihan missä päin kehoa tahansa. Leesiot vaikuttavat koiran
ulkonäköön ja haavautuessaan ne siis voivat tulehtua. Muutoin niistä ei ole koiralle haittaa.
Ennuste koirilla on hyvä, joskin jatkuva lääkitys (kortisoni) saattaa tulla kyseeseen joidenkin koirien kohdalla.
Tautia ei voida estää (www.dermatologyforanimals.com, 24.9.2011).
·

Suomessa on kaksi tapausta ja koirat ovat keskenään pentuesisaruksia.

Sairastuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmiä, mistä jälkeläisiä on sairastunut, ei tule
uusia.
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Atopia, allergiat ja yliherkkyydet
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 (www.kennelliitto.fi).

Allergioista on tullut myös koirille ”kansansairaus”. Vakavat, voimakkaasti oireilevat ja useisiin aineisiin
reagoivat allergiat tekevät arkielämän koiran kanssa hyvin vaikeaksi ja saattavat aiheuttaa kohtuutonta
kärsimystä koiralle.

·

Terveyskyselyssä vuonna 2004 18 % ilmoitti koiran olevan allerginen. Oireet havaittiin yleisimmin
iholla, korvissa ja suolistossa, sekä jonkin verran myös turkissa ja silmissä. Viisivuotiskyselyissä ja
muissa tiedonannoissa jalostustoimikunnan tietoon on tuotu atooppisia ja allergisia koiria, joista osa on
laajakirjoisesti usealle allergeenille reagoivia ja jatkuvaa hoitoa vaativia.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 allergiat ja
atopiat ovat sairaustilastossa yleisyyden perusteella kymmenen yleisimmän sairauden listalla
kaikkialla maailmassa.

Muita yliherkkyysreaktioita viisivuotiskyselyissä on mainittu:
·

kefalosporiini (antibiootti)
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·

Exspot (ulkoloisvaleluliuos, vaikuttava aine permetriini)

·

rokotereaktio

Rodussa on esiintynyt yliherkkyyttä sulfaperäisille lääkkeille.
Tavoite: Atopiat ja allergiat:
Atopiat ja allergiat huonontavat yleensä huomattavasti koiran jokapäiväistä elämää sekä
käyttötarkoitusta. Allergisia tai kutisevia koiria ei saa käyttää jalostukseen. Yhdistelmiä, mistä
jälkeläisiä on sairastunut, ei tule uusia.
Korvatulehdukset
Irlanninvesispanielilla on luppakorvat, mitkä kyselyiden mukaan aiheuttavat terveysongelmia. Korvakäytävän
tuuletus luppakorvaisilla koirilla on puutteellinen pystykorvaisiin koiriin verrattuna. Tällöin kosteus ja lämpö
aiheuttavat ongelmia varsinkin uimakautena. Atopiat ja allergiat oireilevat tyypillisesti myös korvien kautta.

·

Suomessa viisivuotiskyselyissä 50 % vastanneista on raportoinut koirallansa olleen ainakin kerran
korvatulehduksen. Näistä vain 5 % on tulehduksia useammin kuin kerran vuodessa.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 krooniset
korvatulehdukset ovat sairaustilastossa sijoilla 2-5 kaikkialla maailmassa.

Kipeät korvat huonontavat koiran jokapäiväistä elämää ja käyttötarkoitusta.
Virtsatietulehdukset ja virtsakivet
Koiran virtsatietulehdus eli kystiitti on komplisoitumaton, jos tulehdus on satunnainen ja aiheutuu koiran
elimistön vastustuskyvyn tilapäisestä laskusta ja se paranee nopeasti hoidon aloittamisen jälkeen.
Komplisoituun virtsatietulehdukseen liittyy tulehdukselle altistava tekijä (rakenteellinen kehityshäiriö, kasvain,
virtsakivet tai vastustuskykyä laskevat sairaudet kuten diabetes tai Cushingin tauti) tai tulehdus on levinnyt
munuaisiin asti. Tällöin puhutaan ylemmästä virtsatietulehduksesta eli pyelonefriitistä. Vanhemmilla uroskoirilla
eturauhastulehdus komplisoi virtsatietulehdusta (www.elainlaakariin.fi 4.10.2011). Koiran virtsakivet voivat
aiheuttaa virtsaamishankaluutta ja verivirtsaisuutta. Näitä oireita voi olla myös muissa sairaustiloissa. On
mahdollista että virtsakivi tukkii virtsaputken kokonaan ja tällöin virtsaaminen estyy. Juveniili vaginiitti aiheuttaa
myös tyypillistä virtsatieinfektio-oireilua. Vaginiittia esiintyy nuorilla nartuilla ja vaiva tyypillisimmin poistuu, kun
hormonitoiminta ensimmäisen juoksuajan myötä alkaa.
·

Suomessa viisivuotiskyselyissä 29 % vastanneista mainitsee virtsatieinfektion. Neljällä koiralla on
maininta virtsakivistä tai kiteistä. Kyseessä on ollut struviittikiviä/-kiteitä. Näiden lisäksi yhdellä koiralla
on todettu kalsiumoksalaattikiviä.
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·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 kystiitti on
sairaustilastossa yleisyyden perusteella kolmantena Britanniassa ja seitsemäntenä muualla
Euroopassa.

Virtsatiesairaudet huonontavat akuuttivaiheessa koiran jokapäiväistä elämää ja käyttötarkoitusta.
Virtsakiteiden ja –kivien yleisyyttä ja laatua seurataan.
Cushingin – tauti l. lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta
Cushingin tauti on häiriötila, jossa lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminnasta johtuva korkea
kortisolituotanto vaikuttaa vahingollisesti elimistöön. Tauti on koiralla kohtalaisen yleinen sairaus. Häiriö
saattaa johtua esimerkiksi kasvaimesta joko aivolisäkkeessä (85 – 90 % tapauksissa) tai itse lisämunuaisen
kuorikerroksessa (10 – 15 % tapauksista). Vallitsevina ovat virtsatieoireet ja iho-oireet, joita seuraavat
sydänoireet, hengitysoireet, umpieritys- ja aineenvaihduntaoireet, lihas- ja tukirankaoireet, hermostolliset
oireet, lisääntymiskyvyn heikkeneminen ja juoksukierron piteneminen. Taudin perinnöllisyyttä ei tunneta.
Koiran tarvitsee hoitoa ja lääkitystä lopun ikäänsä. Tapauksissa, joissa saadaan hyvä hoitovaste,
elinaikaennuste on useitakin vuosia. (www.koirakissaklinikka.fi 6.9.2011).

·

Suomessa on yksi cushing-koira, joka eli vuoden verran diagnoosin jälkeen. Koira lopetettiin 7vuotiaana.

·

Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa muutamia tapauksia

Cushing huonontaa huomattavasti koiran jokapäiväistä elämää sekä käyttötarkoitusta. Sairastunutta
koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
Polven ristisiteen repeämä
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 voimakkaan ulkoisen voiman (trauma) seurauksena. Samalla polvesta rikkoutuu muitakin rakenteita.
Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Ristisiteen
repeämää esiintyy monilla roduilla. Koiralla, jolla toisen polven ristiside on pettänyt, on melko suuri
todennäköisyys (30 %) saada sama vaiva toiseenkin polveen. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä riski on
tietyillä roduilla jopa 70 %.

Ristisiteen pettämisen eräs syy on nykykäsitteen mukaan ”huonot takaraajan kulmaukset”, eli reisiluun ja
sääriluun välinne kulma lähestyy oikokulmaa, 180 astetta. Kulmauksiltaan ”normaalilla alkukantaisella koiralla ”
tällaista voimaa ei synny (www.apexvet.fi, Esa Eskelinen, Malmin Eläinklinikka Apex, 2009). ELL Laura
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Asplundin (Lisensiaatin tutkielma, 2008) mukaan akuutin trauman lisäksi on myös muita tekijöitä, jotka
altistavat eturistisiteen vaurioille. Tällaisia tekijöitä ovat ikä, rotu, perintötekijät, jyrkkä sääriluun tasanteen
kulma ja muut takajalan anatomiset poikkeamat, polvinivelen paikallinen biomekaniikka, sukupuoli,
hormonaaliset tekijät, ylipaino ja immunologiset tekijät.
Irlanninvesispanielin kokoiselle koiralle ristisiteen repeämän hoitomuoto on leikkaus.
·

Suomessa on tiedossa ristisiteen repeämä neljällä koiralla.

·

Pohjois-Amerikassa on muutamia tapauksia.

·

Irish Water Spaniel Club of American maailmalaajuisessa terveyskyselyssä vuonna 2010 ristisiteen
repeämä on yleisyyden perusteella kymmenennellä sijalla Euroopassa (pois lukien Iso-Britannia).

Ristisiteen repeäminen hoitamattomana invalidisoi koiran, jolloin sillä on huomattavaa merkitystä
koiran jokapäiväistä elämään ajatellen. Hoidosta huolimatta käyttökoira voi joutua eläkkeelle.
Ristisidevammojen yleisyyttä seurataan.

