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1. YHTEENVETO
Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on pyritty keräämään kaikki keskeisimmät rotua koskevat tiedot
tiiviiksi paketiksi. Jokaisen koirarodun kannalta on tärkeää tehdä suunnitelmallinen ja järjestäytynyt,
rodun etuja ajava jalostusstrategia, jonka toimivuutta kyetään seuraamaan keskitetysti. Vastuu rodun
jalostuksen eteenpäin viemisestä jakautuu täten rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton kautta
kasvattajille ja koiranomistajille tasapuolisesti. Jalostuksen tavoiteohjelma on yksi tärkeimmistä
keinoista jakaa tätä tarvittavaa informaatiota, jotta tavoitteet voidaan ylipäätään asettaa ja niiden
seurantaa sitä kautta konkretisoida.
Portugalinvesikoira on vanha kalastajien apuna monissa työtehtävissä toiminut rotu, jota esiintyi
kaikkialla Portugalin rannikolla. Rodun historia on pitkä ja värikäs. Nykyään portugalinvesikoira toimii
lähinnä perhe- ja harrastuskoirana, mutta myös työtehtävissä. Portugalinvesikoiria löytyy jokaisesta
maanosasta. Koirakanta on suurin Pohjois-Amerikassa. Suomessa rekisteröidään vuosittain noin 90140 koiraa. Portugalinvesikoirien rekisteröinnit ovat pysyneet maltillisessa kasvussa, koska Suomessa
rotu ei ainakaan vielä ole noussut muotiroduksi.
Kaksi kertaa 1900-luvulla tapahtuneen kannan romahduksen seurauksena portugalinvesikoiran
geneettinen perimä on suppea maailmanlaajuisesti. Rodun elvyttämisen yhteydessä 1930-luvulta
alkaen tehtiin myös geneettistä karsintaa, kun päämääränä oli saavuttaa fenotyypiltään homogeenisia
ja työominaisuuksiltaan toivotunlaisia rodun edustajia.
Terveystietoja on kerätty toistaiseksi varsin vähän. Lonkkakuvausten määrät ovat valitettavan pieniä –
tosin kuvausmäärät ovat koko ajan kasvaneet jonkin verran. Silmätutkimuksia tulisi tehdä myös
enemmän, eikä vain jalostukseen käytettäville/käytetyille koirille. DNA-geenitestien avulla pystytään
PRA:n eli progressiivisen retinan atrofian muotoa prcd-PRA ja JDCM:a eli nuorten koirien sydämen
laajentumaa tehokkaasti vastustamaan. Geenitestien avulla pystytään pitämään kantajat mukana
jalostuksessa tarpeen mukaan. Koska kyseessä on erityisen pienestä populaatiosta elvytetty
geenipooliltaan kapea rotu, aiheuttaa tämä monien eri seikkojen tarkkaa huomioimista jalostustyössä.
Rodussamme esiintyy myös muita vikoja ja sairauksia, jotka tulee ottaa jalostuskäyttöä harkitessa
huomioon. Tällaisia ovat esimerkiksi immunologiset sairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta ja
onychodystrofia eli SLO. Vuonna 2008 ja 2013 toteutettiin terveyskyselyt, joiden avulla
portugalinvesikoiraomistajia ja kasvattajia pyritään aktivoimaan koiriensa terveydentilan
tutkituttamisessa ja tiedottamisessa.
Portugalinvesikoira on liitetty vuoden 2006 alusta Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustamisohjelmaan PEVISA:aan. Pentueen molempien vanhempien tulee olla
lonkkakuvattuja (ei raja-arvoja) ja silmätarkastettuja (silmätarkastuslausunto ei saa olla 36 kk:ta
vanhempi). Tällaisenaan ohjelma on voimassa 31.12.2014 asti. 16.3.2014 rotujärjestön
kevätkokouksessa hyväksyttiin uusi ehdotus PEVISAN ehdoiksi. Ehdotuksen mukaan pentueen
molempien vanhempien tulee olla lonkkakuvattuja aikaisintaan 12 kuukauden ikäisinä. D-D yhdistelmää ei hyväksytä mutta D-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää A-, B- tai C -lonkkaista
kumppania. Silmätutkimustulos ei saa olla 24 kuukautta vanhempi ja koiralla tulee olla astutushetkellä
voimassa oleva kyynärtutkimustulos.
Suomen portugalinvesikoirat ovat ulkomuodoltaan hyvätasoisia. Rotu on viime vuosina saanut
huomiota suurissakin näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla. Ulkomuodollisia ja rakenteellisia
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ongelmiakin esiintyy, kuten esimerkiksi pään mittasuhteet, takaliikkeiden ahtaus, riittämättömät etu- ja
takakulmaukset tai toisinaan ylikulmautunut takaosa. Näyttelyissä käynti on rodun parissa suosittu
harrastus, sitä vastoin koiran henkisiä ominaisuuksia kattavammin mittaavista käyttökokeista ja
luonnetesteistä koetuloksia on vähän. Rotumääritelmän mukaiseen, nyky-yhteiskuntaan parhaiten
soveltuvaan luonteeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota jalostusvalinnoissa. Tietoja luonteista
kartoitettiin terveyskyselyiden yhteydessä.
Jalostukseen käytettävien portugalinvesikoirien määrä tulee pitää mahdollisimman suurena ja
sukusiitosaste mahdollisimman pienenä. Jalostuksen toimintaohjetta on tässä jalostuksen
tavoiteohjelmassa tarkennettu aiemmasta tavoiteohjelmasta ja ohjelman ohjeisiin ja suosituksiin tulee
sitoutua kasvatustyössä.
Portugalinvesikoira on hurmaava ja persoonallinen rotu niin luonteeltaan kuin ulkonäöltäänkin. Rodun
elinvoimaisuuden säilyttäminen vaatii asialle omistautuneilta kasvattajilta huomattaviakin satsauksia.
Rotujärjestön tehtävä on tukea näitä kasvattajia kaikin mahdollisin tavoin. Yhteistyötä on lisättävä
tiedottamisessa kaikilla osa-alueilla