4.3.3. Yleisimmät kuolinsyyt
Suomessa kuolinsyistä kerätään tietoa eri lähteistä. www.irlanninvesispanielit.fi internetsivuilta voi jalostus linkin alta täyttää sähköisen kuolinsyylomakkeen. Koiranet-jalostustietokannasta löytyy tätä kirjoitettaessa 16
koiran kuolinsyyt. Tämän lisäksi kuolinsyitä löytyy kasvattajien ja harrastajien nettisivuilta, sekä yleisesti
tiedossa olevasti.
Kuolinsyylomakkeista ja muista lähteistä koottu kuolintilasto pitää sisällään 70 koiraa. Mukana on myös
muutama Suomessa kasvatettu, mutta ulkomaille viety koira. Osasta koirista ei ole tiedossa kuolinsyytä,
ainoastaan ikä. Syöpä tai kasvaimet on varmuudella ollut kuolinsyynä 43 %:lla koirista. Näistä 81 % on kuollut
syöpään alle 10-vuotiaana. Syövistä lymfoomia on ainakin 39 %. Muutamien diagnoosit ovat epätäydellisiä.
Syöpäkuolemien osuus lienee todellisuudessa hieman korkeampi, sillä usean vanhan koiran kohdalla tarkkaa
tautidiagnoosia koiran kunnon huononnuttua ei ole tehty. Samasta syystä alle 10-vuotiaiden syöpään
kuolleiden osuus lienee todellisuudessa pienempi.
Jos vesispanieli elää vanhaksi, on sen elinikä tyypillisesti 12 vuotta. Harvempi enää täyttää 13 vuotta. Vanhoja
koiria - 12 vuotta tai yli - on tiedossa tästä aineistosta kuitenkin 27 %, eli lähes kolmasosa. Vanhimmat
irlanninvesispanielit Suomessa ovat yltäneet 15 vuoden ikään.
Luonne- ja käytösongelmien tai pitovaikeuksien takia ensisijaisesti lopetettuja on 6 koiraa (8,5 %). Tässä
ryhmässä koirien elinikä on ollut 2-10 vuotta. Tyypillisimmin koira kuitenkin on lopetettu 1-2 vuoden iässä.
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Muita syitä on ollut hallitsematon epilepsia, muu vakava diagnosoimaton neurologinen tila, megaesophagus,
fanconin syndrooma, muut munuaisdysplasiat, selkäongelmat, cushing, onnettomuudet tai
leikkauskomplikaatiot, sekä korkean iän myötä takapään heikentymiset, liikkumisvaikeudet ja halvaantumiset.
Taulukko 14. Vuosien 1988-2011 välillä syntyneiden irlanninvesispanielien kuolinsyytilasto.
Lähde: Koiranet 4.10.2011
Kuolinsyy

Keskim. elinikä

Yhteensä

Kasvainsairaudet, syöpä
Lymfoma, imusolmukesyöpä
Muu kasvainsairaus
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
Muu käytösongelma
Pelokkuus
Luusto- ja nivelsairaus
Muu sairaus, jota ei ole listalla
Sisäeriterauhasten sairaus
Diabetes, sokeritauti
Muu sisäeriterauhasten sairaus
Tapaturma tai liikennevahinko
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)
Kaikki yhteensä

8 vuotta 3 kuukautta
6 vuotta 10 kuukautta
9 vuotta 9 kuukautta
2 vuotta 8 kuukautta
3 vuotta 7 kuukautta
1 vuotta 9 kuukautta
4 vuotta 2 kuukautta
7 vuotta 5 kuukautta
8 vuotta 5 kuukautta
12 vuotta 11 kuukautta
3 vuotta 11 kuukautta
4 vuotta 3 kuukautta
12 vuotta 6 kuukautta
7 vuotta 2 kuukautta

4
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
2
2
16

British Small Animal Veterinary Association Scientific Committee on tehnyt vuonna 2006 rodulle terveys- ja
kuolinsyytutkimuksen. Kuolinsyyaineisto koostui 95 koirasta, joiden iät vaihtelivat seitsemästä kuukaudesta 17
vuoteen. Keskimääräinen elinikä oli hieman alle 9 vuotta (8.95) ja mediaani-ikä 9 vuotta ja 4 kuukautta. Tämä
oli alhaisempi kuin kaikkien rotujen mediaani 11 vuotta ja 3 kuukautta.

·

Syöpä oli kuolinsyynä 55.8 %:lle koirista. Mediaani-ikä syöpäkuolemalle oli noin 8.5 vuotta. Mediaaniikä syöpädiagnoosille oli 5 vuotta.

·

Korkea ikä oli toiseksi yleisin kuolinsyy edustaen 10.5 % aineistosta. Nuorin korkean iän vuoksi
lopetettu koira oli 11- ja vanhin 17-vuotias. Mediaani-ikä tässä ryhmässä oli 14 vuotta.

·

Loput kuolinsyyt edustavat kukin 1-5 % tapauksista

·

Merkittävät piikit kuolinmäärissä olivat ikävuodet viisi ja seitsemän, sekä 12-13 ikävuoden välit.

Irish Water Spaniel Club of American terveyskysely vuonna 2010 edustaa koiria kaikkialta maailmasta, mutta
kuolinsyytilastot on tilastoitu ainoastaan Pohjois-Amerikasta ja Britanniasta, koska nämä lukumäärät ovat
tilastollisesti riittäviä.

·

Syöpä oli kuolinsyynä 47.6 %:lle pohjois-amerikkalaisista koirista. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole
tilastoja eri syöpätyyppien osuuksia tai syöpäkuolemien ikätietoja.

·

Keskimääräinen ikä kaikilla pohjois-amerikkalaisilla koirilla oli 9.6 vuotta ja 10.3 vuotta luonnolliseen
syyhyn (aineistosta otettu pois traumaperäiset ja onnettomuuksissa kuolleet) kuolleilla. Kaikkien
keskimääräinen ikä on täsmälleen sama kuin vuonna 2008 tehdyssä kuolinikätutkimuksessa.

·

Tämän tutkimuksen luvut brittiläisille koirille ovat 9.4 ja 9.2. vuotta.
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Kuva 1. Pohjois-amerikkalaisten koirien kymmenen yleisintä kuolinsyytä prosenttiosuuksina, N=229.
Lähde: Irish Water Spaniel Club of America Health Survey 2010
Vuonna 2010 sai alkunsa The Irish Water Spaniel Health Foundation. Se on kansainvälinen rodun harrastajien
yhteenliittymä, minkä pääasiallisena tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää maailmanlaajuinen ja kaikille avoin
internetpohjainen koiratietokanta, mihin kerätään koirien terveys- ja kuolinsyy- sekä elinikätietoja. Hankkeen
parissa on mukana rodun harrastajia maailmanlaajuisesti ja sen internetsivut löytyvät osoitteesta
www.iwshealthfoundation.org. Itse tietokanta tätä kirjoitettaessa on vielä työn alla.
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4.3.4. Lisääntyminen
Irlanninvesispanielin pentuekoko on tyypillisesti 7-9 pentua. Yli 10 pentueen pennut ovat harvinaisempia.
Suomessa on kerran syntynyt 14 pennun pentue, joista 12 jäi henkiin. Ruotsissa on kerran syntynyt 16 pennun
pentue, joista osa kuitenkin tarkoituksella karsittiin. Keinosiemennys, erityisesti pakastespermalla
siementäminen, on usein pienentänyt pentukokoa.
Taulukko 15. Rodun keskimääräinen pentuekoko vuosina 2000-2010. Lähde: Koiranet 1.10.2011
Vuosi

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Pentueet

2

2

2

4

1

2

2

2

2

1

1

Pentuekoko

7,5

4,5

8

6,5

9

5,5

2

5,5

8,5

9

8

Koiran jalostuskäytön ja rodun säilymisen kannalta on olennaista ylläpitää koirien lisääntymisterveyttä.
Yhdysvalloissa tehdyssä terveyskyselyssä (Dinero Associates, 2001) on kartoitettu myös lisääntymiseen
liittyviä ongelmia ja sairauksia. Kyselyyn oli vastattu yhteensä 442 koiran osalta, mutta narttujen ja urosten
osuutta ei ole tuloksissa kerrottu. Narttujen osalta raportoitiin 129 lisääntymisterveyteen liittyvää häiriöitä, joista
yleisimmät olivat ohimenevät tiinehtymisongelmat (37 vastausta), epäsäännölliset juoksuajat (24 vastausta) ja
nisätulehdukset (16 vastausta). Muita nartuilla raportoituja häiriöitä olivat: pienet pentueet (11),
synnytysvaikeudet (9), märkäkohtu (9), valeraskaudet (7), polttoheikkous (4), spontaani keskenmeno (2),
riittämätön maito (2), sukuvietin puute (1) ja steriliteetti (1). Urosten kohdalla häiriövastauksia oli 21.
Ylivoimaisesti yleisin oli piilokiveksisyys (14 vastausta). Muita oireita/sairauksia olivat steriliteetti (6), sukuvietin
puute (1), siittiöiden matala liikkuvuus (1) sekä muut häiriöt (6).
Suomessa terveyskysely vuodelta 2004 sisälsi lisääntymisterveyteen liittyen muutaman kysymyksen.
Valeraskauksia oli 58 % ja kohtutulehdusta esiintyi 16 % nartuista. Uroksilla ei vastanneiden osalta ollut
piilokiveksiä.
Edellisen jalostuksen tavoiteohjelman jälkeen käyttöön otetut viisivuotiskyselyt kertovat, että kaksi narttua on
jäänyt astutuksessa tyhjäksi ja yksi keinosiemennyksessä. Synnytysongelmina on yksi keisarinleikkaus, missä
synnytys ei ollut käynnistynyt. Pennut olivat kaikki samassa kohdunsarvessa. Pentujen hoitamisessa ei ole
ollut ongelmia. Irlanninvesispanielit ovat erittäin hyviä emiä.
Yksi uros on jättänyt nartun tyhjäksi ja syynä oli alhainen siittiömäärä. Vesispanieliuroksilla on hyvä
lisääntymisvietti, mutta varsinkin nuorten koirien kohdalla on ollut astumisvaikeuksia. Halua on, mutta
uskallusta ei. Tämä voi liittyä nuoren koiran itseluottamuksen puutteeseen.
Tiedossa oleva pentukuolleisuus on ollut pientä. Epämuodostumia tiedetään olleen kitalakihalkio, yhden jalan
varpaan epämuodostuma, vatsa-aukile ja häntämutkia. Synnynnäisiä vikoja tiedetään yhdellä pennulla ollut
megaesophagus eli ruokatorven laajentuma, mitä tiedetään olleen rodussa useita tapauksia maailmalla.
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4.3.5. Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Irlanninvesispanielilla on perusterveen ravaajatyypin ulkomuoto ilman liioiteltuja piirteitä. Rotu on
ulkonäöllisesti pysynyt hyvin samanlaisena alkuajoista nykypäivään. Luppakorvat altistavat korvatulehduksille.
Rodun tyyppimerkki, piiskahäntä, ja erityisesti hännänpää on altis vahingoille. Liian iso koko tai
raskastyyppisyys voi altistaa koiran voimakkaammin nivelsairauksille. Oikean tyyppinen ja terverakenteinen
vesispanieli ei ole altis anatomiansa puolesta sairauksille eikä lisääntymisongelmille.
4.3.6. Yhteenveto rodun keskeisimmistä hyvinvointi- ja terveysongelmista
Epilepsia ja epileptiset kohtaukset ovat selkeästi ongelma, joka on rodussa kasvamassa. Sairaus vaikuttaa
merkittävästi arkeen koiran kanssa. Harrastuskoiralle se merkitsee yleensä eläköitymistä. Suomen Kennelliiton
jalostustieteellisen toimikunnan lausunnon mukaan rodun epi-esiintyvyys on toimikunnan kuulemista luvuista
korkein ja siitä on oltava todella huolissaan. Kohtauksia saaneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Epileptisen
jälkeläisen jättänyttä koiraa ei tule käyttää uudelleen jalostukseen. Suositellaan, että koiria käytetään
jalostukseen mahdollisimman myöhäisessä iässä, jolloin epileptiset taipumukset olisivat ehtineet jo ilmetä.
Atooppisten ja allergisten koirien määrä on lisääntynyt, tai sitten diagnostiikka on parantunut. Nämä vaivat
vaikuttavat merkittävästi arkielämään koiran kanssa. Jotta allergisten ja kutiavien koirien osuus ei kasva, ei
allergisia ja kutiavia koiria saa käyttää jalostukseen.
Kasvain- ja syöpätaudit tappavat merkittävästi myös nuorella iällä. Lisääntymiseen ei liity ongelmia. Tavoite on
pitää huoli riittävästä dla-variaatiosta ja kaikin käytettävissä olevin konstein geenipoolin laajuudesta,
lisääntymisongelmien välttämiseksi.

4.4. Ulkomuoto
Irlanninvesispanielin jalostuksessa on pyritty säilyttämään nk. dual purpose-koira, eli koiran pitäisi olla
ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukainen ja sen tulisi toimia myös alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.
Rotu ei ole jakautunut selviin näyttely- ja käyttölinjaisiin missään päin maailmassa. Ainoastaan rodun
kotimaassa Irlannissa löytynee pelkkään käyttöpuoleen fokusoitunutta kasvatusta.
Suomessa koirat ulkomuodollisesti ovat varsin korkeatasoisia. Huippuja on vähän, mutta hyvää keskitasoa
olevia koiria on populaatiosta valtaosa. Kovin huonosti rakentuneita yksilöitä näkyy harvoin. Näyttelykäyntejä
on varsin runsaasti rekisteröintien ja populaation kokoon nähden (Taulukko 16). Rodun oma erikoisnäyttely
houkuttelee enemmän koiria näytteille kuin mikään muu näyttely.
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Taulukko 16. Irlanninvesispanielien näyttelykäynnit vuosina 2001-2010.
Lähde: Koiranet 1.10.2011
Vuosi

Näyttelyt

Koiria näyttelyissä

Erikoisnäyttelyssä

kpl

yhteensä

2010

50

170

20

2009

60

178

28

2008

64

280

32

2007

64

230

29

2006

66

244

35

2005

49

174

24

2004

42

105

22

2003

42

172

37

2002

21

80

16

2001

36

113

24

Tyypikäs, kauniisti kunnostettu ja reippaasti esiintyvä irlanninvesispanieli on todellinen katseenvangitsija
näyttelykehissä. Meillä Suomessa rodussa on huikea määrä ryhmävoittajia. Useampi koira on yltänyt
sijoituksiin myös Best In Show-kehissä. Valioitumiseen Suomessa (FI MVA) tarvitaan kolmen näyttelysertin
lisäksi hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta tai kolmospalkinto spanielien metsästyskokeesta.
Kansainvälisiä valioita (CIB) rodussa on myös runsaasti.
Taulukko 17 valiokoirien määrä per rekisteröinnit vuosina 2000-2009.
Lähde Koiranet 1.10.2011
Vuosi

Rekisteröin

joista FI MVA (kpl)

joista CIB (kpl)

nit kpl
2009

9

3

0

2008

19

5

0

2007

29

9

4

2006

12

2

0

2005

18

8

3

2004

5

3

2

2003

13

4

2

2002

18

10

8

2001

10

4

2

2000

8

2

1
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Rotumääritelmä kuvaa koiran yleisvaikutelmaa seuraavasti: reipas, ryhdikäs, voimakas- ja tiivisrakenteinen,
lyhytrunkoinen. Tällaisen ensivaikutelman antava koira saa anteeksi monia pieniä rakennevirheitä.
Itsetietoisuus, rohkeus, vauhdikas innokkuus, sisukkuus ja huumorintajuisuus ovat myös ominaisuuksia, joilla
vesispanielia rotumääritelmässä kuvataan ja tämän tulisi koiran olemuksesta huokua.