2. RODUN TAUSTA
Alkuperä ja käyttötarkoitus
Portugalinvesikoira tunnetaan satoja, jopa tuhansia vuosia vanhana rotuna, joka toimi kalastajien ja
merimiesten korvaamattomana kumppanina. Koiria esiintyy vain muutamissa historiallisissa
dokumenteissa, vaikka ne vuosisatojen ajan olivat yleisiä ja laajalle levinneitä Portugalin rannikoilla.
Portugalinvesikoira veti verkkoja, sukelsi veneestä pudonneita esineitä ja verkosta karanneita kaloja,
sekä paikallisti kalaparvien sijainnin. Se myös vahti saaliita ja venettä, sekä ui pitkiä matkoja eri
tehtävissään. Rodun tarkkaa alkuperää ja kehittymistä ei tunneta. Nykyaikaisen teknologian tulo
kalastusveneille ja muinaisten kalastusmenetelmien loppuminen saattoi vesikoirien olemassaolon
suuren vaaraan. Vesikoirista tuli harvinainen näky 1900- luvun puoliväliin mennessä eteläisessä
Portugalissa Algarven rannikoilla, missä ne elivät ja työskentelivät vuosisatojen ajan,
Portugalinvesikoira on työkoirarotu ja sen tehtävä on ollut työskennellä kalastajien ja merimiesten
rinnalla. Muinaista perintöä ovat noutamistaipumus ja uintikyky, kuten myös sukeltaminen
noudettaessa meren pohjaan tippuneita esineitä tai verkosta karanneita kaloja. Koirien kerrotaan
pystyvän uimaan 8 km matkoja lämpimissä vesissä ja sukeltavan yli viiden metrin syvyyteen.
Rotumääritelmässä kuvaillaan rakenteelliset ja luonteeseen liittyvät piirteet, jotka edesauttavat
portugalinvesikoiraa suoriutumaan alkuperäisistä tehtävistään mahdollisimman hyvin. Alkuperäisiin
tehtäviin kuului myös viestien, juomaveden ja ruuan vieminen veneestä toiseen ja rannan ja veneen
välillä. Satamissa ne ovat vartioineet saaliita ja omaisuutta. Maalla niitä on käytetty apuna
metsästyksessä. Veneissä asuminen ja ankarissa olosuhteissa työskentely on vaatinut suurta
sopeutumiskykyä. Kaikkeen tähän työhön on pystynyt vain älykäs, atleettinen ja itsenäinen koira,
joka teki päätöksiä paineen alaisena ja päätti tehtävänsä ilman avustusta. Portugalinvesikoiralla on
sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat auttaneet sitä löytämään uusia työtehtäviä nykyajan maailmasta.
Se on myös erinomainen harrastuskoira moneen lajiin.
”... Ne ovat niin suuressa määrin miehistön jäseniä että, kuten muutkin jäsenet, ne saavat
viidenneksen kaloista syötäväksi, joka on yhtä paljon kuin miehet saavat, ja tämän lisäksi,
neljänneksen rahamäärästä siitä summasta, jonka jokainen mies on tienannut. Kalat ja käteinen on
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luotettu yhdelle kapteenin valitsemalle miehelle. Ja on kunnia tulla valituksi huolehtimaan koirasta!
Jos valittu kalastaja ei ole tehtäviensä tasalla, hänet on välittömästi korvattu toisella.” ”O Cão de
Água-Estalão da Raca” 1938, Tri Manuel Fernandes Marques (Molinari C. 1998. 29).
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa
Professori Manuel Fernandes Marques, tutki e n s i m m ä i s e n ä rotua perusteellisesti 1930-luvulla.
Hän paikallisti rodun alkuperäisen kotipaikan Mesopotamiaan. Mesopotamiasta foinikialaiset kävivät
kauppaa laajalla maantieteellisellä alueella, ja sen seurauksena heidän koiransa levisivät ympäri
maailmaa. Foinikialaiset olivat tuoneet koiriaan Pyreneitten niemimaalle perustamille
kauppapaikoilleen niinkin aikaisin kun 1250 eKr. Ennen ajanlaskumme alkua koirista löytyy
kirjallisia mainintoja Persiasta 600 eKr.: ”Canis Turcus” (great mongrel dog), suuri rakkikoira, ja
roomalaisten ajalta löytyy Boethiuksen (480– 524) maininnat ”Canis Piscator”, meren kalastuskoira
ja ”Canis Leo”, leijonakoira.
Kirgisiasta tulleet valloittajat, visigootit, toivat mukanaan paimenkoiria 300–700 jKr kuten heidän
jälkeensä myöskin eteläisen Pyreneitten niemimaan vallanneet maurit, jotka hallitsivat 1100-luvulle
asti. Valloittajien koirien uskotaan sekoittuneen paikallisiin koiriin. Portugali oli tähän asti ollut osana
Espanjaa. Sitten koitti ristiretkien aika. Pohjoiset alueet vallattiin ja Portugalista tuli itsenäinen
kuningaskunta vuonna 1179. Nykyiset rajat muodostuvat vuonna 1249. Portugali eli
suolatuotannosta ja kalastuksesta halliten viinin, villan ja kalan kauppaa 1300-luvulta 1400-luvulle
saakka Pohjois-Euroopan merillä. Vesikoirien uskotaan silloin kulkeutuneen Englannin kanaalin
kummallekin rannalle muodostaen pohjan spanielityyppisille koirille. Tutkielmassaan ”De Canibus
Britannia” John Kay jo vuonna 1570 luokittelee vesikoiran, jota kutsuu nimellä ”Aquaticus” tai
”Spagnulous” (myöhemmin spaniel).
Laajalle levinneestä maineestaan huolimatta, portugalinvesikoira säilytti alkuperäisen ”karun”
tyyppinsä useiden vuosisatojen ajan. Algarven rannikot olivat kallioiset ja jyrkät ja maalta käsin
vaikeasti saavutettavat. Koiria pidettiin arvokkaana omaisuutena ja niiden sukulaiset ja esi-isät
tunnettiin tarkasti. Hyviä koiria myytiin vain harvoin, ja pentuja annettiin arvokkaina lahjoina valituille
ystäville tai tärkeille ihmisille.
Gervase Markhamin kirjassa ”The Art of Fowling by Water And Land” (”Linnustuksen taito merellä
ja maalla”), vuodelta 1622, kuvattiin vesikoirat leijonaleikkauksessa. Termi ”Cão d´Ágoa”
määriteltiin v.1712 portugali-latina sanakirjaan. Ranskalainen Count de Bouffon kirjoittaa v. 1750
tärkeän luokittelunsa koiraroduista, jossa roomalainen ”Canis Leo” kuvataan vesikoirien esi-isäksi, ja
jossa hän jaottelee vesikoirat suuriin ja pieniin vesikoiriin. Linnaeus lisäsi v. 1792 kolmannen
variaation luokitteluun tutkielmassaan ” Systema naturae”: ” Aquatilis” tai ”Barbet”.
Kuningas Kaarle I:stä (D. Carlos) tuli portugalilaisen metsästysseuran C.C.P:n (”Clube dos Caçadores
Portugueses”) perustaja ja kunniapresidentti vuonna 1897. Hänen jahdillaan, D. Amélialla, pidettiin
neljää vesikoiraa tärkeinä miehistön jäseninä. ”A Caça” – kuukausittainen metsästyslehti kuvaili
vuonna 1912, kuinka vesikoira oli opetettu kalastamaan. Koiran fysiologiset ominaisuudet alkavat
lähestyä tämän päivän standardia, ja ne on kuvailtu lähes yhtä yksityiskohtaisesti kuin nykyisessä
rotumääritelmässä. Tuon ajan ihmiset kutsuivat vesikoiria nimellä barbedo. 1900-luvun alkupuolella
teknologian kehittyminen vähensi koirien lukumäärää. Sodilla oli vaikutuksensa, ja Portugali koki
yhteiskunnallisia mullistuksia. Kalastajat lähes katosivat rannikoilta, ja samoin kävi koirille.
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Lissabonin kansainvälisessä näyttelyssä 1930-luvun taitteessa perustettiin ”Ceccao de Canicultura
do C.C.P”, jonka presidentiksi valittiin vuonna 1932 Daniel da Silva Lane ja pääsihteeriksi Vasco
Bensaude. Jaoksen perustajajäseniä olivat myös tri Frederico Pinto Soares ja Manuel Fernandes
Marques. Vaikka koirien olemassaolo kalastusveneillä tiedettiin, niin näyttelyssä niitä nähtiin
ensimmäistä kertaa vasta vuonna 1934 Lissabonissa. Frederico Pinto Soares oli löytänyt nämä koirat
Sesimbrasta, josta oli itsekin kotoisin. Hän suostutteli omistajat tuomaan näyttelyyn yhden valkoisen
ja yhden mustan koiran leijonaleikkauksessa. Koirat olivat nimeltään Cacio ja Carçon. Ne kiinnostivat
suuresti Vasco Bensaudea. Hän teki matkoja da Silva Lanen kanssa Algarveen etsiäkseen koiria.
Bensaude toi ensimmäiset koirat Algarvesta rekisteröitäväksi (L.O.P.) vuonna 1937. Mukana oli
kalastajien kanssa työskennellyt Leão, joka oli mallina ensimmäistä rotumääritelmää laadittaessa.
Ensimmäinen virallinen rotumääritelmä julkaistiin vuonna 1938. Rotu hyväksyttiin FCI:hin vuonna
1951.
Rodun kehitys Portugalissa
Bensauden Algarbiorum -kennelissä syntyi ensimmäinen rekisteröity pentue Leãolle ja Dinalle vuonna
1937. Muut kantakoirat olivat Venesa, Nero ja Tabu. Bensaude kasvatti koiriaan erittäin
suunnitelmallisesti 28 vuoden ajan käyttäen parhaita koiriaan jalostukseen. Hän oli myös kiinnostunut
koirien työkyvyn säilyttämisestä, ja koiria koulutettiin tätä tarkoitusta varten rakennetuissa
vesialtaissa. Tultaessa 1960-luvulle, koirat olivat samaa tyyppiä ja erinomaisia työkoiria. Tri Antonio
Cabral aloitti kasvatustyön vuonna 1954, ja se perustui Silves nimiseen veneellä työskennelleeseen
koiraan. Hän pennutti Silvesin Farruscan, joka oli Algarbiorumin kasvatti, kanssa ja tästä alkoi
hänen Alvalade linjansa. Muita kantakoiria olivat Esperdicio, Algarvia, Ria, Taro ja Tamar. Myös
Alvaladen koirat olivat innokkaita työkoiria. Bensauden kuoleman jälkeen vuonna 1968 Conchita
Citron De Castello Branco otti omistukseensa häneltä jääneet koirat jatkaakseen kasvatustyötä Do AlGharb kennelnimellä. Conchita Cintron lisäsi ihmisten kiinnostusta rotuun, jonka tiedettiin olevan
sukupuuton partaalla. Hän alkoi myös markkinoida koiria ulkomaille, lähinnä USA:han. Koiria oli
1970-luvun alussa koko maailmassa jäljellä joitakin kymmeniä, lisäksi joitakin rekisteröimättömiä
yksilöitä. Eri lähteissä on hieman erilaista tietoa koirien lukumäärästä. Jonkun verran koiria
tuolloin vielä kasvatettiin kalastajien toimesta, mutta niitä harvoin rekisteröitiin. Portugalissa kuohui
1974 ja sen seurauksena vähäinen portugalinvesikoirakanta romahti. Rotua alettiin elvyttää pienestä
määrästä koiria. Portugalinvesikoira sai 1970 luvun loppupuolelta alkaen uusia kasvattajia. Näitä
olivat Rui Vansconcelosin Azambuja kennel ja Lissabonin eläintarhan Zoo de Lisboa. Carla Molinarin
ensimmäinen Do Vale Negro pentue syntyi 1979. Carla Molinarilla on ollut suuri merkitys rodun
uudelleen elvyttämisessä ja tunnetuksi tekemisessä Portugalin ulkopuolella. Sally Starten Do Condinho
kennelistä koiria muutti mm. USA:han. Muita tuolloin toimintansa aloittaneita kenneleitä olivat Do
Jamor, Casabranca ja João Bessan Albergaria. Koirat olivat näkyvästi esillä kansainvälisissäkin
näyttelyissä 1980-luvun loppupuolella, ja niiden suosio kotimaassaan kasvoi. Nykyään Portugalissa
on noin kymmenen aktiivista kasvattajaa.
Rodun kehitys USA:ssa
New York Times lehdessä oli vuonna 1965 tarina Portugalin muinaisesta kalastuskoirasta. Se herätti
James ja Sonya Santosin sekä Herbert ja Deyanne Millerin kiinnostuksen. Jo aiemmin, vuonna 1958,
oli USA:an saapunut kaksi portugalinvesikoiraa Englannista, ja ne olivat tehneet temperamentillaan
vaikutuksen joihinkin ihmisiin. Deyanne Miller osti ensimmäiset portugalinvesikoiransa Conchita
Cintronilta. Nämä koirat saivat jälkeläisiä vuonna 1971, eli olivat ensimmäiset USA:ssa syntyneet
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Portugalin tuontien jälkeläiset kennelnimeltään Farmion. Miller hankki koiria myös tri Cabralilta,
vaikka hänellä oli niitä enää vain muutamia jäljellä. Amerikkalaisilla oli molempien olemassa olevien
linjojen, Algarbiorumin ja Alvaladen koiria. Portuguese Water Dog Club of America (PWDCA)
perustettiin vuonna 1972. Heidän tähtäimenään oli pelastaa rotu pikaisesti sukupuuttoon
kuolemiselta. Koiria oli USA:ssa vain 12 kpl. Seuraavina vuosina PWDCA työskenteli luodakseen
rodulle perustan. H. Munroe kirjoitti vuonna 1977: ”Samalla kun sisäsiitos aiheuttaa joitakin
takaiskuja, saamme paljon tietoa ja alamme nähdä rodun geneettisen koostumuksen...” Koirien
terveydessä oli alkanut ilmetä ongelmia, joista pahimpina lonkkaniveldysplasia, karvakato (”Hair
Loss” – Follicular Dysplasia), gangliosidosis (GM-1, Storage Disease) ja PRA. Vuoden 1980
helmikuussa USA:ssa oli 326 portugalinvesikoiraa 29 kasvattajan toimesta ja yhteensä 43 pentueesta.
Jo vuoden 1982 loppupuolella koirien määrä oli tuplaantunut. Rodun uusi nousu sekä Portugalissa
että USA:ssa perustui sen hyviin ominaisuuksiin ja niitä ihaileviin ihmisiin, jotka tekivät suuren työn
elvyttäessään tämän ainutlaatuisen rodun uuteen nousuun sukupuuton partaalta.
Pohjoismaat
Ensimmäiset portugalinvesikoirat tulivat Ruotsiin Norjasta vuonna 1980, ja vähän myöhemmin tuli
Iso-Britanniasta koira. Koirat tekivät jälkeläisiä, mutta kasvatus lopahti. Vuosien 1986–1990 välillä
tuotiin Ruotsiin Portugalista ja Iso-Britanniasta yhteensä viisi koiraa ja ne ovat perusta Ruotsin
nykyiselle kannalle. Rasklubben för Portugisisk Vattenhund (RPVH) on perustettu 1992. Norjaan
tulivat ensimmäiset portugalinvesikoirat jo 1970-luvulla. Sittemmin koiria on tullut maahan mm.
Ruotsista ja Portugalista. Kasvattajia on kymmenkunta. Koiria on rekisteröity siellä alkujaan noin 3060 koiraa vuodessa, nykyisin rekisteröintimäärät ovat nousussa. Tanskaan portugalinvesikoirat
saapuivat vuonna 1988 Portugalista. Kasvatustyö lähti varsinaisesti käyntiin 90-luvun puolivälissä, jota
edesauttoi tuontikoirien näyttelymenestys. Kasvatus on pienimuotoista.
Iso-Britannia
Muutama portugalinvesikoira vietiin Iso-Britanniaan vuonna 1954 harvinaisten rotujen harrastajien
omistukseen. The Kennel Club of England hyväksyi rodun Working Dog - eli työkoirien ryhmään.
Hyväksynnästä huolimatta rotu katosi Iso-Britanniasta ja vuoden 1957 jälkeen ei rekisteröintejä ollut.
Vuonna 1978 koiria oli taas tuotu ja The Portuguese Water Dog Club of Great Britain perustettiin 1989.
Ensimmäinen sertifikaatti jaettiin portugalinvesikoiralle Cruftsissa vuonna 2007. Muissa Euroopan
maissa, kuten esimerkiksi Hollannissa, Ranskassa, Italiassa, Tsekin tasavallassa ja Saksassa on muutamia
yksittäisiä kasvattajia
Ensimmäiset koirat Suomessa ja koiramäärän kehitys
Ensimmäiset portugalinvesikoirat tuotiin Suomeen 1989 Portugalista kennel Parisadeen ja
rekisteröitiin Suomen Kennelliittoon 1990. Muita 1990-luvulla kasvatustyön aloittaneet kenneleitä
ovat mm. Águatelin, Tajmadoran, Konkkaronkan ja April Fool´s. 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla
portugalinvesikoiria kasvatti 23 kasvattajaa. Tänä aikana jalostukseen käytettiin yhdeksää eri
tuontinarttua ja viittätoista tuontiurosta kotimaisten kasvattien lisäksi. Uusien kasvattajien määrä on
kasvanut 2000-luvulla.
Suomeen tuodut ensimmäiset koirat, jotka ovat eniten vaikuttaneet Suomen
portugalinvesikoirakantaan, tulivat Carla Molinarin Do Vale Negro-kennelistä Portugalista. Näitä
olivat mm. Meias do Vale Negro, Pe De Vento Do Vale Negro, Ourique do Vale Negro, Juliana do
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Vale Negro, India do Vale Negro ja Ninfa Do Vale Negro. Edellä mainitut koirat ovat samansukuisia,
mutta 1990-luvun alussa koiria ei kuitenkaan ollut kovin paljon saatavilla. Näiden lisäksi tuotiin
muutamia muitakin koiria, joiden vaikutus koko populaatioon on jäänyt vähäisemmäksi. Rotu sai
vankan jalansijan suomalaisten kasvattajien käsissä. Kennel Parisaden tuonneilla ja kasvateilla on ollut
merkittävä rooli 1990-luvun suomalaisessa kasvatustyössä. Tuonteja on ollut kaiken kaikkiaan
kuitenkin suhteellisen vähän, mutta 2000-luvulla on ollut kasvua tuontien määrässä.
Rekisteröintimäärät ovat olleet pitkällä aikavälillä maltillisessa kasvussa. Rekisteröintien kehitys on
kuvattuna taulukossa 2.
Ensimmäinen suomalaissyntyinen Suomen muotovalio on Parisade Igreja, joka valioitui marraskuussa
1993. Koiranäyttelyt ovat suosituin harrastusmuoto ja näyttelyihin ilmoitettujen koirien määrä
kasvanut huimasti viime vuosina. Koiraurheilulajeissa harrastuskoirana ja palveluskoiralajeissa
rodussamme on paljon käyttämätöntä potentiaalia.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA
Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt
Vuoden 1994 toukokuussa allekirjoitettiin yhdistyksen perustamiskirja. Yhdistyksen tarkoituksena oli
toimia portugalin- ja espanjanvesikoirien rotua harrastavana yhdistyksenä Suomessa. Kesäkuussa 1994
pidettiin ensimmäinen yleiskokous, jossa päätettiin mm. ilmoittaa yhdistys yhdistysrekisteriin ja anoa
Suomen Spanieliliitto ry:n (SSL) jäsenyyttä. Vesikoirat ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 14.12.1995
rekisterinumerolla 165.065 kotipaikkanaan Helsinki ja sille annettiin 31.3.2003 Y-tunnus 1822107-1.
Vesikoirat ry oli Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistys 1996–2010 ensin Suomen Kennelliitto ry:n
(SKL) rotuyhdistyksenä ja 17.7.2003 alkaen rotua harrastavana yhdistyksenä.
Kerhon yleinen toiminta eli oman toiminnan rahoitus, koti- ja ulkomaisten yhteyksien ylläpitäminen oli
yhdistyksen perustamisesta lähtien Vesikoirat ry:n vastuulla. Vesikoirat ry hoiti SSL:n suostumuksella
jalostuksen ohjausta yhteistyössä SSL:n kanssa. SSL huolehti tuomarikoulutuksesta, rodun edustus-,
koulutus-, näyttely- ja koetoiminnasta.
Suomen Kennelliiton valtuusto myönsi Vesikoirat ry:lle rotujärjestön statuksen 20.11.2010. Yhdistyksen
toimintaa oli ollut takana yli 16 vuotta ja yhdistys oli toiminut hyvin itsenäisesti jo pitkään. Siksi
käytännön tasolla suurin muutos rotujärjestöksi tulemisessa oli jalostustoimikuntien siirtyminen
Vesikoirat ry:n omiksi toimikunniksi ja tuomarikoulutuksen siirtyminen Vesikoirat ry:n vastuulle.
Vesikoirat ry:n tehtävänä on kannustaa ja auttaa kasvattajia noudattamaan rotumääritelmiä
ulkomuodon ja etenkin luonteen ja käyttöominaisuuksien osalta sekä tekee kaiken voitavansa rotujen
kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisina. Yhdistys tukee ja kannustaa jäseniään näyttely-, koe- ja
kilpailutoimintaan. Vesikoirat ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Vesiposti-nimistä
jäsenlehteä ja vuosikirjaa kummallekin rodulle sekä ylläpitää internetsivujaan.
Vesikoirat ry on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
Suomen Kennelliitto ry
Suomen Palveluskoiraliitto ry
Suomen Agilityliitto ry
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Suomen Koirankasvattajat ry
Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n ja muiden koirayhdistysten kanssa.
Liite 1.