Kallon ja kuonon tulisi olla riittävän kookkaat. Kallo on korkea, holvautunut, pitkä, leveä ja tilava. Otsapenger
loiva. Kuono-osan tulee olla pitkä, voimakas ja edestä katsottuna melko neliömäinen.
Päiden osalta esiintyy meillä paljon eroavaisuuksia ja tämä osaltaan johtuu siitä, että populaatiomme koirat
ovat sekoitus eri maista tuoduista koirista. Iso-Britanniassa esiintyy päitä, jotka ovat tarpeeksi voimakkaita.
USA:sta tulee kapeampia kalloja ja kuono-osia. Eniten parantamista on kuono-osissa. Osalla koirista on liian
lyhyitä ja kapeita kuono-osia. Vesispanielin pitää pystyä kantamaan isoakin lintua suussaan, joten kuono-osan
tulee olla tarpeeksi pitkä. Kuono-osan tulee myös olla tarpeeksi vahva ja varsinkin nartulla näkee liian kevyitä
kuono-osia. Alaleukojen vahvuuteen tulee myös kiinnittää huomiota, sillä huomautuksia liian heikoista
alaleuoista on arvosteluissa esiintynyt. Maailmalla on syntynyt myös ns. parrot mouth (brachygnathism)
pentuja, joiden alaleuka on huomattavasti pienempi ja tällöin koiralla on vakava yläpurenta.
Silmien tulisi olla suhteellisen pienet, mantelinmuotoiset ja tumman meripihkanväriset tai tumman
pähkinänruskeat. Ilme on hyvin älykäs. Silmien osalta kanta maailmanlaajuisesti on hyvin erilaista.
Rotumääritelmä antaa ihanteen, johon tulisi pyrkiä. Kuitenkin kannassa näkyy liian isoja ja muodoltaan liian
pyöreitä silmiä. Tämä pilaa ilmeen älykkään vaikutelman. Silmien väriskaala on keltaisesta tummanruskeaan.
Tyypillisesti vesispanielin silmät pigmentoituvat koko iän ajan. On tavallista, että nuorella yksilöllä on vaaleat
silmät ja ne ajan myötä muuttuvat meripihkan väriseksi. Kuitenkin osa silmistä pysyy aina keltaisina ja osa ovat
syntymästä lähtien tummia. Tummat silmät antavat kauniin ilmeen. Keltaiset silmät ovat varsin pistävän
näköiset. Silmien väri on kuitenkin kauneusasia. Silmien osalta käyttöominaisuuksien osalta tärkeintä on se,
että luomet ovat tiiviit. Löysiin alaluomiin jää maastossa heinien siemeniä ym. roskia ärsyttämään silmää.
Korvien tulisi olla hyvin pitkät, lappumaiset, alas kiinnittyneet ja poskenmyötäisesti riippuvat. Liian
ylöskiinnittyneitä ja varsinkin liian lyhyitä korvia näkyy runsaasti. Korvien rotumääritelmän mukaisuus voi
altistaa hyvinvointiongelmalle. Rotumääritelmän vaatimukset täyttävät korvat voivat olla alttiimmat
korvatulehduksille puutteellisemman korvatuuletuksen takia.
Hampaat ovat vahvat ja säännölliset. Leikkaava purenta. Hammaspuutokset ovat harvinaisia, mutta
purentavirheet jokseenkin yleisiä. Vakavia purentavirheitä ei Suomessa ole esiintynyt. Tyypillisin virhe koiran
purennassa, varsinkin vanhemmiten, on rivistä tippuvat etummaiset kaksi alahammasta. Tällä ei kuitenkaan
ole terveydellistä merkitystä.
Runko on tärkeä osa irlanninvesispanielin ulkomuotoa ja rotutyyppiä. Sen tulisi olla suurehko; kokonaisuutena
tasasuhtaisen tynnyrimäinen, mitä kylkiluiden kaarevuus vielä korostaa; kauttaaltaan vahva ja lihaksikas.
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Rintakehä on ihannetapauksessa syvä ja ympärysmitaltaan suuri, ei eturaajojen välistä liian leveä eikä pyöreä,
vaan lapojen takaa selvästi kaareutunut. Kylkiluut ovat taakseulottuvat.
Rintakehät ovat pääsääntöisesti riittävän syviä, mutta kylkiluiden kaarevuus vaihtelee ja on useilla riittämätön.
Koirat kehittyvät kuitenkin rungoltaan hyvin myöhään ja 1-vuotiaan koiran setterimäisestä latteasta
rintakehästä tulee hyvinkin usein upea pyöreä tynnyri ajan kanssa. Rintakehän tilavuudella on tarkoitus antaa
runsaasti tilaa keuhkoille, mitä on pidetty tärkeänä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.
Selän tulisi olla lyhyt, leveä ja tasainen; vyötärö ei ole selvästi erottuva. Lanteen syvä ja leveä. Selkälinja on
monella, varsinkin nuorella, koiralla epätasainen. Monella koiralla myös dippi erottuu selvästi. Selät ovat usein
hyvän pituisia kokonaisuudessaan, mutta sen mittasuhteet väärät. Kylkiluiden tulisi olla taakse ulottuvammat
ja lanteen olla lyhyt. Paljon on koiria, joilla ne ovat toisinpäin, eli rintakehä on liian lyhyt ja lanneosa liian pitkä.
Pitkä lanneosa on heikompi kuin lyhyt ja vaikuttaa huonontavasti koiran selän kestävyyteen. Tällä on
merkitystä alkuperäiselle metsästyskoiralle, joka teki pitkää päivää metsällä. Vatsalinjan tulisi olla melko
tasainen, ei kuroutunut.
Etuosan osalta yleinen virhe on liian lyhyt olkavarsi. Myös liian etuasentoisia lapoja esiintyy. Lapojen tulisi olla
hyvin voimakkaat ja viistot. Etuosan tulisi olla hyvin kulmautunut, mutta vesispanielin eturinnan ei tarvitse
kuitenkaan olla ylikorostunut. Eturaajojen tulisi olla vankkaluustoiset ja suorat. Koirat ovat meillä hyväluustoisia
mutta jonkin verran esiintyy pehmeitä ranteita kuin myös ns. ranskalaista etuosaa eli koiran jalat kääntyvät
ranteesta lähtien ulospäin.
Takaosan tulisi olla hyvin voimakas. Lantion asentovirheitä esiintyy yleisesti. Liian lyhyt ja jyrkkä lantio lienee
yleisin virhe, mutta myös hyvän pituisia mutta liian luisuja lantioita näkee. Polvien tulee olla hyvin kulmautuneet
ja kintereiden matalat. Liian suoria polvikulmauksia esiintyy, samaten korkeita kintereitä, joskin jälkimmäinen
on näistä kahdesta viimemainitusta harvinaisempaa. Riittävät kulmaukset ovat käyttökoiralle tärkeä
ominaisuus, koska se mahdollistaa optimaalisen lihaksiston rakentumisen sekä joustavan, etenevän ja
voimakkaan liikkumisen. Tämä säästää koiraa sekä sen niveliä.
Hännän pituudesta ja kannosta rotumääritelmä sanoo ettei se saa olla niin pitkä, että se ulottuu kintereeseen
asti; asennoltaan se on lähes selkälinjan tasolla ja suora. Monet hännät ulottuvat kintereeseen, mutta harva on
sitä paljon pitempi. Liikkeessä näkee valitettavan paljon aivan liian korkealla ja myös liian kaarevia häntiä.
Uidessa koira käyttää häntäänsä tehokkaasti pinnan tasolla peräsimenä. Irlanninvesispanielin häntää ei ole
missään historian vaiheessa typistetty.
Käpälien tulee olla suuret ja pyöreähköt, varpaat ovat hieman harittavat. Käpälillä on tärkeä merkitys
alkuperäisen käyttötarkoituksen kannalta. Vedessä suuret ja varpaiden välistä levittäytyvät käpälät tekevät
niistä hyvät ”melat” ja koira saa enemmän vastusta vedestä ja siten se pystyy uimaan nopeammin ja
vähemmän voimiaan käyttäen.
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Karvapeitteen tulisi olla luonnostaan öljyinen, ei lainkaan villava. Kiharien tulee olla tiheät, tiiviit ja selvät.
Oikeanlaatuisella turkilla on selkeä merkitys alkuperäistä käyttötarkoitusta ajatellen. Turkkia tulee olla riittävästi
ja sen oikealaatuista, jotta se suojaa koiraa kylmissä vesissä. Tällöin koira ei helposti kastu nahkaan asti eikä
siten palele. Toisaalta näyttelykehissä ihannoidaan sellaisia turkkeja, jotka määrältään varsinkin pitkänä
pidettynä kastuessaan ovat raskaita, joten liian runsas turkki ei käyttöominaisuuksien valossa ole kovin
suotava. Turkkeja rodussa löytyy joka lähtöön sen laadun, runsauden ja kihartumisen suhteen. Ihanneturkki on
väriltään syvä lämmin maksanruskea, jossa purppura vivahde. Turkkien väri vaihtelee maitokahvista tummaan
suklaaseen, liian haalistunut tai villava turkki on virhe.

Irlanninvesispanielilla on rodulle ominaiset, erikoislaatuiset liikkeet. Rintakehän tynnyrimäisyyden johdosta
liikkeet ovat rullaavat. Tämä on kaikki, mitä rotumääritelmä liikkeistä sanoo. Oikeiden liikkeiden on
vertauskuvallisesti sanottu olevan sellaiset kuin juopuneella merimiehellä! Sivusta katsottuna koiralla tulee olla
etuliikkeissään ulottuvuutta ja takaliikkeessä potkua. Koira kantaa itsensä hyvin ja pitää pään selkälinjan
yläpuolella. Irlanninvesispanielin liike ei saa olla ”afgaanimaisen” liihotteleva tai ”villakoiramaisen”
tanssahteleva. Tämänsuuntaiset liikkeet ovat maailmalla yleistyneet. Edestä ja takaa katsoen liikkeen tulee
olla suora. Välillä näkee varsinkin liian ulkonevia kyynärpäitä ja keriviä etuliikkeitä. Takaapäin katsottuna
yleistä on varsin kapeat liikkeet. Selkä rullaa liikkeessä eli se pyörii sivuttain. Jos koiralla on liian kapea
rintakehä, selkä ei rullaa. Rullaamiseen vaikuttaa myös nahan määrä.
Koosta rotumääritelmä sanoo sen olevan urokset 53 - 59 cm, nartut 51 - 56 cm. Rotumääritelmän alarajoilla
olevia koiria näkee harvoin. Tilanne on kaikkialla maailmassa se, että koirat ovat kookkaita. Koko on kautta
aikojen ollut suuri keskustelunaihe niin meillä kuin muualla. Käyttöominaisuuksien valossa liian iso koko on
epäedullinen.
Rotumääritelmä kokonaisuudessaan liitteenä (LIITE II)
Irlanninvesispanielin arvostelusta Suomen Spanieliliiton tuomarikoulutukseen tehty materiaali on liitteenä
(LIITE III).

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
Rodulla on aikaisempi jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2007-2011. Tavoitteina ohjelmaan oli kirjattu:
Tavoite

Toteutuminen

Arat ja vihaiset luonteet on rodusta karsittava.

Ei toteutunut. On pitemmän aikavälin jatkuva

Luonneominaisuuksissa vähemmän hajontaa

tavoite. Tarvitaan myös mittareita näiden

populaation sisällä.

puolueettomaan mittaukseen.
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Rekisteröidyistä koirista vähintään 50 % käy

Vuosien 2006-2010 välillä syntyneistä 81 koirasta

taipumuskokeessa ja >80 % suorittaa kokeen

41 % on käynyt kokeessa ja kokeen on läpäissyt

hyväksytysti.

82 %. Vuoden 2011 tiedot ovat vajavaiset, koska
koekausi on vielä kirjoitettaessa kesken.
Todellinen osallistumisprosentti on suurempi.

Saada koekäyntien määrä etenkin

Toteutunut. Kuluneella viisivuotiskaudella

rodunomaisessa metsästyskokeessa

koekoirien määrän on yli kaksinkertaistunut ja

lisääntymään.

koekäyntien määrä moninkertaistunut.
Tulospuolella huima edistys. Myös muissa
koiraharrastuslajeissa on kilpailtu ahkerammin.

60 % koirakannasta kuvataan lonkkien osalta ja

Koko 2000-luvulla syntyneistä koirista on tähän

astetta D esiintyy vain yksittäistapauksina, astetta

mennessä kuvattu 67 %. D-asteisia lonkkia on 7

E ei lainkaan.

(7 koiraa) %:lla, E-asteisia ei lainkaan.

60 % koirakannasta kuvataan kyynärien osalta ja

Koko 2000-luvulla syntyneistä koirista on tähän

ensimmäisen asteenmuutoksia on alle 30 %

mennessä kuvattu 66 %. Ensimmäisen asteen

kuvatuista. Vaikeampia asteita ei esiinny

muutoksia on 21 %:lla. Vaikeampia asteita 3

lainkaan.

%:lla.

40 % koirista silmätarkastetaan.

Ei ole toteutunut. Silmätutkimukset ovat
yleistyneet muillakin kuin jalostuskoirilla. 33 %
koirista on tarkastettu

Osallistutaan Irish Water Spaniel Thyroid Study –

Suomesta on osallistuttu yksittäisten

tutkimukseen.

koiranomistajien toimesta, ei yhdistystasolla.

Toimintasuunnitelmassa rotua harrastavan

Toteutui vuosina 2007 ja 2008. Siitä eteenpäin

yhdistyksen järjestämä MEJÄ-koe vuosittain.

resurssien puute on estänyt kokeen
järjestämisen.

Toimintasuunnitelmassa rotua harrastavan

Toteutui vuonna 2008 mutta ei vuonna 2010.

yhdistyksen järjestämä spanielien taipumuskoe

Resurssien puute on estänyt kokeen

vuosille 2008 ja 2010.

järjestämisen.

Toimintasuunnitelmassa rotua harrastavan

Eivät toteutuneet. Resurssien puute on estänyt

yhdistyksen järjestämät koulutusviikonloput

koulutusten järjestämisen.

vuosille 2008 ja 2009.
Toimintasuunnitelmassa rotua harrastavan

Toteutunut.

yhdistyksen järjestämä erikoisnäyttely vuosittain.
Toimintasuunnitelmassa kuolinsyylomakkeen ja

Toteutunut.

5-vuotiskyselyiden käyttöönotto.
Sairauksien kartoitus 5-vuotiskyselyillä.

Toteutunut. Kyselyiden vastausprosentti on ollut
59 prosenttia

Toimintasuunnitelmassa uusi terveys- ja

Ei ole toteutunut. On katsottu, että 5JTO IVS 68(93)

luonnekysely kasvattajille.

vuotiskyselyistä saatu informaatio on edustava.

Toimintasuunnitelmassa tulosvihkon

Toteutunut.

julkaiseminen joka vuosi.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1. Jalostuksen tavoitteet
Tavoitteena on säilyttää rotu nykyisessä muodossaan. Rotua ei haluta päästää jakautumaan erillisiin näyttö-,
harrastus-, tai metsästyslinjoihin, vaan irlanninvesispanielin halutaan säilyvän toimivana, kauniina ja
terverakenteisena monikäyttöisenä koirana.
Rodun käyttötarkoitus pysynee tulevaisuudessakin ennallaan. Osa koirista toimii jatkossakin alkuperäisessä
työssään lintumetsällä ylösajavana ja noutavana koirana, mutta käyttökoirienkin pääasiallinen virka nykyaikana
on toimia seuralaisina ja perheenjäseninä. Rodun status monipuolisena harrastuskoirana on ilahduttavasti
vahvistunut ja tavoitteena tulee jatkossakin olla, että koirat ovat enenevässä määrin soveliaita monipuolisesti
eri koiraharrastuslajeihin ja että ne päätyvät harrastuskoteihin, missä ne saavat mielekästä tekemistä.
Irlanninvesispanieli ei ehkä ole ihan huippu missään yksittäisessä lajissa, mutta se on monikäyttöinen. Tämä
tulee pitää mielessä, eikä esimerkiksi alkaa suosia kevyttyyppisiä koiria jalostuksessa sen varjolla, että koirista
saadaan nopeampia ja ketterämpiä, mikä useassa koiraharrastuslajissa auttaa huipulle. Metsästyskäyttöä
ajatellen tulee pitää mielessä, että rotu oli nimenomaan tehty vaikeisiin maastoihin tasaisella vauhdilla pitkää
päivää puurtamaan. Vesispanieli ei ole räjähtäviä lähtöjä tekevä ja lentävästi liikkuva pikakilpuri.
Oli koiran käyttötarkoitus mikä tahansa, tulee sen olla luonteeltaan yhteiskuntakelpoinen. Koiran tulee olla
riittävän sosiaalinen ja avoin. Luonteen tulee terveyden ohella olla jalostuspäätöksiä tehtäessä tärkein kriteeri.
Rodun todellisena ongelmana on lukumääräisesti suuri arkojen koirien määrä. Näin on ollut aina ja viime
vuosikymmeninä koirien elinympäristön kaupunkistuessa, on asiassa tapahtunut maailmanlaajuista edistystä,
mutta ongelmasta ei suinkaan ole päästy eroon. Arkuus on voimakkaasti periytyvää. Arkoja koiria ei saa
käyttää jalostukseen. Tavoitteena on myös saada lisää puolueetonta ja vakioitua tietoa koirien luonteista ja
käyttäytymisestä, eli tavoitteena on MH-luonnekuvauksessa ja luonnetestissä käyneiden koirien määrän
lisääminen.
Terveystilannetta rodussa voidaan pitää vain tyydyttävä. Rodun keski-ikä on laskenut alle 10 vuoteen.
Rodussa jo esiintyvien, elämänlaatua huonontavien vikojen ja sairauksien laajempi leviäminen populaatioon
on estettävä. Rodun kasvattajilla ja harrastajilla on tässä työssä avainrooli tiedon kerääjinä ja välittäjinä
eteenpäin jalostustoimikunnalle. Jalostustoimikunta kerää tietoa koti- ja ulkomaisista koirista ja niiden
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terveydentilasta. Toivottavasti myös työn alla oleva maailmanlaajuinen ja kaikille avoin The Irish Water Spaniel
Health Foundationin internetpohjainen terveystietokanta saadaan käyttöön mahdollisimman pian.
Jalostuspohja ei kotimaassa saa pienentyä. Ihannetapauksessa jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen
lukumäärä on sama. Uusintayhdistelmiä ei tehdä. Kaikkia edustettuja sukulinjoja tulee käyttää tasaisesti
jalostukseen. Jalostustavoitteena on myös säilyttää irlanninvesispanieli edelleenkin normaalisti lisääntyvänä
rotuna unohtamatta keinosiemennyksen suomaa mahdollisuutta jalostuspohjan laajentamisessa ja geenipoolin
monimuotoisuuden ylläpidossa
Ulkomuodollisesti tavoitteena on säilyttää rodun keskitaso samanlaisena, jolloin huippuja on vähän, mutta
karkeat rakennevirheet ovat myös harvinaisia. Rodun ulkonäkö on monelle yksi rodunvalintaperuste ja
aktiivinen näyttelyharrastaja saa hyvästä yksilöstä helposti voitokkaan näyttelykoiran.
Tavoitteena tulisi olla rotumääritelmän mukainen mukava irlanninvesispanieli, joka osaavissa käsissä voidaan
omistajan motivaation mukaan viedä näyttely- ja koevoittajaksi. Samasta geeniperimästä polveutuva koira
toimii hyvin myös muuten aktiivisessa kodissa kotikoirana.