Vesikoirat ry:n säännöt / http://www.vesikoirat.fi/yhdistyksen-saeaennoet.html

Liite 2.
Rotujärjestön ohjesääntö http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/93DAF24A-61A84448-9492-AE0DFC9C9AB4/0/rotj_ohjesaanto.pdf
Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys
Vesikoirat ry:hyn voi kuulua varsinaisena jäsenenä, perhejäsenenä, nuorisojäsenenä tai
kunniajäsenenä. Vesikoirat ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 726.
Taulukko 1. Vesikoirat ry:n jäsenmäärä vuosina 2001–2013

Vuosi 2001
Jäsenet 210

2002
300

2003
350

2004
450

2005
520

2006
579

2007
474

2008
696

2009
805

2010
793

2011
726

2012
726

2013
736

Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät
Vesikoirat ry:ssä toimivat seuraavat toimikunnat: tuomarikoulutus, lehtitoimikunta, päätoimittaja ja
taittaja, espanjanvesikoirien jalostustoimikunta (3 jäsentä, toimikausi 3 vuotta), portugalinvesikoirien
jalostustoimikunta (3 jäsentä, toimikausi 3 vuotta), EVK pentuvälitys, PVK pentuvälitys, vuosikirjat,
agilitytoimikunta, toko- ja PK –toimikunta, metsästystoimikunta, näyttelytoimikunta ja näyttelyjen
oheisohjelmatoimikunta
Hallitus valitsee kullekin toimikunnalle toiminnasta vastaavan koordinaattorin, joka toimii samalla
yhteyshenkilönä hallituksen ja toimikunnan välillä.
Portugalinvesikoirien jalostustoimikunta on Vesikoirat ry:n asiantuntijaryhmä. Toimikunnan jäsenet (3
kpl) valitaan Vesikoirat ry:n syyskokouksessa. Jalostustoimikunnan toimikausi on kolme vuotta,
toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden alusta. Jalostustoimikunnan tehtävä on auttaa,
neuvoa ja tiedottaa sekä kouluttaa kasvattajia jalostukseen liittyvissä asioissa. Toimikunnan tehtäviin
kuuluvat mm. vastaaminen yhdistelmiä koskeviin kyselyihin ja jalostusyhdistelmien hyväksyminen.
Toimikunta seuraa aktiivisesti rodun kehitystä Suomessa ja muualla maailmassa sekä kerää ja arkistoi
tietoa rodussa esiintyvistä sairauksista, vioista ja ongelmista. JTK järjestää myös erilaisia tapahtumia,
kuten jalostustarkastuksia ja joukkoterveystarkastuksia. Vuosittain toimikunnan tulisi kutsua koolle
rotupalaveri, jossa yhdistyksen koko jäsenistön voimin pohditaan erilaisia jalostukseen liittyviä
kysymyksiä sekä rodun sen hetkistä tilaa ja tulevaisuutta. Vuosittain JTK kirjoittaa myös
toimintakertomuksen, jossa vedetään yhteen edellisen vuoden toiminta ja kootaan tilastoja rodusta
(mm. rekisteröinnit, tuonnit, terveystutkimukset jne.) Jalostustoimikunnat valitsevat yhteyshenkilön ja
mahdollisen sihteerin keskuudestaan.
Alueellinen toiminta
Alueellinen toiminta alkoi vuonna 2003, jolloin nimettiin ensimmäiset alueelliset yhteyshenkilöt.
Vuonna 2008 alueellisten yhteyshenkilöiden vastuualueet muutettiin Suomen Kennelliiton
kennelpiirijaon mukaisiksi. Vuonna 2011 yhdistyksellä oli 18 alueellista yhteyshenkilöä. Heidän
tehtävänään on jakaa tietoa espanjanvesikoirista ja portugalinvesikoirista niin omistajille kuin muillekin
kiinnostuneille. Yhteyshenkilöt järjestävät omien resurssiensa mukaisesti paikallisia tapaamisia ja
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ohjaavat koulutuksista kiinnostuneet paikallisiin koulutustoimintoihin. Alueellisten yhteyshenkilöiden
tiedot julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä. Yhdistyksen kotivisuilla on yhteystietojen lisäksi tietoa
alueellisista tapahtumisista.
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4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa, että mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia versioita
samasta geenistä on olemassa. Monimuotoisuus on tärkeää, koska se mahdollistaa yksilöiden
geenipareihin eriperintäisyyttä eli heterotsygotiaa. Tämä antaa yleistä elinvoimaa ja suojaa monen
perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Alhainen tehollinen populaatiokoko aiheuttaa rodun
keskimääräisen sukusiitosasteen kasvua. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin
perinnöllinen vaihtelu vähenee ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. (Suomen Kennelliitto 2013.)
4.1.1. Populaation rakenne ja rekisteröinnit
Vuositilasto - rekisteröinnit
2014

Pennut (kotimaiset)

61

Tuonnit

2013

2012

2011

2010

2009

141

108

157

113

136

8

5

10

5

6

Rekisteröinnit yht.

61

149

113

167

118

142

Pentueet

9

18

16

20

17

19

Pentuekoko

6,8

7,8

6,8

7,8

6,6

7,2

Kasvattajat

7

17

15

17

15

17

- kaikki

9

16

13

16

12

17

- kotimaiset

3

7

6

9

7

11

- tuonnit

4

4

6

6

4

4

- ulkomaiset

2

5

1

1

1

2

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä

4 v 1 kk

4 v 5 kk

4 v 8 kk

3 v 10 kk

4v

4v

- kaikki

9

18

16

20

16

19

- kotimaiset

9

14

14

18

15

16

4

2

2

1

3

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Jalostukseen käytetyt eri nartut

- tuonnit
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä

3 v 8 kk

3 v 9 kk

3v

3 v 9 kk

3 v 6 kk

3 v 10 kk

Isoisät

17

29

27

31

24

26

Isoäidit

17

31

28

30

26

28

Sukusiitosprosentti

3,40 %

1,59 %

2,61 %

3,29 %

4,41 %

3,25 %

Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä

Ensimmäinen portugalinvesikoirapentue syntyi Suomessa vuonna 1990. Suomessa on rekisteröity
vuosina 1990-2013 1819 portugalinvesikoiraa, joista tuontikoiria on 95. Pentueita on syntynyt 267
kappaletta. Keskimäärin pentuetta kohden on ollut 6,7 pentua. Rekisteröintimäärät ovat olleet pitkällä
aikavälillä tarkasteltaessa tasaisessa nousussa, mutta väliin mahtuu suurehkoja vuosittaisia
vaihteluitakin.
Oheisesta taulukosta on nähtävissä portugalinvesikoirien rekisteröinnit vuosina 1990–2013. Taulukosta
on nähtävissä myös Suomessa rekisteröityjen portugalinvesikoirien vuotuiset määrät. Luvut on jaettu
tuontikoiriin ja Suomessa syntyneisiin sekä pentue ja kasvattajamääriin. Rekisteröintivuodet 1990–
2002 on yhdistetty yhdeksi sarakkeeksi. (Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä)
Taulukko 2. Portugalinvesikoirien rekisteröinnit vuosina 1990–2013
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Rekisteröintivuosi
90-02
Tuonnit
Urokset
17
Nartut
19
Tuonnit yhteensä
36
Suomessa syntyneet
Urokset
295
Nartut
311
Suomessa synt. yht.
606
Rekisteröinnit yhteensä
yhteensä
642
Pentueita
90
Pentueessa pentuja ka. 6,7
Kasvattajat
12

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2
0

2
1

1
2

1
3

2
3

5
3

3
3

2
3

2011

2012

2013 Yht.

2
3

6
2

2

3

3

4

5

8

6

5

5
5
10

5

8

48
47
95

26
33
59

64
62
126

42
43
85

53
49
102

60
54
114

40
32
72

65
71
136

57
56
113

77
80
157

47
61
108

81
60
141

907
912
1819

61
10
5,9
6

129
20
6,3
12

88
13
6,5
12

106
13
7,8
11

119
20
5,7
16

80
11
6,5
9

142
19
7,2
17

118
17
6,6
15

167
20
7,8
17

113
16
6,8
15

149
18
7,8
17

1914
267

Tietoa sukusiitoksesta
Sukusiitoksessa uros ja narttu ovat keskenään serkukset tai sitä lähemmät sukulaiset. Sukusiitosaste tai
– prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa
alleelia eli versiota, jotka ovat peräisin samalta esivanhemmalta. Sukusiitosaste on puolet sen
vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti
sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Huonot
alleelit esiintyvät kaksinkertaisina kuten myös hyvät. Tutkimuksissa on todettu, että sukusiitoksen
haittavaikutukset alkavat näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. Todennäköisyys
hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa. Sukusiitos asteen suuruus riippuu laskennassa
mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään,
jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden
sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %. (Mäki. 2013.)
Rodun vuosittainen sukusiitosaste
Portugalinvesikoiria on Suomessa edelleen melko vähän. Rodun sukusiitosaste kuvaa rodun yksilöiden
keskinäistä sukulaisuutta. Yksittäisen pentueen sukusiitosasteeseen vaikuttaa vanhempien yhteisten
esivanhempien määrä sukutauluissa. Pentueiden sukusiitosasteissa on rodussamme suurta vaihtelua
joka käy ilmi seuraavasta taulukosta (taulukko 3.). Taulukko kuvaa Suomessa syntyneiden pentueiden
sukusiitosasteen kehitystä vuosina 1990–2012. Taulukosta käyvät ilmi pienimmät ja suurimmat
sukusiitosprosentit, keskimääräinen sukusiitosprosentti (Ka.ss%) ja mediaani (Med.ss%) eli keskiluku.
Taulukko 3. Suomessa syntyneiden pentueiden sukusiitosasteiden kehitys 1990-2012

1990-2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

41

12

16

12

13

20

11

23

14

19

16

276

72

108

76

102

116

76

155

97

152

105

Pienin ss%

0

0

0

0,8

0,8

0

0

0

0

0

0

Suurin ss%

34

10,2

8,4

13,1

27,6

16,8

7,7

13,1

13,9

10,9

11,9

Ka. ss%

7

6,22

3,59

5,21

6,6

4,02

3,13

3,86

3,66

3,02

2,68

5,5

5,5

3,7

5,4

6,7

3,3

3,3

3,3

2,1

1,5

2,6

Pentuetta
Pentua

Med. ss%

(Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä)

Taulukon tulokset ovat epäluotettavia, koska jalostustietojärjestelmässä sukutauluissa esiintyy
vaihtelevia määriä sukupolvia. Tuontikoirien sukutaulut ovat usein puutteellisia, ja Portugalissa rotuun
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otetun koiran todellinen sukulaisuussuhde muuhun populaatioon ei ole tiedossa. Käytännössä
todelliset sukusiitosasteet ovat korkeammat kuin taulukossa esitetyt luvut. Yksittäisen koiran kohdalla
sukusiitosprosentti ei saisi ylittää 6,25% eli serkusparituksen rajaa.
Suljetussa populaatiossa sukusiitoksen nousunopeus ei saisi ylittää 0,25% sukupolven aikana.
Portugalinvesikoirien sukupolven pituus on noin neljä vuotta. Sukusiitosasteen kehitystä voidaan
tarkastella esimerkiksi vuositasolla, kuten kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Sukupolvittain
laskettuna saadaan hieman kattavampi kuva sukusiitosasteen kehityksestä. Seuraava taulukko
(taulukko 4.) kuvaa rodun sukusiitosasteen kehitystä sukupolvittain. Myös tämän taulukon
luotettavuusongelma on jalostustietojärjestelmän sukutaulutietojen puutteellisuus. Ylimmällä rivillä on
neljän vuoden jaksot, ja sen alla on muutoksen niihin nähden. Alimpana on keskimääräinen
sukusiitosaste prosentein sukupolvea kohden rekisteröintien määrästä laskettuna.
Taulukko 4. Sukusiitosasteen kehitys sukupolvittain vuosina 1990-2012
19901993

1991- 1992- 1993- 1994- 1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 20091994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-

+

-

-

-

-

0,32

1,38

0,13

0,96

3,32

0,8

10,38 10,06 11,4

11,3

10,3

7,02

6,21

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

0,17 0,,18 0,54

1,03

0,71

0,3

0,45

0,55

0,12

0,34

0,73

0,25

0,11

6,04

5,36

4,65

4,95

5,41

4,86

4,74

4,4

3,67

3,42

3,31

5,86

+

6,39

(Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä)
Yllä olevassa taulukossa on nähtävissä sukusiitosasteen hienoinen laskusuuntaisuus, mutta tämäkin
tulos on aliarvio todelliseen tilanteeseen nähden. Tämä johtuu siitä että käytettävissä ei ole tarpeeksi
pitkiä sukutauluja taaksepäin. Jalostustietojärjestelmän tiedoissa on viime vuosina ollut keskimäärin
kuusi sukupolvea, vaikka kymmenen sukupolvea antaisi paremman kuvan rodun sukusiitosasteesta.
4.1.2 Jalostuspohja
Yksittäisten koirien jalostuskäyttöön tulee kiinnittää enemmän huomiota. Urosten käyttöä ja niiden
jättämää perintöä rodullemme on parempi tarkastella urosten jälkeläismäärien kautta. Rotumme
pienen populaation ongelmallista tilannetta vaikeuttaa alkuajoista lähes nykypäivään jatkunut
yksittäisten siitosurosten liikakäyttö. Jalostusuroksen liikakäytöksi voidaan lukea yli 10 % osuudet
kahtena edellisenä vuonna syntyneistä pennuista, tai yli 3-5 % osuudet sukupolvea kohden eli noin
neljänä peräkkäisenä vuonna syntyneistä. Määrällisesti tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä uroksella saisi
olla korkeintaan 22 pentua. Tämä 5%:n osuus on noin kolme neljä pentuetta neljän vuoden aikajaksolla
(oletuksena vuosittain noin 110 syntyvää pentua). Jos uroksella on yli 22 jälkeläistä, sen jalostuskäyttöä
tulisi välttää.
Taulukko 2. Jalostuspohja per sukupolvi
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Vuositilasto - jalostuspohja
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Per vuosi
- pentueet

9

18

16

20

17

19

- jalostukseen käytetyt eri urokset

9

16

13

16

12

17

- jalostukseen käytetyt eri nartut

9

18

16

20

16

19

- isät/emät

1

0,89

0,81

0,8

0,75

0,89

- tehollinen populaatio

12 (67%)

23 (64%)

20 (62%)

25 (62%)

19 (56%)

24 (63%)

- uroksista käytetty jalostukseen

0%

2%

2%

6%

3%

4%

- nartuista käytetty jalostukseen

0%

0%

0%

11 %

14 %

19 %

- pentueet

63

71

72

67

67

63

- jalostukseen käytetyt eri urokset

39

41

41

42

45

42

- jalostukseen käytetyt eri nartut

55

61

58

55

59

53

- isät/emät

0,71

0,67

0,71

0,76

0,76

0,79

- tehollinen populaatio

65 (52%)

70 (49%)

68 (47%)

66 (49%)

71 (53%)

65 (52%)

- uroksista käytetty jalostukseen

3%

4%

4%

8%

9%

12 %

- nartuista käytetty jalostukseen

4%

6%

11 %

17 %

22 %

22 %

Per sukupolvi (4 vuotta)

Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä
Suomen kantaan suuresti vaikuttaneet ja edelleen sukutauluista runsaasti löytyvät ensimmäiset tuonnit
olivat hyvin samansukuisia. Näistä Ourique do Vale Negro ja Pe de Vento do Vale Negro ovat samasta
isästä, ja niiden äidit ovat sisaruksia. Meias do Vale Negro ja India do Vale Negro ovat Makutin
jälkeläisiä, ja Juliana do Vale Negro on Makutin toisen polven jälkeläinen kuten myös Ninfa do Vale
Negro. Horacio ja Hortela do Monte do Catula ovat täyssisaruksia, ja niiden takaa löytyvät sekä Booquie
että Meias, kuten myös toisen sisarusparin Barco ja Balandra da Casa d' Alandran takaa. Makuti löytyy
useita kertoja Yelsek Mary Celeste at Gemsonin takaa, kuten myös Bismark da Casa do Macaun
sukutaulusta.
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta
Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta.
Tehollinen koko kertoo, kuinka monen yksilön geenimuotoja rodussa tai kannassa on. Laskelmat
tehollisesta koosta tehdään aina sukupolvea kohden. Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu
tehollinen koko on yliarvio, koska laskentakaava olettaa, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja
niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä käytetään jalostuskoirien
lukumäärään perustuvaa laskentakaavaa. Kaavaa on muokattu, koska halutaan huomioida paremmin
jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät. Kaava on 4*Nu*Nn/ (2*Nu*Nn). Nu on neljän vuoden
aikana jalostuskäytössä olleiden urosten lukumäärä. Nn on neljän vuoden aikana jalostuskäytössä
olleiden narttujen määrä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50-100, rodusta häviää geenimuotoja
nopeasti, eikä luonto pysty tasapainottamaan tilannetta.
Rodun tehollinen populaatiokoko
Taulukossa 5. on nähtävissä tehollisen populaatiokoon kehitys portugalinvesikoirilla vuosina 1999–
2013.
Taulukko 5. Tehollisen populaatiokoon kehitys vuosina 1999-2013
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pentuemäärä