6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Populaation kokonaistila ja rakenne
Geenipooli pidetään mahdollisimman laveana. Yksittäisten yhdistelmien sukusiitosaste viidellä sukupolvella
laskettuna ei ylitä kahta prosenttia.
Yksittäisen irlanninvesispanielin pentuemäärä ei tule olla ole kahta pentuetta suurempi.
Uusintayhdistelmiä ei tehdä kuin vahvasti perustelluissa tapauksissa.
Koiraa ei suositella käytettäväksi uudelleen siitokseen, ennen kuin sen jälkeläisistä on terveystietoja.
Luonne
Jalostussuositusta ei anneta, jos koira on on hylätty näyttelyssä tai kokeessa luonteen takia, tai jos koiralla on
muuten todistetusti vihainen tai arka luonne.
Ikä
Koiria ei käytetä jalostukseen nuorina. Vähimmäisikä on 2 vuotta, mutta suositeltava ikä nartulla noin 3 vuotta,
uroksella vanhempi.
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Käyttöominaisuudet
Jalostukseen käytettävät koirat käyvät taipumuskokeessa.
Terveys
Jalostukseen käytetään vain lonkka- ja kyynärpääkuvattuja yksilöitä. Mikäli koira on luokiteltu dysplastiseksi,
tulee sillä olla molemmilta lonkiltaan normaali/lähes normaali (A, B) partneri. Vakavampien asteiden (lonkat D
ja E, kyynärpäät 2 ja 3) käyttöä ei suositella lainkaan. Irlanninvesispanieli on korkeuteensa nähden ja moneen
samankokoiseen rotuun verrattuna massava ja vankka. Vakavammat dysplasia-asteet oireilevat helpommin
raskasrakenteisella rodulla.
Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla silmätutkittuja ja tutkimus ei astutushetkellä saa olla 24 kk
vanhempi. Jalostusyksilöllä ei hyväksytä näkökykyyn vaikuttavia sairauksia. Muiden silmäsairauksien osalta
tilannetta seurataan.
Muiden sairauksien osalta tilannetta seurataan. Rodussa esiintyvien sairauksien jalostusrajoitussuosituksia on
käyty läpi kappaleessa 4.3.2.
Ulkomuoto
Koira tulee olla palkittu näyttelyssä laatuarvostelussa arvosanalla erinomainen tai koiralla tulee olla kaksi
laatumainintaa erittäin hyvä, joista toisen tulee olla saatu vähintään 15 kk ikäisenä. Jos koiralla on koepuolelta
meriittejä, niillä tapauskohtaisesti harkiten voidaan korvata näyttelytulosvaatimus.

6.3. Rotujärjestön toimenpiteet
·

Seurataan rodun terveydentilaa kotimaassa lähettämällä edelleen koiranomistajille nk. 5-vuotiskysely
koiran kuudennella ikävuodella.

·

Pidetään kuolinsyykaavake edelleen käytössä ja muistutetaan säännöllisesti sen olemassaolosta.

·

Kannustetaan koiranomistajia ilmoittamaan jalostustoimikunnalle koiriensa sairauksista sekä
luonteeseen liittyvistä asioista.

·

Järjestetään vuosittain rodun erikoisnäyttely ja yritetään aktivoida entistä useampaa koiranomistajaa
osallistumaan siihen.

·

Kannustetaan koiranomistajia osallistumaan spanielien taipumuskokeeseen.

·

Kannustetaan koiranomistajia viemään koiriaan MH-luonnekuvaukseen ja/tai luonnetestiin.

·

Kannustetaan koiranomistajia harrastamaan ja osallistumaan eri koiraharrastuslajeihin.

·

Kannustetaan koiranomistajia tutkituttamaan koiriltansa lonkat ja kyynärpäät.

·

Kannustetaan koiranomistajia tutkituttamaan koiriensa silmät, kun koira on täyttänyt viisi vuotta.
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·

Osallistutaan rodun ulkomuototuomarikoulutukseen laatimalla kirjallista materiaalia rodun
ulkomuotoarvostelun keskeisistä seikoista.

·

Pidetään tarvittaessa rotukohtaisia neuvotteluja.

·

Osallistutaan jalostusaiheisiin koulutustilaisuuksiin.

·

Kirjoitetaan rotulehteen jalostus- ja rotuaiheisia artikkeleita.

·

Julkaistaan vuosittain tulosvihkonen.

·

Julkaistaan terveystuloksia rotulehdessä.
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6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun jalostuksen uhat ja mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet
Vahvuudet
Heikkoudet
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Rodun yhtenäisyys, rotu ei ole jakautunut
näyttely- ja käyttölinjoihin
Ei ylilyöntejä rotutyypissä
Monipuolinen harrastuskoira
Taipumuskokeen läpäisee 80 %
osallistuvista
Harrastavien koiranomistajien määrä
lisääntymässä
Vuosittaiseen omaan näyttelyyn osallistuu
runsaasti koiria
Pienessä rodussa tieto kulkee ja
saavuttaa harrastajat
Kasvattajilla hyvät yhteydet muiden
maiden kasvattajiin ja harrastajiin
Kasvattajat tutkituttavat kiitettävästi
jalostuskoirat sekä pääsääntöisesti myös
kasvattinsa
Kasvattajat aktiivisia tuomaan uutta
jalostusmateriaalia ulkomailta
Ei ole ns. muotirotu.

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Mahdollisuudet
·

·
·
·
·
·

Tiedonsaannin lisääntyminen ja
helpottuminen (tietokannat, ulkomaiset
yhteydet)
Keinosiemennys, koirien leasing,
kohtulainat
Kaksoisastutukset
Uusien innokkaiden koiraharrastajien ja
rodun kasvattajien lisääminen
Kasvattajien koulutus ja avoin tiedon
jakaminen
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvaminen ja
toimijoiden lisääntyminen ympäri maata

Yhdistyksen toimijoiden keskittyminen
pääkaupunkiseudulle
Resurssien rajallisuus (aktiivisten
toimijoiden niukkuus ja
ajankäyttömahdollisuus)
Taloudellisten resurssien niukkuus
Pieni populaatio
Rotutyypin voimakas vaihtelu
Koon voimakas vaihtelu ja ylisuurien
koirien runsastuminen
Luonneominaisuuksien voimakas vaihtelu
(ylikorostunut temperamenttisuus vs. liian
pehmeä luonne)
Arkojen ja vihaisten koirien esiintyminen
Kasvattajien erilaiset näkemykset rodun
nykytilasta ja tulevaisuudesta
Ulkomaisen koiramateriaalin
sukulaistaustoja ei tunneta tarpeeksi hyvin
Pennunostajat eivät kiinnostuneita muusta
kuin seurakoirana pitämisestä
Kiinnostus rotuun verrattain vähäistä, rotu
jäänyt muiden vesikoirien varjoon

Uhat
·

·
·
·
·
·
·

Kasvattajien sitoutumattomuus yhteisiin
jalostustavoitteisiin ja vieraantuminen
yhdistyksestä
Rodun jakautuminen eri linjoihin (näyttely
vs. käyttö)
Rodun siirtyminen pelkästään
seurakoiraksi
Alkuperäisten käyttöomaisuuksien
heikkeneminen.
Luonneongelmien lisääntyminen
Sukusiitosasteen kasvaminen ja
geenipoolin kaventuminen
Sairaustilanteen heikkeneminen
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Varautuminen ongelmiin rodun jalostuksessa
Riski

Syy

Varautuminen

Miten vältetään

Toteutuessaan
merkitsee

Rotu
jakautuu
käyttö- ja
näyttelylinjoihin

Harrastajakunta
jakautuu näyttelyssä
käyviin ja kokeissa
käyviin / metsästäjiin
Jalostuksessa
suositaan
äärityyppejä sekä
ulkomuodollisesti että
käyttöominaisuuksien
osalta

Luonneominaisuudet
muuttuvat

Yleinen
terveystilanne heikkenee

Koiria päätyy vähemmän harrastajille, tai
vastaavasti koiria
päätyy liikaa yhdentyyppiseen
harrastukseen
Käytetään
jalostukseen koiria,
joiden
sukulaistaustoja ei
tunneta hyvin
Koiraa ehditty käyttää
jalostukseen ennen
kuin sairaus puhkeaa

Yhdistys pitää yllä
dual purpose –
ideologiaa
lehtiartikkelein ja
tapahtumin sekä
koulutustilaisuuksin.
Jalostuksen
toimintaohjeessa
painotetaan myös
käyttöominaisuuksia.
Säilytetään
jalostuksessa
”kultainen keskitie”
Korostetaan
ominaisuuksien
merkitystä

Terveystietojen
laajempi saattaminen
jalostustoimikunnan
tietoon

Puhutaan taipumuskokeen käymisen puolesta
Pidetään rodun oma
näyttely hyvähenkisenä, matala
kynnys osallistua ns.
kotikoiralla
Pidetään näyttely- ja
koevaatimukset
jalostuksen
toimintaohjeessa
tasapainossa
Käytetään
jalostukseen vain
hyväluonteisia koiria

Geenipoolin
pienentymistä,
rotutyypin katoamista,
edelleen suurempaa
hajontaa
Lisääntyviä
terveysogelmia ja
mahdollisesti uusia
sairauksia

Ongelmakoirat
lisääntyvät. Rodun
kiinnostavuus
vähenee

Avoimuus koirien
terveystietojen
suhteen

Tiettyjen linjojen
menetys
jalostuksessa

Suositaan jalostuksessa ikääntyviä,
terveinä pysyneitä
uroksia

Kärsimyksiä koiralle
Kustannuksia ja surua
omistajalle

Kaksoisastutukset ->
enemmän eri
yhdistelmiä
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

Yhdistyksen toimenpiteet

Vuosikirja/
tulosvihko

Vuosikirja/
tulosvihko

Vuosikirja/
tulosvihko

Vuosikirja/
tulosvihko

Vuosikirja/
tulosvihko

Näyttely

Näyttely

Näyttely

Näyttely

Näyttely
JTO:n päivitys

Jalostustoimikun
nan
toimenpiteet

Jalostusneuvonta ja pentuvälitys

20122016

Yhteydenpito ulkomaisiin kasvattajiin

Pennunostajien informoiminen jalostuksen tavoiteohjelmasta pentua suunnitellessa
Tiedonkeruu

Jalostustoimikunta ensisijaisesti seuraa jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista ja tiedottaa siitä jäsenistölle
sekä pennunostajille. Tavoiteohjelman tavoitteet on huomioitava kunkin vuoden toimintasuunnitelmaa
laadittaessa ja sitä toteutettaessa.
Yhdistyksen tiedotteessa, Kuratassussa, sekä yhdistyksen internetsivuilla käsitellään koulutus- ja
terveysaiheisia asioita. Mahdollisilla toimintapäivillä ja koulutustilaisuuksissa käsitellään eri koulutus- ja
terveysasioita ja rohkaistaan avoimeen tiedonjakamiseen.
Sukusiitosasteen, tapahtumien, diagnoosien ja tilastojen seurannassa käytetään Suomen Kennelliiton
jalostustietokantaa, IWS Pedigree Online sivustoa, sekä IWS Health Foundationin terveysrekisteriä, mikäli se
valmistuu.
Jalostuksen tavoiteohjelma liitteineen on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla jalostuslinkin alla osoitteessa
www.irlanninvesispanielit.fi.
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LIITE 1

SUOMEN SPANIELILIITTO ry:n JALOSTUSTOIMIKUNNAT
MITEN JA MISSÄ VALITAAN
Jalostusneuvojat valitaan:
Ehdotus jalostustoimikuntien kokoonpanoista tehdään seuraavan kaavan mukaisesti: rotuneuvottelu rotujärjestön (SSL) hallitus – rotujärjestön (SSL) kokous.
Rotuaharrastavat yhdistykset: Cockerspanielit ry, Vesikoirat ry, Irlanninvesispanielit ry, Suomen Kooikerhondje
ry, Suomen Lagottoklubi ry
Rotuyhdistykset: Fieldspanielit ry, Barbet Finland ry
Niillä roduilla, joilla ei ole omaa yhdistystä, ehdotus jalostustoimikunnan kokoonpanosta tehdään myös
rotuneuvottelussa ja lähetetään rotujärjestön hallitukselle.
SSL:n hallitus voi myös päättää ilman ehdotusta jalostustoimikunnan kokoonpanosta.
Rotuneuvotteluista samoin kuin jalostustoimikuntien kokouksista tehdään pöytäkirja tai muistio, joka
toimitetaan Spanieliliiton hallitukselle.
Valintaan voi tehdä muutoksen SSL:n hallitus, mutta kuitenkin viime kädessä Suomen Spanieliliitto ry:n
sääntömääräinen kokous.
Siis: KYSYMYS ON ROTUJÄRJESTÖN = SUOMEN SPANIELILIITTO RY:N JALOSTUSTOIMIKUNNASTA.

MINKÄLAINEN TULEE OLLA JALOSTUSTOIMIKUNNAN
JÄSENEN
Toimikunnalle asetetaan ehdottomat auktoriteettivaatimukset. Tämä perustuu siihen, että toimikunnan jäseninä
on:
-

erittäin hyviä roduntuntijoita, mielellään myös ulkomuoto- ja koetuomareita

-

perinnöllisyysoppiin riittävän perehtyneitä henkilöitä

-

jäsenten on omattava käytännössä näyttöä siitä, että tuntevat rodun

-

omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä

-

omaavat tarpeellista objektiivisuutta

-

ovat saaneet tarvittavan koulutuksen (SKL:n jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssi)
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TEHTÄVÄT
Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on
perustuttava rotumääritelmän ja PEVISA-ohjelman henkeen. On otettava huomioon olemassa oleva tilanne
Suomessa ja odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunnan päätökset perustuvat pääasiassa kasvattajien
ja harrastajien yhdessä rotuneuvottelussa laatimaan jalostuksen toimintaohjeeseen.
Maalaisjärjen ja joustavuuden käyttö ei ole kiellettyä näissäkään asioissa, ja edellä mainittujen ominaisuuksien
puuttuessa jalostustoimikunnan työ saattaa jäädä vain tilastojen arkistoimiseksi, ja sillä ei ole kuin vähäinen
merkitys käytännön koiranjalostuksessa.

PÄÄTEHTÄVÄT
Jalostustoimikunnat eivät anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi
katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän hyväksymispyyntönsä jalostustoimikunnalle. Jalostustoimikunta
käsittelee tulleen pyynnön mahdollisuuksiensa mukaan pikaisesti.
1. varsinainen neuvontatyö, jolloin ratkaistaan saapuneet kyselyt
2. jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.)
3. jalostustarkastusten järjestäminen
4. jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö
5. pentueenhoito- ja astutusneuvonta, kasvattajien mahdollinen koulutus ja informointi
6. informaatio rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin
7. tutkimustulosten julkistaminen, myös kasvattajille
Yllämainitut asiat ovat luonnollisesti vain pääotsikoita, jotka ovat viitteenä lukuisiin erilaisiin tehtäviin.