12

14

16

10

20

13

13

20

11

19

17

20

16

18

Lisääntyneet
urokset
Lisääntyneet nartut

9

9

10

9

14

12

12

15

10

17

12

16

13

16

12

14

16

10

20

13

13

20

11

19

16

20

16

18

Tehollinen
populaatio
Ihannepopulaatio

14

16

18

13

23

17

17

24

14

24

19

25

20

23

24

28

32

20

40

26

26

40

22

38

34

40

32

Tehollisen
populaation
osuus
ihannepopulaatiosta

58

58

56

65

57

65

65

60

64

63

56

62

62

64

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Tehollisen populaatiokoon tulisi olla minimissään 25 urosta ja 50 narttua. Populaation tila on erittäin
haavoittuvainen, kun se on alle 50. Vuonna 2007 portugalinvesikoirilla tehollinen populaatiokoko oli
24. Muuntelun säilyttämiseksi tulisi urosten määrän olla vähintään 20, ja urokset eivät saisi olla
sukulaisia keskenään. Suomessa käytetyt urokset ovat olleet suurelta osin sukulaisia keskenään.
Populaatiomme tilan kohentamiseksi tulisi urosten määrä suhteessa käytettyihin narttuihin olla
mahdollisimman suuri. Käytännössä merkittävää jalostusvalintaa ei ole varaa tehdä, ja kaikkia
jalostukselliset perusvaatimukset täyttäviä koiria tulisi käyttää jalostukseen.
Taulukko 3. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15–20 urosta
24 urosta on käytetty tuottamaan 50 % ajanjakson pennuista
TilMstointiMikMnM
#

1
2
3
4
D
6
7
8
E
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Uros
MARSHVIEW LUCYY STAR hF FINLAND
DRIFTWhhD'S FLhATER hF AGUATELIN
thRTUGAL DA ESTRELA Dh MAR
TANGh DA tEDRA DA ANIXA
HhhLIGAN MhNTE CARLh
tENNYDALE DAREDEVIL
MIMAYhN CARUSh
AtRIL FhhL'S VISSI FETISSI
tARISADE MAIS tEQUENh
tARISADE MELRh
TAJMADhRAN tALMEIRh
tARISADE FAIA
DRACULA CALUGARAL MhYRY BANDITA
tARISADE REI
TAJMADhRAN AMADEUS
tARISADE LIChR DE BERhS
tARISADE BhRBA
TUHANNEN TÄHDEN HUITUNTUUTTI
AURELIh INFANTE DE GIFFhRD
LIABELL RA-BALDER DE ALtHA LADE

Syntymävuosi tentueita
D
2008
D
2002
6
2008
D
2006
3
2007
3
2008
4
2006
D
2004
3
2004
6
2001
3
2008
4
2001
3
2009
3
2001
3
2001
3
2001
2
2002
2
2007
3
2003
3
2008

ToisessM polQessM

Yhteensä

kumulat.% tentueita tentuja tentueita tentuja

tentuja

%-osuus

44

3,62 %

4%

3

22

D

44

37

3,0D %

7%

6

44

D

37

36

2,E6 %

10 %

32

2,63 %

12 %

31

2,DD %

2E

2,3E %

2E

2,3E %

20 %

1

2E

2,3E %

22 %

28

2,30 %

27

6

36

D

32

1D %

3

31

17 %

3

2E

8

4

2E

6

47

D

2E

24 %

3

22

3

28

2,22 %

27 %

E

60

6

27

26

2,14 %

2E %

2

1E

3

26

2D

2,06 %

31 %

3

2D

4

2D

2D

2,06 %

33 %

2

16

3

2D

23

1,8E %

3D %

10

71

D

38

23

1,8E %

37 %

4

1D

3

23

21

1,73 %

38 %

7

48

3

21

21

1,73 %

40 %

0

0

2

21

1E

1,D6 %

42 %

1E

1,D6 %

43 %

3

1E

1,D6 %

4D %

1

4

2E

2

1E

17

3

1E

12

3

1E

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu urosten jalostuskäyttöä vuosina 1997–2012. Mukana on 15
pentumäärältään eniten jalostuskäytössä ollutta urosta.
Taulukko 6. Urosten jalostuskäyttö vuosina 1997-2012
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#

Uros
1 Bismark Da Casa Do Macau
2 Horacio Do Monte Do Catula
3 Booguie
4 Parisade Rei
5 Driftwood's Floater Of Aguatelin
6 American Dancer's Flying Dutchman
7 Marshview Lucky Star Of Finland
8 Tango Da Pedra Da Anixa
9 Pe De Vento Do Vale Negro
10 Hooligan Monte Carlo
11 Docas Do Monte Gordo
12 April Fool's Vissi Fetissi
13 Parisade Mais Pequeno
14 Aquatass Captain Cousteau
15 Parisade Melro

Isä
Felix Do Monte Do Catula
Grelo Da Casa Da Serra De Agua
Rolfe
Barco Da Casa D'alandra
Driftwood's Brown Trout By Hunter
Sun Joy's Guarda O'mar Alto
Lake-Breeze Mr Johnie Walker
Grand-Lares Wave Chaser
Cartmel Do Vale Negro
Smooth Da Pedra Da Anixa
Al-Gharbe Do Vale Negro
Gnupens Mäktiga Triton
Tajmadoran Marinero
Robel Christopher Robin
Bismark Da Casa Do Macau

Emä
Isis
Filomena Do Monte Do Catula
Bianca
Parisade Ramo De Flores
Laserene's Swoopes
Scrimshaw's Fire Dancer
Marshview Oreo Inside Trader
Doca Da Pedra Da Anixa
Gale Do Vale Negro
Hooligan Rio Nanai
Troia Do Vale Negro
April Fool's Mamma Mia
Hortela Do Monte Do Catula
Aquatass Andrina Af Atlantica
Hortela Do Monte Do Catula

Pentuja 1997-2012 2. sukupolvi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
16
88
32
201
7
45
14
63
6
40
20
101
5
38
10
71
5
37
6
44
5
36
17
127
4
35
3
22
5
32
2
17
4
31
10
55
3
31
5
29
3
25
5
29
5
35
3
28
3
22
4
28
8
60
6
27
8
50

Suurimmillaan yhdellä uroksella on ajanjaksolla 1997–2012 88 jälkeläistä, joka on 5,75 % kaikista
Suomessa syntyneistä pentueista (viimeisin pentue 29.8.2012). Taulukossa esiintyvien urosten
jälkeläismäärä on kaikista tilastointiaikana syntyneistä pennuista 36 %. Seuraavan polven jälkeläisiä on
suurimmillaan 168 pentua uroksella, joka on taulukossa ensimmäisenä: Bismark Da Casa Do Macau.
Taulukossa 7. ovat urokset, joilla on eniten jälkeläisiä toisessa polvessa vuosina 1990- 2012.
Taulukosta käyvät ilmi uroksen syntymävuosi sekä jälkeläisten määrät ensimmäisessä ja toisessa
polvessa.
Taulukko 7. Merkittävimmät isoisät vuosilta 1990–2012
Merkittävimmät isoisät
synt.
1 Bismark Da Casa Do Macau
1998
2 Ourique Do Vale Negro
1992
3 American Dancer's Flying Dutchman 1999
4 Booguie
5 Barco Da Casa D'alandra
1999
6 Parisade Rei
2001
7 Horacio Do Monte Do Catula
1996
8 Aquatass Captain Cousteau
1999
9 Parisade Macieira
2001
10 Nico D'obra Do Vale Negro
11 Pe De Vento Do Vale Negro
1993
12 Tajmadoran Cameron
2000
13 Parisade Melro
2001
14 Smooth Da Pedra Da Anixa
2002
15 Leve Leve Do Monte Do Catula
2004

2.
201
158
127
101
83
71
63
60
59
56
55
53
50
50
48

1.
88
52
36
40
16
38
45
28
16
8
37
16
27
7
14

Urosten käyttö sukupolvittain neljän vuoden jaksoissa laskettuna prosenttiosuuksina osoittaa, että
vuosina 1994–1997 eniten käytetyn Ourique do Vale Negron osuus tuolloin oli 34% ja seuraavan Meias
do Vale Negron osuus oli 15 %. Vuosina 1998-2001 eniten käytetyn Booquien osuus oli 13,2 % ja
seuraavan Bismark da Casa do Macaun osuus oli 10,9 %. Vuosina 2002–2005 eniten käytetyn Bismark
da Casa do Macaun osuus oli 14.1. % ja seuraavan Parisade Rein osuus 9,7 %. Viime vuosina urosten
käyttö on ollut maltillisempaa mutta edelleen joidenkin yksilöiden kohdalla on liikakäyttöä.
Taulukko 4. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 15-20 narttua
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TilMsPoinPiMikMnM
#

1
2
3
4
D
6
7
8
E
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Narttu
LUCITA
MUTAKUOPAN AAMU
PARISADE BARBINHA
KATAJAKONNUN CLEMENTINA
ADVENTURER'S AMAZING NIGHT
TASSUTTELIJAN DANICA
PARISADE BARBARA
PENNYDALE CLEOPATRA
MOUNTAINHEAD'S AMORA DEGIFFORD
TAJMADORAN GINGER
GOTCHA KHARA MIA
WIZLO CHILIPEPPER
PARISADE FALESIA
MEMMU
BILEY'S IZZY MIZZY
APRIL FOOL'S XTEMPORE AMORE
PARISADE FAMILIA
TAJMADORAN TIMIDIA
TUHANNEN TÄHDEN HURLUMHEI
APRIL FOOL'S ERI AH TERI

Syntymävuosi PentueitaPentuja
3
30
2005
3
22
2004
2
21
2003
2
21
2009
2
1E
2009
3
1E
2008
3
1E
2004
2
1E
2006
2
1E
2000
2
18
2004
2
18
2007
2
18
2007
3
17
1999
3
17
2001
2
17
2003
2
17
2005
2
16
2003
3
16
2003
2
16
2007
2
16
2008

%-osuus

ToisessM polvessM

Pentueita Pentuja

KOPeensä

Pentueita Pentuja

2,47 %

7

64

3

30

1,81 %

0

0

3

22

1,73 %

0

0

2

21

1,73 %

2

21

1,D6 %

2

1E

1,D6 %

3

1E
1E

1,D6 %

4

37

3

1,D6 %

3

2D

2

1E

1,D6 %

D

31

2

1E

1,48 %

2

1E

2

18

1,48 %

1

12

2

18

1,48 %

1

10

2

18

1,40 %

D

27

4

2D

1,40 %

2

10

3

17

1,40 %

7

D7

2

17

1,40 %

2

17

1,32 %

10

84

2

16

1,32 %

1

6

3

16

1,32 %

2

16

1,32 %

2

16

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu narttujen jalostuskäyttöä vuosina 1997–2012. Mukana ovat
nartut, joilla on enemmän kuin 16 pentua.
Taulukko 8. Narttujen jalostuskäyttö vuosina 1997-2012

Narttu
1 Lucita
2 Hortela Do Monte Do Catula
3 Parisade Falesia
4 Mutakuopan Aamu
5 Parisade Barbinha
6 Yelsek Mary Celeste At Gemson
7 Parisade Joane
8 Parisade Olive
9 Mountainhead's Amora Degifford
10 Parisade Barbara
11 Pennydale Cleopatra
12 Gotcha Khara Mia
13 Tajmadoran Ginger
14 April Fool's Xtempore Amore
15 Biley's Izzy Mizzy

Isä
Parisade Raiar
Grelo Da Casa Da Serra De Agua
Tajmadoran Fidius
Konkkaronkan Gramma Liikaa
Parisade Rei
Ourique Do Vale Negro
Ourique Do Vale Negro
Bismark Da Casa Do Macau
Eurico De Gifford
Parisade Rei
Parisade Macieira
Abadessan's Hot Choklate Finnvictor
Nico D'obra Do Vale Negro
Águatelin Feliz Janota
Cartmel Sea-Bird

Emä
Parisade Felicia
Filomena Do Monte Do Catula
Parisade Janela
Konkkaronkan Fakta Homma
Parisade Baunilho
Juliana Do Vale Negro
Juliana Do Vale Negro
Parisade Julianaobrigada
Ancora Do Vale De Areal
Parisade Baunilho
Parisade Familia
Parisade Barbara
Tajmadoran Caramelle
April Fool's Hula Hoops
Biley's Easy Dizzy Djinn

Tilastointiaikana
2. sukupolvi
Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
3
30
6
55
4
26
14
72
4
25
5
27
3
22
0
0
2
21
0
0
2
21
9
72
3
19
3
21
2
19
2
13
2
19
5
31
3
19
4
37
2
19
1
11
2
18
2
18
2
19
2
17
2
17
6
48