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA
Tavoiteohjelman ensisijainen tarkoitus on koota rotuun ja sen jalostukseen liittyvä oleellinen tieto yksien
kansien väliin, jotta se olisi rodun piirissä toimivien kasvattajien ja harrastajien käytettävissä. Ohjelman avulla
voidaan rodun kehitystä seurata ja ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.
Jalostustoimikunta esim. yhdessä rodun yhdistyksen kanssa laatii, hyväksytään rotua harrastavan yhdistyksen
hallituksessa ja vuosikokouksessa sekä Suomen Spanieliliiton hallituksessa ja vuosikokouksessa.
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SUOMEN SPANIELILIITON JALOSTUSTOIMIKUNNAT
NOUDATTAVAT SEURAAVAA KÄYTÄNTÖÄ
Kasvattajan tulee tehdä jalostustiedustelut noin kuukautta ennen arvioitua juoksun alkua. Jos juoksu on
alkanut arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä myöntämästä hyväksyntää, kunhan hyväksyntä pystytään
antamaan ENNEN astutusta.
Jalostustoimikunnan tarkoitus on tukea kasvattajia, ei vaikeuttaa heidän toimintaansa, mutta yhdessä sovittuja
sääntöjä on noudatettava.
Periaatteessa kaikki toimikunnan vaatimukset (=jalostustoimikunnan toimintaohje) täyttävät yhdistelmät saavat
hyväksynnän.
Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyntä evätä, tai se voidaan antaa vaikka kaikki vaatimukset eivät
täytykään. Tällöin on aina oltava perustellut syyt toimia ohjeista poiketen ja ne on hyväksynnän/hylkäyksen
yhteydessä eriteltävä tarkasti hyväksyntää pyytäneelle kasvattajalle. Epämääräiset viittaukset koiriin tai niiden
sukutauluihin on unohdettava, asioista pitää olla viralliset dokumentit.
Pentuvälitykseen otetaan vain hyväksytyistä yhdistelmistä syntyneet pentueet. Nartun omistajan velvollisuus
on erikseen ilmoittaa pentunsa välittäjälle. Pentue on välityksessä luovutusikään (7 viikkoa) asti, jonka jälkeen
kasvattajan on kahden viikon välein uusittava ilmoituksensa, muutoin pentue poistetaan välityksestä.
Pentuvälitystä hoitava henkilö toimittaa pyydettäessä tiedot astutuksista ja pentueista tarvittaviin julkaisuihin ja
kotisivuille.
Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan luettelee
pentueet syntymäjärjestyksessä. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne ovat syntyneet
hyväksynnän saaneista yhdistelmistä.
SKL lähettää määrävälein tiedot rodun rekisteröinneistä ja tutkimustuloksista ym. jalostustoimikunnille. Ne on
pidettävä järjestyksessä ja tietoja on välitettävä niitä haluaville.
Eri rotujen poikkeusluvat käsittelee jokaisen rodun oma jalostustoimikunta. Kukin rotu hoitaa siis
poikkeuslupansa omatoimisesti, mutta puoltoon on aina muistettava mainita, että kyseessä on Suomen
Spanieliliitto ry:n (eikä esim. rotua harrastavan yhdistyksen) jalostustoimikunta. Siis: Suomen Spanieliliitto ry
Jalostustoimikunta/rotu
Tilastojen laatiminen = jalostustoimikunnan toimintakertomus. Helmikuun puoleen väliin mennessä on
jokaisesta rodusta laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus,
jalostustiedustelujen määrä, montako tiedustelua on evätty sekä tutkittujen koirien määrä ja tutkimustulokset.
Tilastot on toimitettava Spanieliliiton sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen.
Toimintasuunnitelma toimitetaan viimeistään kuukautta ennen rotujärjestön syyskokousta rotujärjestön
sihteerille.
Vuosittain jalostustoimikunnat ilmoittavat toimihenkilöidensä yhteystiedot SSL:n hallitukselle tai
jalostusyhdyshenkilölle. Jos jalostustoimikunnissa tulee henkilömuutoksia toimintavuoden aikana, myös ne
ilmoitetaan hallitukselle/jalostusyhdyshenkilölle.
Jalostustoimikunta itse päättää vuosittain mitä muuta toimintaa (kursseja, tarkastuksia tms.) se näiden
rutiinitoimien ohella järjestää.
Jalostustoimikunnalle myönnetään SSL:n syyskokouksessa seuraavan vuoden määräraha, jonka sisällä kuluja
korvataan. On tullut tavaksi korvata mm. Kennelliiton koulutuksiin osallistuville osallistumismaksu tai osa siitä.
Rotujen yhdistykset avustavat koulutettavia matkakustannuksissa.
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VIRALLISET ROTUPALAVERIT KUTSUU KOOLLE
JALOSTUSTOIMIKUNTA JA KUTSU ON JULKAISTAVA
SPANIELILEHDESSÄ JA SSL:N KOTISIVUILLA
HUOM!
!! Toimikunnan tulee pidättäytyä asiallisuudessa ja tosiasioissa
!! Jalostustoimikunta ei pidä listaa hyvistä ja vähemmän hyvistä kasvattajista
!! Kaikki kasvattajat ovat samanarvoisia, myös jalostustoimikunnan jäsenet
!! Kaikki tieto otetaan vastaan, mutta huhupuheita ei levitetä
!! Ainoastaan dokumentoitu tieto on virallista tietoa
!! Jalostustoimikunnan jäsenellä on paljon vastuuta ja velvoitteita, mutta Suomen Spanieliliitto ry:n
hallituksella ja sääntömääräisillä kokouksilla on kuitenkin valta tässä rotujärjestössä
!! Yhteydenpito SSL:n hallitukseen tapahtuu jalostusyhdyshenkilön välityksellä.
!! Jalostustoimikunnan katsotaan omaavan hyvän ja pitkäaikaisen rodun tuntemuksen, sitä tulee pitää
yllä opiskelemalla ja seuraamalla tilannetta myös ulkomailla
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LIITE 2
IRLANNINVESISPANIELI
(IRISH WATER SPANIEL)
Alkuperämaa: Irlanti
Ryhmä: 8
FCI: n numero: 124
Hyväksytty: FCI 2.4. 2001
SKL- FKK 24.9.2002
KÄYTTÖTARKOITUS: Irlanninvesispanieli soveltuu hyvin lähes kaikkeen metsästykseen. Se ajaa riistan
liikkeelle ja saattaa seisoa sille, se myös noutaa halukkaasti vaikeassa maastossa. Linnustajat ovat
perinteisesti suosineet rotua sen rakenteen ja luonteen vuoksi.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun tarkka alkuperä on hämärän peitossa. Yleisesti uskotaan, että vesispanielit
kehittyivät alkuperältään persialaisista koirista ja tulivat Irlantiin Espanjan kautta. Ensimmäinen irlantilainen
viittaus vesilintuja hakeviin vesikoiriin on 1600- luvulta. Koiria, joilla oli vedenpitävä karvapeite, käytettiin
Irlannissa siis jopa ennen kuin haulikko keksittiin. Irlanninvesispanielin esi- isistä ei ole muuta luotettavaa
todistetta kuin rodun omalaatuisin piirre ns. rotanhäntä. Tätä ominaispiirrettä ei esiinny muissa
samannäköisissä koirissa ja onkin hyvin todennäköistä, että nykyisellä rodulla on syntyperäinen irlantilainen
esi- isä. Rotu on saanut häntänsä johdosta nimet "piiskahäntä" ja "rotanhäntä". Joka tapauksessa näiden
koirien jälkeläiset hyväksyttiin ja ne menestyivät hyvin näyttelyissä 1800- luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1890
perustettiin yhdistys vaalimaan irlanninvesispanielirotua.
YLEISVAIKUTELMA: Reipas, ryhdikäs, voimakas- ja tiivisrakenteinen, lyhytrunkoinen.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsetietoinen luonne, jossa yhdistyvät suuri älykkyys ja sitkeys. Rohkea,
vauhdikkaan innokas, erittäin sisukas ja uskollinen. Hyvä ja huumorintajuinen perhekoira, mutta pidättyväinen
vieraita kohtaan.
PÄÄ: Kallon ja kuonon tulisi olla riittävän kookkaat. Pään etuosa on täysin lyhytkarvainen.
KALLO- OSA: Korkea, holvautunut, pitkä, leveä ja tilava. Päälaen tupsun (topknot) tulisi muodostua pitkistä ja
löysistä kiharoista, jotka kasvavat alaspäin muodostaen selvän kiilan silmien väliin. Se ei saa olla
peruukkimainen eli kiharan karvan raja ei saa olla suora.
OTSAPENGER: Loiva.
KIRSU: Suuri, hyvin kehittynyt ja väriltään tumman maksanruskea.
KUONO- OSA: Pitkä, voimakas ja edestä katsottuna melko neliömäinen. Alaleuan takaosassa karva kasvaa
kapealla alueella muodostaen parran.
HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ovat vahvat ja säännölliset. Leikkaava purenta.
SILMÄT: Suhteellisen pienet, mantelinmuotoiset ja tumman meripihkanväriset tai tumman pähkinänruskeat.
Ilme on hyvin älykäs.
KORVAT: Hyvin pitkät, lappumaiset, alas kiinnittyneet ja poskenmyötäisesti riippuvat; pitkien ja kierteisten
kiharoiden peittämät.
KAULA: Melko pitkä, vahva ja kaareutunut (pään asento on selvästi selkälinjan yläpuolella), vahvasti lapoihin
liittyvä.
RUNKO: Suurehko; kokonaisuutena tasasuhtaisen tynnyrimäinen, mitä kylkiluiden kaarevuus vielä korostaa;
kauttaaltaan vahva ja lihaksikas.
SELKÄ: Lyhyt, leveä ja tasainen; vyötärö ei ole selvästi erottuva.
LANNE: Syvä ja leveä.
RINTAKEHÄ: Syvä ja ympärysmitaltaan suuri, ei eturaajojen välistä liian leveä eikä pyöreä, vaan lapojen
takaa selvästi kaareutunut. Kylkiluut ovat taakseulottuvat.
HÄNTÄ: Lyhytkarvainen, voimakas, tyvestään paksu ja ohutta kärkeä kohti tasaisesti kapeneva; hännän tyvi
on 7, 5 - 10 cm: n matkalta lyhyiden kiharoiden peitossa. Häntä ei saa olla niin pitkä, että se ulottuu
kintereeseen asti; asennoltaan se on lähes selkälinjan tasolla ja suora.
RAAJAT:
ETURAAJAT:
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat vankkaluustoiset ja suorat. Kyynärpää on samalla pystysuoralla linjalla
kuin lavan kärki.
LAVAT: Hyvin voimakkaat ja viistot.
KÄPÄLÄT: Suuret ja pyöreähköt, varpaat ovat hieman harittavat. Käpälät ovat runsaskarvaiset myös
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varpaiden välistä ja päältä, mutta vailla liioiteltuja hapsuja.
TAKARAAJAT:
YLEISVAIKUTELMA: Takaosa on hyvin voimakas.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Matalat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Irlanninvesispanielilla on rodulle ominaiset, erikoislaatuiset liikkeet. Rintakehän tynnyrimäisyyden
johdosta liikkeet ovat rullaavat.
KARVAPEITE:
KARVA: Tiheät, tiiviit ja selvät kiharat. Karvapeite ei ole lainkaan villava, vaan luonnostaan öljyinen. Kaulan
takaosassa ja sivuilla tulee olla samanlaista kiharaa kuin rungossa; kaulan alapuolella karvan tulee olla lyhyttä
ja se muodostaa V: n muotoisen alueen alaleuan takaosasta rintalastaan. Eturaajat ovat kauttaaltaan
hapsuiset ja runsaskarvaiset, joskin raajan etuosassa karva on lyhyempää. Välijalat ovat etuosastaan
lyhytkarvaiset, mutta takaa runsashapsuiset käpäliin asti.
VÄRI: Syvä lämmin maksanruskea, jossa purppura vivahde. Valkoinen väri rinnassa ei ole suositeltavaa.
KOKO:
SÄKÄKORKEUS: Urokset 53 - 59 cm, nartut 51 - 56 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Valkoista rinnassa tai käpälissä; haalistunut tai villava karvapeite; vaaleat silmät; hapsutus välijalan etuosassa;
puutteelliset hapsut eturaajojen etuosassa; litteät käpälät; hapsuja hännässä tai pään etuosassa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
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