Alla olevaan taulukkoon on merkitty nartut, joilla on eniten jälkeläisiä toisessa polvessa vuosina 1990–
2012. Taulukosta käyvät ilmi syntymävuosi sekä jälkeläisten määrät toisessa ja ensimmäisessä
polvessa.
Taulukko 9. Merkittävimmät isoäidit vuosilta 1990–2012
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Merkittävimmät isoäidit
Juliana Do Vale Negro
Hortela Do Monte Do Catula
Yelsek Mary Celeste At Gemson
Parisade Familia
Parisade Janela
Parisade Ramo De Flores
Lucita
Águatelin Condessa
Biley's Izzy Mizzy
Hooligan Rio Nanai
Tajmadoran Hazelnut
Konkkaronkan Barbityttö
April Fool's Mamma Mia
Parisade Baunilho
Parisade Foia

synt.
1990
1996
2000
2003
1993
1997
2005
1999
2003
2005
2002
1995
2000
2001
1998

2.
144
72
72
72
70
63
55
52
48
46
44
44
44
43
43

1.
41
26
21
16
16
17
30
12
17
6
14
13
6
17
8

Suurimmillaan yhdellä nartulla on 41 jälkeläistä, joka on 2,3 % kaikista Suomessa syntyneistä pennuista
(viimeisin pentue 29.8.2012). Kolmen eniten käytetyn nartun osuus alenevien polvien jälkeläismäärässä
on 66 %. Toisen polven jälkeläisiä on enimmillään nartulla 144 kpl. Eniten toisen polven jälkeläisiä
saanut narttu, Juliana do Vale Negro on emänä kahdelle muulle eniten käytetylle nartulle ja lisäksi
kahden muunkin nartun sukutaulussa tässä taulukossa. Yksittäisten narttujen käyttö on tasaisempaa
kuin urosten käyttö.
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa
Nykyisin portugalinvesikoiran vahvimmat alueet ovat USA, Portugali, Pohjoismaat ja Iso-Britannia.
Useassa Euroopan maassa on pientä kasvatustyötä aluillaan. Kaikkien eri maiden koirat ovat
lähtöisin samoista kantakoirista ja ovat näin ollen sukua keskenään. Portugalin ja USA:n linjat ovat
alun pitäen eri koirista lähtöisin, mutta niiden keskinäiset sukulaisuussuhteet ovat merkittävät.
Euroopasta viedään Amerikan mantereelle koiria ja päinvastoin. Suomeen tuli ensimmäinen koira
USA:sta jo 90-luvun alussa. Amerikkalaisperäisiä koiria löytyy niin Portugalista kuin muistakin rodun
harrastajamaista. Puhtaasti portugalilaista alkuperäistä linjaa on myös olemassa.
Portugalissa on kymmenkunta kasvattajaa, ja lähivuosina on rekisteröity lähemmäs kaksisataa koiraa
vuosittain. Portugalissa on rotukirja avoin ja kantaan on mahdollista saada uutta geneettistä
materiaalia rotuunottojen kautta. Vuonna 2007 tähän RI-rekisteriin rekisteröitiin 11 koiraa.
USA on suurin portugalinvesikoiramaa rekisteröintien ollessa vuosittain noin 1500 koiraa ja
rekisteröintien kokonaismäärän ollessa noin 20 000. Vuonna 1984 rekisteröitiin 182 koiraa ja vuonna
1990 rekisteröitiin 601 koiraa. Vuoden 2006 rekisteröintimäärä oli 1454 koiraa. Rotu oli USA:ssa
vuonna 2007 suosituimmuusjärjestyksessä sijalla 65, vuonna 2011 sijalla 56. ja 2012 55:s.
Kanadassa on toistakymmentä kasvattajaa, ja koirien rekisteröintimäärät ovat nousseet siellä
nopeasti. Vuosittaiset rekisteröintimäärät 2000-luvulla ovat jo useita satoja. Koirat ovat siellä
pääasiassa amerikkalaista alkuperää. Iso-Britanniassa on kymmenkunta kasvattajaa ja vuosittain
syntyy keskimäärin sata pentua. Vuonna 2007 koiria rekisteröitiin Iso-Britanniassa 46 kpl mutta
vuonna 2012 jo 125 koiraa.
Ruotsin rekisteröintimäärät ovat kasvaneet reippaasti vuosien vuoteen 2005-2006 saakka jonka
jälkeen rekisteröinnit ovat tasoittuneet keskimäärin 260 koiraan vuodessa. Ruotsissa on vuonna 2012
syntynyt 288 pentua 34 pentueessa 32 kasvattajan toimesta ja tuontikoiria on rekisteröity 9 kpl.
Kasvattajia on yhteensä noin 60 kpl. Seuraava taulukko kuvaa Ruotsin kantaa isoisien ja isoäitien
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perusteella. Isoisätaulukossa on 7 urosta, joilla on yli 100 toisen polven jälkeläistä. Urokset ovat
syntyneet 1993–2004. Isoäititaulukossa on viisi narttua, joilla on yli 100 toisen polven jälkeläistä.
Nartut ovat syntyneet 1993–2003.
Taulukko 10. Merkittävimmät isoisät ja isoäidit Ruotsissa
Isoisät
synt.vuosi
GORILA DO VALE NEGRO
1994
ISOSTAR'S ELEGANTE EMMET THE SEA 1998
BARCO DA CASA D'ALANDRA
1999
RAY RYTHM'N BLUES V. WINIKON
2004
LACUSTRINE TT-ON-TOAST
1999
BILEY'S BOFORS BIG BANG
1997
PARISADE JANOTA
1993
FRYKSDALENS DRYGA DRILLO
1998
BILEY'S DEAO DOUGLAS
1998
ROUGH SEAS READY HELM'S ALEE
1998
NICO D'OBRA DO VALE NEGRO
1995
LACUSTRINE UNBELIEVABLE
2002
Isoäidit
synt.vuosi
RÖDTOP PEGGIE SUE I FRYKSDALEN
1996
BILEY'S ANSTÄNDIGA MINETTE
1993
HELM'S ALEE LIBERTY AT SEABEC
1996
MISS YOU DA PEDRA DA ANIXA
2003
GNUPENS ELAKA JUDITH
1998
BILEY'S AMANDA SJÖVILD
1993
RÖDTOP PORTO TERRA
2000

2. polvi
306
222
209
153
146
134
133
131
113
106
102
102
2. polvi
132
127
126
112
107
106
105

(Lähde: Ruotsin Kennelliiton avelsdata)

Norjassa rekisteröinnit ovat kasvussa. Ruotsin ja Norjan kannat ovat läheistä sukua toisilleen.
Suomesta on viety koiria mm. Ruotsiin, Norjaan, Portugaliin, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja
Australiaan. Muualla Euroopassa on pieniä määriä kasvattajia, ja koiria löytyy ainakin Hollannista,
Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Tsekin tasavallasta. Rekisteröintimäärät ovat maltillisessa kasvussa.
Muualla maailmassa tiedetään koiria ja/tai kasvattajia olevan Etelä-Afrikassa, Uudessa- Seelannissa,
Singaporessa, Japanissa, Australiassa ja Brasiliassa.
Taulukko 11. Portugalinvesikoirien rekisteröintimääriä eräissä maissa 2007-2012.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Suomi

119

80

142

118

167

113

Ruotsi

285

242

249

317

213

288

Norja

59

116

125

170

253

164

Portugali

95

151

178

176

183

Iso-Britannia

46

74

91

139

97

125

Australia

79

61

115

90

128

102

Rekisteröintivuosi

Lähteet: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä, Svenska Kennel Club
Avelsdata, Norsk Kennelklub, Australian Kennel club ja Portugalin sekä Tanskan että Saksan kennelliitot.

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
Rodun jalostuspohjan laajuus
Voidaan todeta, että rodussamme on useita liikaa käytettyjä uroksia. Toisen polven jälkeläismäärien
tarkastelu osoittaa yksittäisten urosten vaikutuksen alenevissa polvissa, ja tässä tulee ottaa
huomioon koko syntyneiden koirien määrä eli 1733 kpl (viimeisin pentue 29.8.2012). Neljällä
eniten käytetyllä isoisällä on kullakin yli 100 toisen polven jälkeläistä.
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Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät
Keskeisimmät Suomen portugalinvesikoirakannan geneettistä rakennetta heikentävät tekijät ovat
urosten liikakäyttö, jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus ja kannan pieni koko. Yksittäisen
jalostuskoiran suhteellinen pentujen määrä nousee korkeaksi jo muutamalla pentueella. Kotimaista
kantaa tulisi käyttää monipuolisemmin. Rotumme tarvitsee jatkuvasti täydennystä ulkomailta
geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suunniteltujen yhdistelmien sukulaisuus tulisi
tarkistaa mahdollisimman pitkälle.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
”Se mikä saa koiran suoriutumaan tehtävistään hyvin vedessä, koostuu monista asioista. Aivan
ensimmäiseksi sillä täytyy olla intohimo veteen ja sen täytyy olla erittäin rohkea. Toiseksi, sen on
kyettävä käyttämään kaikkia neljää jalkaansa ja häntäänsä nopeuden ja kestävyyden
saavuttamiseksi. Sitten sillä täytyy olla älykkyyttä ja reagointikykyä vastata nopeasti annettuihin
käskyihin paineen alaisena. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, sillä pitää olla jatkuva halu suoriutua
tehtävistään omistajalleen ja olla osana työjoukkoa.” ( Molinari C. 1998 )
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun
käyttötarkoituksesta
Portugalinvesikoiran rotumääritelmä kuvaa luonteen lyhyesti: riehakas, sisukas, rohkea, vaatimaton ja
kestävä. S i l l ä o n k ova, läpitunkeva ja tarkkaavainen ilme ja verraton näkö- ja hajuaisti. Se on
älykäs ja oppivainen; noudattaa jokaista isäntänsä antamaa käskyä ilmeisellä mielihyvällä.
Rotumääritelmässä hylkäävinä virheinä mainitaan vihainen tai arka luonne. R otumääritelmän
vastaiset ominaisuudet kuten arkuus ja pelokkuus eivät ole toivottuja luonteenominaisuuksia, ja
näitä esiintyy joskus koirillamme.
4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin
Vaikka näyttelykäynnit ovat määrältään suurin virallinen tapahtuma, mihin portugalinvesikoiria
ilmoitetaan, ei rotu ole jakaantunut erillisiin näyttö- tai käyttölinjoihin. Rodun parissa koekäyntien
määrä on vähäinen. Se perustuu pienen harrastajajoukon aktiivisuuteen käyttää koiriaan kokeissa tai
kilpailuissa.
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai
käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus
Portugalinvesikoirien nykyiseen PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty luonteeseen ja käyttäytymiseen tai
käyttöominaisuuksiin liittyviä testauksia eikä kuvauksia.
4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Aggressiivisuus ei ole hyväksyttävää nykypäivän yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta. Rodussa on
kyllä havaittavissa joskus korostunutta sukupuoliviettiä ja urosten välistä uhoamista esiintyy.
Aineistoa kattavien päätelmien tekoon portugalinvesikoirakantamme luonteesta ei ole.
Näyttelytuloksissa on tuomareilta vain yksittäisiä mainintoja arasti esiintyneistä koirista. Vuoden
2013 terveyskyselyssä koiria luonnehdittiin pääsääntöisesti sosiaalisiksi ja avoimiksi. Aggressiivisuutta
kerrottiin esiintyvän vain vähän, varautuneisuutta ja arkuutta jonkin verran. Joidenkin koirien kerrottiin
olevan ääniherkkiä tai paukkuarkoja.
Suomen Kennelliiton luonnetesti
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Portugalinvesikoiria on vuoden 2013 loppuun mennessä testattu suomalaisella luonnetestillä 83
koiraa, joka on noin neljä prosenttia koko kantamme koirista. Testattujen koirien määrä on vaihdellut
vuosittain.
Taulukko 12. Luonnetestattujen koirien määrä vuosittain
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1

Lähde: Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmä

Seuraavassa on tarkasteltu luonnetestissä saatavaa tulosta portugalinvesikoiran ”ihanneluonteen”
näkökulmasta. Tarkastelussa on otettu huomioon koiran alkuperäistä käyttötarkoitusta ja
rotumääritelmää. Tarkastelu antaa toivottavasti viitteitä siihen luonnekuvaan, joka voitaisiin
tulevaisuudessa rodulle laatia. Tarkastelu on vain viitteellinen, ja sen tarkoituksena onkin antaa
välineitä tulevaisuuden luonnekeskustelulle. Kunkin osa-alueen loppuun on merkitty tulos tai tulokset,
joka voisivat vastata ihannetta rodulla. Rodun sopeutuminen nyky-yhteiskuntaan on otettava
huomioon näitä ominaisuuksia arvioitaessa. Kasvattajilla ja harrastajilla on varmastikin erilaisia
näkemyksiä koiriemme toivottavista luonteenpiirteistä. (Kilpeläinen 2013, 8.)
Lisää tietoa luonnetestistä: Jorma Lankinen: Luonnetesti - Mitä ja miksi? artikkeli 2008:3/
Colliesanomat; Lea Kilpeläinen: Vesikoirat ja luonteen arviointi luonnetestin avulla. artikkeli 2013/3
Vesiposti. Suomen Kennelliitto: http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-jakilpailut/luonnetesti

Toimintakyky

Toimintakyky on ominaisuus jossa koira ilman ulkopuolista pakotetta pitää puolensa todellista tai
kuviteltua vaaraa vastaan. Toimintakykynä voidaan ajatella pidettävän monen ominaisuuden yhdessä
muodostamaa reaktiota. Se ei ole muuttumaton ominaisuus eikä se pysy muuttumattomana, vaikka
laukaisijoina toimisivat samat ärsykkeet. Kiihkeys vaihtelee eri yksilöiden välillä ja samalla yksilöilläkin
eri tilanteissa. Myös koiran oman alueen läheisyys vaikuttaa käytökseen. Huolimatta koiran normaalista
toimintakyvystä, ne ovat toimintakykyisempiä lähellä kotiaan. Myös perheenjäsenen seura vaikuttaa.
Koira on tällöin vähemmän peloissaan tai halukkaampi voittamaan pelkonsa. Lähin vastaava
inhimillinen vastine toimintakyvylle on rohkeus. Portugalinvesikoira on rotumääritelmän mukaan
riehakas, sisukas, rohkea, vaatimaton ja kestävä. Koiran rohkeuden voisi olettaa riittävän pluspuolen
arvosanoille toimintakyvyn osalta. Toimintakykyä mittaavien erikoiskokeiden ei pitäisi olla vaikeita
portugalinvesikoiralle. Pimeä, hämärä huone erilaisine lattiapintoineen voi aiheuttaa yllätyksiä koirille,
jotka eivät ole eläneet laivan kaltaisissa epävakaisissa oloissa. Tällöin toimintakyky jää vähemmän
rohkeilla koirilla arvosanaan -1.
+2 Hyvä
+1 Kohtuullinen

Terävyys

Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti tuntiessaan itsensä uhatuksi. Suuri
aggressiivisuus ei ole toivottava ominaisuus portugalinvesikoiralla. Toisaalta suuri toimintakyky voi
tuoda mukanaan myös aggressiivisuutta, sisua, jota käytetään voimavarana, kun puolustaudutaan.
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Kohtuullinen terävyys löytyy koirasta, joka reagoi aggressiivisesti hyökkäykseen mutta palautuu
nopeasti. Pieni terävyys ilmenee siten, että koira reagoi laimeasti tai ei lainkaan hyökkäykseen tai
osoittaa pelkoa.
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

Puolustushalu

Puolustushalu tarkoittaa koiran synnynnäistä taipumusta hyökkäyksen tai hyökkäysyritystä, jonka
avulla se aktiivisesti puolustaa itseään, laumaansa tai reviiriään. Puolustushalu vaihtelee tilanteen,
ympäristön ja koiran mielialan mukaan. Luonnetestissä tarkkaillaan koiran käyttäytymistä tilanteessa,
jossa tuntematon henkilö tai koiran kuvittelema ärsyke aiheuttaa uhkaa. Portugalinvesikoiralla saa olla
puolustushalua, mutta sen tulee pysyä kontrollissa. Koira on vanhastaan elänyt pienessä laumassa ja
pienellä reviirillä. Se on turvautunut laumaan ja siksi sen puolustushalu ei välttämättä ole kovin suuri
eikä tule helposti esille.
+3 Kohtuullinen, hillitty
+1 Pieni

Taisteluhalu

Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta ilman että se perustuu
aggressioon. Taisteluhalu on koiralle moottori, liikkeelle paneva voima. Portugalinvesikoira on ollut
ensisijaisesti työkoira. Vaativissa työskentelyolosuhteissa koira on tarvinnut kunnon moottorin, jotta se
on pystynyt tekemään työtä sitkeästi ja motivoidusti. Taistelutahto ei näyttäydy välttämättä
voimakkaana leukojen käyttönä vaikka se purisi lujasti taisteluleikeissä. Se ei ole saanut tuhota saalista;
kiinni napattuja kaloja ja noudettuja esineitä. Koira ei tuhoa saalista, mikäli muut rodunomaiset
ominaisuudet ovat kunnossa.
+3 Suuri
+2 Kohtuullinen
-1 Pieni

Hermorakenne

Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä heikko- tai vahvahermoisuutta sen joutuessa
voimakkaisiin ja vaihteleviin jännitystiloihin. Hyvä hermorakenne tarkoittaa kykyä hallita jännitystiloja
ilman luonnotonta uupumusta, hysteriaa tai muita merkkejä sisäisen tasapainon järkkymisestä.
Portugalinvesikoiralla tulisi olla hyvä hyvät hermot. Jos koira ei työssään pysty keskittymään asiaan
kuormittumatta hermostoltaan, työnteko ei suju.
+2 Tasapainoinen
+1 Hieman rauhaton

Temperamentti

Temperamentilla tarkoitetaan käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta (tarkkaavaisuutta)
sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Suurin osa hyvin sopeutumiskykyisistä koirista
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ovat hyvin vilkkaita. Vilkas koira on tarkkaavainen ja vastaanottaa nopeasti uusia ympräristön
ärsykkeitä, tottuu niihin ja niiden merkitykseen. Ihanne vesikoiralla on toimelias ja vilkas koira.
Harrastuskoiran pitää pystyä keskittymään kulloinkin meneillään olevaan asiaan.
+3 Vilkas

Kovuus

Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia.
Koira vaikuttaa pehmeämmältä kun sen kokema epämiellyttävyyden tunnet tulee suoraan ihmisestä.
Jos epämiellyttävyys tulee jostain elottomasta kohteesta, koira vaikuttaa vastaavasti kovemmalta.
Koira kokee usein ihmisen aiheuttaman epämiellyttävyyden voimakkaammin. Työ- ja harrastuskoirana
kohtuullisen kova luonne on eduksi, mutta perhekoirana hieman pehmeä koira on nöyrempi.
Miinusarvoille menevää pehmeyttä tulee jalostuksessa välttää.
+3 Kohtuullisen kova
+1 Hieman pehmeä

Luoksepäästävyys

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Koira on luoksepäästävä
kun se oma-aloitteisesti hakeutuu muidenkin kuin tapaamiensa ihmisten seuraan kuin ohjaajansa.
Vesikoirat ovat olleet yhden ihmisen tai lauman koiria. Niiden ei ole odotettu kaveeraavan kaikkien
kyläläisten kanssa. Aggressiivisuus vieraita kohtaa ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Koira on
luoksepäästävä kun se houkuttelematta hakeutuu kosketukseen vieraan ihmisen kanssa käyttäytyen
ystävällisesti ja avoimesti. Koira joka ei itse hakeudu vieraiden luo, mutta sallii tutustuttaa itsensä
heihin, on myös luoksepäästävä. Aavistuksen pidättyväinen koira saattaa hakeutua vieraan luo
ujostellen. Hieman pidättyväinen koira ei itse etsi kosketusta vieraaseen ja vaatii houkuttelua ennen
kuin suostuu tutustumaan.
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
+2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen

Laukauspelottomuus

Työkoiran tulee kestää äkillisiä ääniä ja pystyä jatkamaan työtehtävää ärsykkeestä huolimatta.
Laukausarkuus liittyy aina huonoihin hermoihin ja siksi kaikkeen ääniherkkyyteen kannattaa suhtautua
vakavasti.
+++ Laukausvarma
++ Laukauskokematon
Luonnetestiin ja siitä saataviin arvosanoihin kannattaa perehtyä rodunomaisista lähtökohdista käsin.
Portugalinvesikoirilla ei ole vielä omaa rotuprofiilia, johon kunkin koiran omaa testitulosta voisi verrata.
(Lähde: Kilpeläinen Lea, Vesikoirat ja luonteen arviointi luonnetestin avulla. Vesiposit 2/2013)
Luonnetesti on suunniteltu käyttökoirarotuja ajatellen, ja se sopii myös portugalinvesikoiran
luonteen todentamiseen. Portugalilainen vesityökoe on varmastikin paras rotumme
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käyttöominaisuuksien mittari, mutta tällä hetkellä oman koiran testaaminen vaatisi matkaa
Portugaliin.
Useimmat luonnetestissä testattavat ominaisuudet ovat tärkeitä kaikille koirille. Koska
luonneominaisuudet ovat periytyviä, tulisi ne huomioida koirien jalostuksessa nykyistä paremmin.
Harrastuskoiran (ja työkoiran) ominaisuuksiin kuuluvat mm. hyvä hermorakenne, toimintakyky ja
taisteluhalu sekä laukausvarmuus. Ne ovat myös tärkeitä ominaisuuksia seurakoiralle. Luonne- ja
käyttöominaisuuksien jalostaminen ovat osa rodunjalostusta, ja niihin tulisi kiinnittää erityistä
huomiota. Luonnetestauksesta voi olla apua yhdistelmien tekemiseen ainakin siten, että vältetään
yhdistämästä kaksi saman ominaisuuden suhteen heikkoa yksilöä toisiinsa.
Portugalinvesikoiramme ovat luonnetestitulosten valossa temperamentiltaan vähintäänkin
kohtuullisen vilkkaita, hermorakenteeltaan hieman rauhattomia, kovuudeltaan hieman pehmeitä ja
luoksepäästävyydeltään pääsääntöisesti hyväntahtoisia ja avoimia. Eniten plussalle ja miinukselle
jakautunut ominaisuus on taisteluhalu (+ 53% ja – 47%). Ampumiseen reagoivia koiria on 3%
(laukausaltis).
Taulukko 14. Luonnetestattujen portugalinvesikoirien tulokset (lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.
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Lähde: Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä

Luonnetestissä on käynyt vuoteen 2013 mennessä 83 portugalinvesikoiraa. Luonnetestitulokset
vaihtelevat +59 pisteestä +248 pisteeseen ja kahden koiran testit on keskeytetty (Taulukko 14.)
Tarkasteltaessa keskiarvoa (ka) niissä osioissa, joissa on annettu myös miinuspisteitä, on huomattava,
että pisteytyksestä puuttuu 0. Tämän vuoksi matemaattinen keskiarvo ei ole aina paras mittari.
Mediaani (med) on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäinen arvo ja kuvaa varsin
hyvin keskimääräistä suoritusta.
Puolustushalusta tuloksen -2 on saanut yksi koira ja taisteluhalusta kuusi koiraa. Tuloksen -2
kovuudesta on saanut kuusi koiraa. Syitä näihin tuloksiin on vaikea hakea tuntematta tuloksen saanutta
koiraa yksilönä sekä testattujen koirien pienen lukumäärän vuoksi. Kyseiset osiot ovat osia luonnetestin
kokonaisuudesta.
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Tasapainoinen, pienellä määrällä kaikkia ominaisuuksia varustettu koiran on hyvä perhekoira ja
lemmikki. Harrastuskoiralta voidaan jo odottaa enemmän luonteen vahvuutta ja silloin tärkeimpiä
ominaisuuksia ovat hyvät hermot, toimintakyky ja tasapainossa oleva vilkkausaste eli temperamentti.
(Kennellitto 2014) Luoksepäästävyydestä on testatuista koirista saanut korkeimman eli 3 74% ja 2 26%.
Laukauspelottomuus on ollut tuloksella varma 79% testatuista. Laukausarkoja koiria testatuissa ei ole.
Olisi toivottavaa, että portugalinvesikoiria testattaisiin enemmän siksi, että saataisiin faktatietoa
rodun luonteen nykytilasta. Kasvattajat eivät ole ottaneet luonnetestiä käyttöön, ainakaan
suuressa määrin k asvatustyössään. Luonnetestissä käyneet koirat ovat suurimmaksi osaksi
harrastajien kiinnostuksen tulosta. Jalostustoimikunta kerää tietoa koirien käyttäytymiseen ja
luonteisiin liittyvistä asioista ja mahdollisista ongelmista. Edellä olevan taulukon tuloksissa on
huomioitavaa että taisteluhalu on negatiivinen lähes puolella testatuista koirista. Hermorakenteen
hieman rauhaton on tyypillinen portugalinvesikoiralle.
Vuoden 2013 terveyskyselyn tulosten perusteella kyselyyn vastanneiden koirat ovat pääsääntöisesti
tasapainoisia, iloisia ja avoimia. 82 koirasta 13 olivat omistajan ilmoituksen mukaan varautuneita,
pidättyväisiä tai arkoja. Taipumusta esimerkiksi oman alueen ja kodin vahtimiseen esiintyy omistajan
ilmoituksen mukaan viidellä koiralla. Ilotulitteisiin, koviin paukahduksiin ja ääniin pelokkaasti
suhtautuvia koiria oli saatujen tietojen perusteella 13.
Portugalinvesikoirille ei ole laadittu luonnetestin ihanneprofiilia. Rotujärjestö on perustanut syksyllä
2014 luonnetoimikunnan, jonka tavoitteena on tutkia järjestön alaisten rotujen luonteiden kehitystä,
parantaa koirien pääsymahdollisuuksia testeihin ja kehittää toimintaa.

MH-kuvaus
MH-luonnekuvaus on Ruotsissa Svenska Brukshundklubbenin (SWDA) kehittämä. Mentalbeskrivning
för hund tarkoittaa koiran luonteen kuvausta. MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa
koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä
saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran luonnekuvaus kuvaa näin koiran
luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. MHluonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri
käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran
luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta.
(http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/kokeet/MHluonnekuvaus/mh_luonnekuvaus.htm)
Ruotsissa kuvauksen kokonaisuudessaan suorittaneita portugalinvesikoiria on 275 kpl (Avelsdata
26.2.2014). Suomessa on testattu 18 koiraa vuosina 2009–2013. Määrä on hyvin pieni suhteessa koirien
kokonaislukumäärään nähden, joten mitään johtopäätöksiä ei tulosten perusteella vielä voida tehdä.
Rodulle ei ole laadittu MH-kuvauksen ihanneprofiilia.
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Kuvio 1: Ruotsissa MH-kuvattujen portugalinvesikoirien keskjmääräiset mittaustulokset säteittäisessä kaaviossa (Avelsdata
24.2.2014).

Kuvio 2. osioiden koodit, kuvaukset suomeksi ja keskimääräiset mittaustulokset ruotsalaisten portugalinvesikoirien
luonnekuvauksesta, 104 koiraa ikä 12-18 kuukautta. (Avelsdata 24.2.22014)

Koodi
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
Koodi
3b
4
5a
5b
5c
5d
5e
6a
6b

Kuvaus
Kontakti tervehtiminen
Kontakti yhteistyö
Kontakti käsittely
Leikki 1 leikkihalu
Leikki 1 tarttuminen
Leikki 1 puruote ja taisteluhalu
Takaa-ajo
Kuvaus
Tarttuminen
Aktiviteettitaso
Etäleikki kiinnostus
Etäleikki Uhka/aggressio
Etäleikki uteliaisuus
Eätleikki leikkihalu
Etäleikki yhteistyö
Yllätys pelko
Yllätys puolustus/aggressio

Ka
3,7
3,2
3,0
3,7
3,3
2,6
2,7
Ka
2,3
2,9
2,7
1,7
2,1
1,9
1,9
2,9
1,9

6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
10

Yllätys uteliaisuus
Yllätys jäljellejäävä pelko
Yllätys jäljellejäävä kiinnostus
Ääniherkkyys pelko
Ääniherkkyys uteliaisuus
Ääniherkkyys jäljellejäävä
pelko
Ääniherkkyys jäljellejäävä
kiinnostus
Aaveet puolustus/aggressio
Aaveet tarkkaavaisuus
Aaveet pelko
Aaveet uteliaisuus
Aaveet kontaktinotto aaveeseen
Leikki 2 leikkihalu
Leikki 2 tarttuminen
Ampuminen

2,9
1,5
1,4
2,7
4,0
1,3
1,5
2,6
4,0
3,1
2,5
3,3
3,3
2,0
1,9
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Jalostustarkastus
Jalostustarkastuksessa arvioidaan koiran luonnetta. Jalostustarkastusten vähäinen määrä ja niihin
ilmoitettujen koirien vähälukuisuus sallii toistaiseksi vain luonteen yksilökohtaisen tarkastelun.
Näyttelyt
Rotumääritelmässä mainitaan hylkäävänä virheenä vihainen tai arka koira. Koiranäyttelyssä
ulkomuototuomari arvioi koiran luonnetta, ja merkitsee arvostelulomakkeeseen arvionsa koiran
käyttäytymisestä. Portugalinvesikoira on rotutyypiltään avoin ja sosiaalinen. Varautuneisuutta ja
väistelyä voi esiintyä varsinkin nuorilla ja näyttelykokemattomilla koirilla, mutta pääsääntöisesti koirat
kestävät ulkomuototuomarin käsittelyn näyttelykehässä.
Erot eri maiden populaatioiden välillä
Portugalinvesikoirat on elvytetty kahdesti pienestä kantapopulaatiosta. Luonteen suhteen ei tiettävästi
suuria eroja eri maiden koirakannoissa ole.
Sukupuolten väliset erot
Sukupuolten välisiä eroja, jotka poikkeaisivat huomattavasti rodulle tyypillisistä luonteenpiirteistä, ei
ole tiedossa tai havaittu.
4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet
Rodun alkuperäinen käyttö
Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on avustaa kalastajia kalastuksessa ja noutamisessa
kalastusaluksilla. Koirat toimivat myös aluksen vahteina satamassa ja niitä käytettiin apuna
metsästyksessä.
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen
Tavoitteena on säilyttää rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen noutamisominaisuus ja
halukkuus uida ja työskennellä vedessä unohtamatta muita työskentelyominaisuuksia.
Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin
Portugalissa rotukohtainen vesityökoe on lisännyt vuosien varrella suosiotaan ja kokeita järjestetään
vuosittain tällä hetkellä useita. Myös muita lajeja harrastetaan enenevässä määrin. Portugalin
kennelliiton (C.P.C.) vesikokeen avulla pyritään säilyttämään kansallisrodun alkuperäiset ominaisuudet
ja kyvyt. Vesityökokeessa testataan ja arvioidaan koirien taipumukset. Ranskassa on muotovalion arvon
saamiseksi läpäistävä (ranskalainen) vesityökoe (TAN). Ruotsissa portugalinvesikoirilla harrastetaan
käyttölajeja (palveluskoiraharrastus) ja agilitya. Portugalilainen vesikoe on siellä yksi harrastusmuoto.
Keväällä 2013 Ruotsissa kuusi norjalaista ja ruotsalaista harrastajaa pätevöityivät vesikoetuomareiksi
portugalilaisen tuomarin ohjauksessa. Ruotsissa vesikoe lajina on toistaiseksi epävirallinen.
USA:ssa on suurin portugalinvesikoirakanta, ja se on siellä myös suosittu harrastuskoira. Eniten
portugalinvesikoirat harrastavat siellä amerikkalaista vesityökoetta (Water Trials), tottelevaisuutta,
agilitya ja jäljestystä, joka on erityyppistä kuin Suomessa. Tottelevaisuudessa koiria on kilpaillut jo
1980-luvulta lähtien, myös kaikkein korkeimmalla tasolla. Agilityssa niin ikään on koirilla merkittäviä
saavutuksia joista mainittakoon ”Agility Dog”, joka on muodollinen koulutustunnus, ja sen on
ensimmäisenä koirana, kaikki rodut huomioon ottaen, saavuttanut portugalinvesikoira. Kanadassa
koirilla on tuloksia tottelevaisuudesta ja vesityökokeesta. Koirien kanssa harrastetaan myös agilitya ja
flyballia.
Kokeet
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Portugalinvesikoirilla on osallistumisoikeus SSL:n alaisten rotujen rodunomaiseen kokeeseen
spanieleiden taipumuskokeeseen (SPA), spanieleiden metsästyskokeeseen (SPME) sekä
metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen (MEJÄ) ja oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin.
Taulukko 15. Portugalinvesikoirien koekäynnit vuosittain kokeeseen osallistumisen mukaan laskettuna
Laji

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PAKK
SPA
(SPA1)

0

1

2

0

2

1

0

0

5

4

1

4

1

10

2

1

1

0

0

3

0

1

3

1

1

0

1

2

1

2

2

1

0

0

0

0
1

1

1

1

MEJÄ
(AVO1,2,3)

PERA /
PEHA
PAHA
(ALO,
0
0
0
1
2
2
AVO)
TOKO
1
8
8
5
(ALO,
1
0
AVO)
VEPE
(SOV,
0
0
0
1
1
0
ALO,
AVO)
AGLITY: VUONNA 2012 AGILITYSSÄ KILPAILI 22 PORTUGALINVESIKOIRAA

0

0

2

22

4

0

265

220

1

15

19

18

13

19

39

252

426

350

339

320

379

Lähde: Suomen Kennelliiton jalostustietotojärjestelmä

Portugalinvesikoirille on myönnetty osallistumisoikeus palveluskoirakokeisiin 1.3.2010 alkaen.
Spanieleiden taipumuskokeen on suorittanut vain pieni määrä koiria. Samoin vain muutama koira on
suorittanut metsästyskoirien jäljestämiskokeen. Vesipelastus on pienen harrastusjoukon laji, mutta
tottelevaisuuskoe on saanut lisää harrastajia. Marraskuussa vuonna 2012 saavutti
portugalinvesikoirauros Silanterin Mekro Escaldo ensimmäinenä rodussamme tottelevaisuusvalion
arvon. Agility on kokeisiin osallistumisen perusteella suurin laji. Agilityssa kilpailijoita on kaikissa
kolmessa tasoluokassa (1,2 ja 3).
Portugalinvesikoirilla ei valitettavasti vielä ole Suomessa kovinkaan paljon koetuloksia, vaikka se on
sopiva rotu moniin lajeihin. Koirien koulutukseen ja koekäynteihin toivoisi lisää aktiivisuutta. Kaikki
koemuodot kertovat koiran koulutettavuudesta ja sen monipuolisista käyttöominaisuuksista.
Portugalin vesikokeen käyttöönotto ja soveltaminen Suomeen on suunnitteilla.
Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö
Portugalinvesikoirilla harrastetaan kaverikoiratoimintaa ja metsästystä (linnustus).
Portugalinvesikoirasta hyötykoira-, virka tai muussa työkäytössä ei ole tarkempaa tietoa.
USA:ssa jäljestystä on eri tasoluokissa ja korkeimmalla tasolla simuloidaan kadonneen lapsen tai
loukkaantuneen ihmisen etsintää. Tässäkin lajissa portugalinvesikoira on saavuttanut ylimmän tason
koulutustunnuksen, alle 50 muun koiran joukossa. Näitä taitoja koirat käyttävät esim. etsintä- ja
pelastuskoiratehtävissä, joista äärimmäinen esimerkki on New Yorkin 9/11:n raunioilla 11 päivää
ruumiita etsinyt ”Dutch”. Koirat toimivat myös usein terapia- ja avustajakoirina työtehtävissä. The
Portuguese Water Dog Club of American yleisessä terveyskyselyssä koiran omistajat kertoivat koiriensa
toimivan myös esim. lenkkikavereina, metsästyksessä, flyball-harrastuksessa ja syövän etsijänä. Myös
opaskoiriksi niitä on koulutettu. PWDCA kerää koirien testi- ja koetuloksia.
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen
”Portugalinvesikoirilla on luontainen riistavietti ja spanielimainen hakukuvio, sekä halu tehdä
yhteistyötä metsästäjän kanssa. metsästysominaisuuksien jalostamista ei ole otettu huomioon
portugalinvesikoirien kasvatuksessa Suomessa. ” (Arto Havana, portugalinvesikoira- ja
metsästysharrastaja). Riistaviettiä esiintyy vaihtelevasti rodussa. Vesi on portugalinvesikoiralle melko
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luonnollinen elementti, kun se pennusta saakka siihen totutetaan. Käytännön metsästyksessä
käytetään joitakin portugalinvesikoiria.
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Yksinoloon liittyvät ongelmat
Kuten muissakin roduissa, portugalinvesikoirissa esiintyy yksilöitä, joilla on eroahdistusta. Eroahdistus
purkautuu joko taipumuksena karkailuun tai sitten paikkojen tai tavaroiden tuhoamisena. Vuonna 2013
tehdyn terveyskyselyn mukaan koirien yksinolossa oli ongelmia kahdella koiralla. Vastauksia kyselyyn
tuli yhteensä 82. Kyselyyn vastanneiden koirien omistajien mukaan koirat kärsivät eroahdistuksesta.
Syitä eroahdistuksen syntymiselle ei tarkemmin eritelty.
Lisääntymiskäyttäytyminen
Yliseksuaalista käyttäytymistä esiintyy joillakin uroksilla. Terveyskyselyn 2013 mukaan käyttäytyminen
on yleisempää nuorilla uroksilla. Jalostukseen käytettyjen koirien astutustilanteet olivat kyselyyn
vastanneiden mukaan sujuneet normaalisti ja luonnollisella tavalla.
Sosiaalinen käyttäytyminen
Terveyskyselyn 2013 mukaan koirien sosiaalista käyttäytymistä kuvattiin sanoilla sosiaalinen,
supersosiaalinen, reipas, hyväluonteinen, lapsiystävällinen, normaali, kiltti, tottelevainen ja
luonteeltaan rotumääritelmän mukainen. Uroksilla esiintyy jonkin verran reviiri- ja
lisääntymiskäyttäytymiseen liittyvää uhittelua toisille uroksille. Ihmisiin arastelevasti suhtautuvia koiria
kyselyn vastausten perusteella oli yksi. Vahtimiskäyttäytymistä omalla reviirillä esiintyi viidellä koiralla
82:sta. Pidättyväisyyttä ja varautuneisuutta vastanneiden omistajien mielestä esiintyi yhteensä 13
koiralla.
Pelot ja ääniherkkyys
Terveyskyselyn 2013 perusteella koirilla esiintyy jonkin verran (13/82) ääniherkkyyttä. Ääniherkkyys
liittyi lähes kaikissa tapauksissa ilotulitteisiin, joissakin tapauksissa ukkosen jyrähdykseen ja parissa
tapauksessa koviin paukahtaviin ääniin. Yleistä vieraan ja uuden asian kohtaamisen pelokkuutta
esiintyy kahdeksalla koiralla 82:sta.
Ikään liittyvät käytöshäiriöt
Terveyskyselyn 2013 mukaan käytöshäiriöt olivat yleisempiä nuorilla koirilla ja nuorena kotia
vaihtaneilla koirilla. Vanhempien koirien käytöshäiriön syynä oli jonkin aistin heikkeneminen, sairaus tai
sairauteen liittyvä kipu.
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen
Koiran näkö- ja kuuloaistin heikkeneminen tai menettäminen saattaa muuttaa koiran käyttäytymistä.
Muita käyttäytymisen muuttumisen syitä voivat olla muun muassa sairaus, ruuasta kilpaileminen,
pentujen suojeleminen sekä muunlaiset koiran kokemat asiat.
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä
niiden korjaamisesta
Keskeisimmät ongelmakohdat
Portugalinvesikoiraa pidetään terveyskyselystä saatujen vastausten perusteella luonteeltaan
tasapainoisena, avoimena ja iloisena koirana. Se on pääosin sosiaalinen, itsevarma ja reipas koirarotu.
Ääniherkkyyttä ja pelokkuutta esiintyy jonkin verran. Pelkojen ja ääniherkkyyden aiheuttajana oli
yleisimmin kovat, paukahtavat äänet, tummat epäselvät hahmot ja esineet pimeässä sekä äkillisesti
eteen tulevat uudet tilanteet. Koettuun pelkoon vaikuttaa osiltaan myös omistajan käyttäytyminen
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näissä tilanteissa. Vuonna 2013 toteutetun terveyskyselyn suomalaiseen koirakantaan nähden hyvin
pieneksi jääneen vastaanotettujen vastausten määrä ei anna riittävää informaatiota tarkemman
luonteen ja sosiaalisen käyttäytymisen analysoimiseen.
Ongelmien syyt ja vähentäminen
Ongelmien syitä on vaikea selvittää terveyskyselyiden perusteella. Saadut vastaukset eivät
yksiselitteisesti selvitä syytä esimerkiksi koiran ääniherkkyyteen tai yleisiin koettuihin pelkoihin tietyissä
tilanteissa. Jokainen vastaus on koiran omistajan subjektiivinen käsitys koiransa luonteesta ja
käyttäytymisestä. Vastaus on riippuvainen myös omistajan kokemuksesta ja tietämyksestä koirien
lajityypillisestä käyttäytymisestä ja koulutuksesta. Paremman käsityksen mahdollisista
ongelmakohdista saa testaamalla koiria Kennelliiton luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa, missä
olosuhteet on vakioitu ja koiran luonnetta ja reaktioita testataan samalla kaavalla.
Portugalinvesikoirien luonnetestausta tulisi lisätä nykyisestä huomattavasti.
Selvästi arkoja tai aggressiivisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Koiran omistaja voi omalla
käyttäytymisesimerkillään, ennakoinnilla ja koulutuksella jonkin verran välttää tilanteita, joissa koira
säikkyy tai tuntee pelkoa. Aina tämä ei ole mahdollista, jos tilanteet tulevat eteen yllättäen.
Säännölliset terveys- ja luonnekyselyt hyvin järjestettyinä ja laajalle informoituina hyödyttävät
jalostustoimikuntaa koirien luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvien ja jalostuksen kannalta huomioon
otettavien seikkojen tarkastelussa ja analysoinnissa.
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
Portugalinvesikoirakannan kasvun myötä (vuonna 2000 rekisteröityjen portugalinvesikoirien määrä oli
427 koiraa ja 2013 1914) myös rodun sairaudet ja viat ovat luonnollisesti tulleet näkyvämmin esille.
Rodun sairauksiin ja vikoihin viitattaessa on otettava huomioon se tosiseikka, että rotu on elvytetty
1970-luvulla Portugalissa vain muutamien kymmenien kantayksilöiden geeniperimästä. Kuten
muissakin suhteellisen pienen populaation roduissa Suomessa, on portugalinvesikoirakantaan
välttämätöntä tuoda uutta verta ulkomailta. Haasteellista onkin ennakoida mahdollisia riskejä
kartoittamalla tarkasti tuontiyksilöiden ja mahdollisesti siitokseen käytettävien yksiöiden taustat,
selvittämällä sukutaulujen koirilla esiintyvien sairauksien ja vikojen olemassaolo ja vakavuusaste.

PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset
PEVISA-ohjelma on Suomen Kennelliiton ylläpitämä perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma. Vuoden 2006 vuoden alusta portugalinvesikoirien pentujen rekisteröintiin
vaadittavat tutkimukset ovat olleet seuraavat: pentueen molempien vanhempien tulee olla
-lonkkakuvattuja (vähintään 12 kk:n ikäisinä virallisesti lonkkakuvattuja)
-silmätarkastettuja (silmätarkastuslausunto ei saa olla 36 kk:ta vanhempi)
Koska portugalinvesikoirien ohjelmaan ei liity raja-arvoa tai terveysvaatimusta, hyväksytään
astutushetkellä tai rekisteröintihetkellä voimassa oleva tulos. Lonkkaniveldysplasian vastustamiseksi
raja-arvon asettaminen on tarpeen. Myös silmätarkastusvälin tulee olla lyhyempi.
Jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä
voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta
astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot,
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voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-/ER-rekisteriin niin, että
rekisteröintimaksu on korotettu (ks. kohta 12.6). Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue
jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täytä
rotukohtaisia PEVISA-ehtoja. (Rekisteröintiohje 2014)
Ulkomaalaisen koiran käyttö

Ulkomaisten koirien suhteen noudatetaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjetta ( 2 0 1 4 ) . Jos
astutus tapahtuu ulkomaisella uroksella tai tuontispermalla, tai jos pennut tuodaan maahan ennen
syntymää, koskevat ulkomaista vanhempaa samat käyttöehdot siitokseen kuin rodun suomalaisia
koiria. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi kuitenkin rotujärjestön puollon
perusteella myöntää luvan pentueen rekisteröintiin, vaikka ulkomainen vanhempi ei täyttäisikään
rotukohtaisia PEVISA-ehtoja.
Portugalinvesikoirien PEVISA:n tehtävänä on ennaltaehkäistä lonkkaniveldysplasian ja
silmäsairauksien esiintyvyyttä rodussa. Lisäksi PEVISA:n avulla pyritään aktivoimaan rodun
kasvattajia ja harrastajia teettämään terveystutkimuksia portugalinvesikoirilleen mahdollisimman
laajasti.
Portugalinvesikoirien PEVISA-ohjelma on voimassa entisenlaisena 31.12.2015 asti. 23.2.2014 pidetyssä
rotukohtaisessa neuvottelussa päädyttiin äänestyksen kautta ehdottamaan raja-arvot
lonkkatutkimustuloksille. Lonkkatuloksiin ehdotettiin, että D-D-yhdistelmää ei hyväksytä. D-lonkkaiselle
koiralle voidaan kuitenkin käyttää A-, B- tai C-lonkkaista kumppania. Äänestämällä myös ehdotettiin,
että silmätutkimustulos ei saa olla 24 kuukautta vanhempi. Uutena ehtona ehdotettiin yksimielisesti,
että jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva
kyynärniveltutkimustulos ilman raja-arvoa. Ehdotus hyväksyttiin rotujärjestön kevätkokouksessa
16.3.2014 ja uudestaan korjattuna PEVISA-säännön mukaiseksi kokouskutsun osalta 20.10.2014.
Seuraavassa on käsitelty ne sairaudet, joita tämänhetkisillä PEVISA-ehdoiksi haetulla ehdotuksella
pyritään vastustamaan eli lonkkaniveldysplasia, perinnölliset silmäsairaudet ja kyynärniveldysplasia.
Lonkkaniveldysplasia – HD eli lonkkanivelen kehityshäiriö
Lonkkaniveldysplasia (hip dysplasia eli HD) on monen geenin periyttämä eli polygeenisesti periytyvä
lonkkanivelten kehityshäiriö. Lonkkakuvissa tämä ilmenee mm. lonkkamaljan mataluutena ja/tai
epäsymmetrisyytenä; reisiluun pää ei istu lonkkamaljan muodostamaan kuppiin täydellisesti kuten
kuuluisi. Tutkimuksin on todettu, että HD:n aiheuttama nivelen löysyys altistaa nivelen kulumiselle eli
nivelrikolle (artroosi). Suomessa käytetään FCI:n suosittelemaa asteikkoa, joka jakaa lonkat viiteen
luokkaan: A-, B-, C-, D-, ja E-lonkkaisiin. Jaottelussa A-lonkkainen arvioidaan terveeksi. B-lonkkaisella on
lievää löysyyttä lonkkanivelessä ollen kuitenkin vielä terveeksi luokiteltu. C-E - lonkkaiset koirat
määritellään sairaiksi, ja niiden katsotaan kärsivän jonkin asteisista nivelrikkomuutoksista, jotka voivat
pahimmillaan ilmetä jopa koiraa invalidisoivana kipuna. Mikäli pentueen vanhemmilla on Kennelliiton
virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos E, voidaan pennut rekisteröidä vain EJrekisteriin (Rekisteröintiohje 2014).
Lonkkaniveldysplasian vaikeusasteeseen vaikuttavat perimän lisäksi myös kasvuiässä annettu
epätasapainoinen ja liiallinen ruokinta, liikunnan määrä sekä pennun kasvunopeus (HD on yleisempi
suurikokoisilla roduilla). Eri tutkimustuloksin on päädytty oletukseen, jossa HD:n perimän osuudeksi
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arvioidaan noin 20 – 60 %. PEVISA-ohjelman yksi tärkeä tavoite on vähentää lonkkaniveldysplasiaa
rodulla. Koska portugalinvesikoirien PEVISA-ohjelmassa ei ole asetettu raja-arvoa, haluaa
jalostustoimikunta painottaa jalostusvalinnoissa tervelonkkaisten koirien suosintaa. D-lonkkaisten
koirien jalostuskäyttöä tulisi harkita tarkoin. Jos jalostukseen kuitenkin halutaan painavista ja
perustelluista syistä johtuen käyttää C- tai D-lonkkaisia, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla
vähintään A- tai B-lonkkainen.
Kasvattajien tulee parhaan mahdollisen kykynsä mukaan motivoida pennunostajiaan kuvauttamaan
koiriensa lonkat, jotta rodun lonkkatilannetta pystytään kartoittamaan laajemmin ja parantamaan
jalostuksen keinoin. Tällä hetkellä lonkkakuvattujen portugalinvesikoirien määrä on yhä edelleen liian
vähäinen.
Taulukko 16. Lonkkaniveldiagnoosien jakaantuminen syntymävuoden mukaan vuosina 2002 - 2012. Vuodet 1989-2001 on
yhdistetty. Kaksi viimeistä saraketta kuvaavat A+B ja C+D+E lonkkien prosenttiosuutta yhdistettyinä. Alinna on keskiarvot
sarakkeiden prosenttiarvoista.
Tutkittu %
A
Vuosi
B
C
D
E
A+B
C+D+E
koirista
1989-2001

25 %

13 %

25 %

31 %

24 %

7%

38 %

62 %

2002

30 %

12 %

26 %

26 %

32 %

3%

38 %

61 %

2003

33 %

8%

44 %

40 %

8%

0%

52 %

48 %

2004

32 %

19 %

39 %

14 %

25 %

3%

58 %

42 %

2005

35 %

18 %

21 %

32 %

18 %

11 %

39 %

61 %

2006

49 %

20 %

32 %

25 %

21 %

2%

52 %

48 %

2007

42 %

24 %

42 %

14 %

18 %

2%

66 %

34 %

2008

62 %

31 %

33 %

23 %

12 %

2%

64 %

37 %

2009

41 %

34 %

17 %

34 %

15 %

0%

51 %

49 %

2010

45 %

20 %

27 %

29 %

22 %

2%

47 %

53 %

2011

24 %

28 %

25 %

31 %

14 %

3%

53 %

48 %

2012

4%

75 %

0%

25 %

0%

0%

75 %

25 %

ka

35 %

25 %

28 %

27 %

17 %

3%

53 %

47 %

Perinnölliset silmäsairaudet
Perinnöllisten silmäsairauksien vastustaminen on yksi portugalinvesikoiria koskeva PEVISA – ehto.
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla Kennelliiton vahvistama silmätutkimustulos.
Silmätarkastettujen koirien silmät tulee olla terveeksi todetut ja silmätarkastuslausunto ei saa olla 36
kuukautta vanhempi.
Seuraavaksi on koottu perustietoa portugalinvesikoirilla esiin tulleista silmäsairauksista, joista kaksi
ensimmäistä (PRA ja HC) ovat Suomessa vakavimmat ja merkittävimmät.
PRA – progressiivinen retinan artrofia, etenevä verkkokalvon surkastuminen
Kuten useilla muillakin koiraroduilla, on portugalinvesikoirilla tavattu perinnöllistä silmäsairautta
PRA:ta ja tästä sairaudesta muotoa prcdPRA (prcd=progressive rodcone degeneration). Sairaus on niin
kutsuttu autosomaalinen ja resessiivinen, yhden geeniparin välityksellä periytyvä. PRA aiheuttaa
verkkokalvon etenevää rappeutumista, ja sitä kautta koiran näkökyky asteittain heikkenee, ja lopulta
koira sokeutuu. Joissakin tapauksissa tätä sairautta potevilla koirilla ilmenee näkökyvyn heikkenemistä
jo 3–4 vuoden iässä, mutta portugalinvesikoiralla yleisemmin vasta myöhemmällä iällä. Koska PRA:ta
on usein vaikea havaita nuorelta koiralta pelkän silmäpeilauksen avulla, kasvattajien kannattaa
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hyödyntää geenitestausta, jolloin myös tulevien pennunostajien on helpompi luottaa hankitun pennun
terveenpään tulevaisuuteen (Katariina Mäki, Koiramme-lehti nro 7–8/2006, s.53, ”Testien hyödyt”).
DNA-testituloksen avulla pystytään selvittämään, kantaako koira tätä sairautta aiheuttavaa
geenimutaatiota joko toiselta (”kantaja”) tai kummaltakin vanhemmalta perittynä (”sairas”), vain onko
se terve (”terve/normaali”). Tätä kautta voidaan päätellä koiran todennäköisyys sairastua prcdPRA:han. Toisin sanoen kahta prcd PRA:n kantajaa ei saa yhdistää, eikä kantajaa sairaan kanssa, jotta
vältetään sairaiden pentujen syntyminen.
Portugalinvesikoiran silmäoireina epänormaaleiksi suurentuneet pupillit ja voimistunut silmänpohjan
heijaste vaativat eläinlääkärin tekemän tarkistuksen silmäpeilauksen avulla. PRA:n määrätietoinen
kitkeminen pois rodusta edesauttaa rotumääritelmään liittyvien käyttöominaisuuksien säilyttämisessä.
Portugalinvesikoiralla on oltava erityisen hyvät aistit, näköaisti mukaan lukien, suoriutuakseen
perinteisistä ja nykyisistä tehtävistään. Esimerkiksi vahtiominaisuuksiltaan (aiemmin venevahtien
ominaisuudessa) koiralle on tärkeää myös hämäränäkö, jota PRA usein jo taudin varhaisvaiheessa
radikaalisti rajoittaa.
Aiheeseen liittyviä linkkejä:
http://www.vesikoirat.fi/por-jalostus-ja-terveys/por-terveys.html#silmä
http://www.optigen.com
Suomessa on silmäpeilauksin todettu 13 PRA:ta sairastavaa koiraa. PRA:han voi joskus liittyä
harmaakaihin muodostusta, jolloin sen määritys saattaa vaikeutua. Geenitestattujen ( Optigenlaboratorion tai sen lisenssillä myöntämät testit ) vapaaehtoisuuteen perustuen ja sairaiksi ilmoitettuja
( merkintätapa terve, kantaja, sairas ) koiria on kahdeksan, mutta kyseiset yksilöt eivät kaikki ole
samoja, peilaten todettuja/DNA-testein todettuja. Silmäpeilauksella tutkittujen portugalinvesikoirien
määrä oli vuoteen 2012 mennessä 431 koiraa. Rekisteröidyistä koirista tuo silmätutkittujen osuus on
noin 24 % (ks. Taulukko 18). Vesikoirat ry. kerää internetsivustolleen vapaaehtoisiin ilmoituksiin
perustuvia tuloksia. OptiGen-testattuja koiria on 7.5.2013 mennessä ilmoitettu Vesikoirat ry:lle kaiken
kaikkiaan 121 koiraa (http://www.vesikoirat.fi/por-tulokset/por-terveystulokset/163.htm).
Normaali / terve (Optigen A, A1, terve) tuloksia on 67 kpl (55,3%), kantajia (Optigen B, B1, kantaja) 45
kpl (37,2%) ja sairaita (Optigen C, C1, sairas) 8 kpl (6,6%).
Taulukot 18. ja 19.: PRA-silmäsairauden periytyvyys havainnollistettuna

Merkitys jalostuksessa

Normaali/terve

Voidaan astuttaa kaikkien
kanssa

Kantaja

Tulee astuttaa ainoastaan
Normaali/Terve-koiran
kanssa

Sairas

Tulee astuttaa ainoastaan
Normaali/Terve-koiran
kanssa
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Taulukko 19. PRA:n periytyjminen

Taulukko 18. Silmätutkimusdiagnoosit syntymävuoden mukaan. Portugalinvesikoirien silmätutkimusdiagnoosien
jakaantuminen vuosilta 2002-2012. Vuodet 1989-2001 on yhdistetty. Oikealla diagnoosit yhteensä ja prosenttiosuudet
syntyneiden määrästä. Alinna tutkittujen määrät kyseisenä vuonna syntyneistä, terveiden määrä, terveiden osuus tutkituista
prosentteina ja tutkittujen koirien määrät.
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Diagnoosi
Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

1989-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
116

22

17

28

18

31

30

30

33

28

13

3

4

8

0

1

1

Distichiasis, todettu

2

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, epäilyttävä

2

Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty, todettu

2

Kortikaalinen katarakta, todettu

3

1
1

1
2

M akroblepharon, todettu
M äärittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja, todettu

2

2

Nukleaarinen katarakta, todettu

2

1

Posterior polaarinen katarakta, todettu

3

1
2

PPM , diagnoosi avoin

1
2
1

PPM , iris-iris, todettu
PRA, epäilyttävä

2

PRA, todettu

5

3

2

1
1

RD, multifokaali, todettu

1

1

2

1

Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen, todettu

1

Totaali katarakta, todettu
1

Trichiasis, todettu
Linssin etuosan saumalinjan katarakta, todettu

2

Punktaatti katarakta, todettu

2

Yhteensä tutkittuja kpl

5

1

Kaihin laajuus, lievä

Terveet % tutkituista

40

1

Kaihin laajuus, kohtalainen

Tutkitut terveet kpl

2013

1

Caruncular trichiasis, todettu

Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu
Tutkittuja % syntyneistä

3

1

1

24 % (ka) 21 % 24 % 30 % 27 % 33 % 30 % 43 % 26 % 26 % 10 %
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23

17

28

18

31

30

30

33

28

13

3%

2%

3

3

94 % (ka) 96 % 94 % 85 % 86 % 82 % 86 % 83 % 80 % 100 % 87 % 100 % 100 %
129

24

18

33

21

38

35

36

41

28

15

3

3

Perinnöllinen harmaakaihi eli HC (Hereditary Catarract)
Harmaakaihi on silmän verkkokalvolle taittavan linssin osittainen tai koko sen laajuinen samentuma,
joko vain toisessa tai molemmissa silmissä. Perinnöllinen kaihi ilmenee yleensä keski-ikäisellä tai jo
nuorella koiralla. HC periytyy yleisimmin autosomaalin resessiivisen geenin seurauksena (joillakin
roduilla ilmenee myös HC:n dominoivasti periytyvää muotoa). Kaihi voi pahimmillaan aiheuttaa koiran
sokeutumisen. Kaihi on rodullamme PRA:n ohella yksi tärkeimmistä PEVISAN avulla vastustettavista
silmäsairauksista. Perinnöllistä kaihia sairastavaa tai tiettävästi sitä jälkeläisilleen periyttänyttä koiraa ei
tule käyttää jalostukseen.
PHTVL/PHPV (Persistoiva hyperplastinen tunika vasculosa lentis / Persistoiva hyperplastinen primaari
vitreus PHTVL/PHPV) tarkoittaa sikiökautisen liikakasvuisen ”alkulasiaisen” ja silmän sisällä linssiä
suonittavan verisuonijärjestelmän jäännettä. Normaalisti sikiökautisen lasiaisen ja sikiökautista linssiä
ruokkivan verisuonijärjestelmän tulisi surkastua syntymän aikoihin. Vakavimmissa asteissa nämä
aiheuttavat linssin takakapseliin samentumia, linssin muodon muutoksia, altistavat linssinmyöhemmille
kaihimuutoksille ja voivat sisältää jopa toimivaa verisuonitusta altistaen silmän sisäisille verenvuodoille.
Vakavimmissa asteissa sairas koira voi olla jo hyvin nuoresta iästä lähtien sokea. PHTVL/PHPV
muutokset jaetaan vakavuudeltaan 1. – 6., ja lievimmät muodot eivät aiheuta haittaa koiran
näkökyvylle. Toistaiseksi portugalinvesikoirilla ei Suomessa ole todettu PHTVL/PHPV muutoksia.
PPM (Persistoiva pupillaarimembraani – synnynnäinen silmän kehityshäiriö)
PPM on synnynnäinen perinnölliseksi epäilty silmän kehityshäiriö, jossa sikiökautisen silmän linssin
etuosaa ruokkiva verisuonitettu verkko/kalvo ei rappeudu normaalisti. Syntymän jälkeen jo 4 – 5 viikon
sisällä PPM näkyy linssin etukapselissa keskellä pieninä pigmentoituneina pisteinä tai iriksen l.
värikalvon pinnalla lankamaisina rihmoina saattaen aiheuttaa linssin samentumia, jotka vaikuttavat
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yksilön näkökykyä heikentäen. Lievemmissä muodoissa sairaus ei haittaa yksilöä lainkaan. Taudin lievä
muoto ei estä koiran jalostuskäyttöä, kunhan yhdistelmän toinen osapuoli on terveeksi todettu.
RD (Retinan Dysplasia l. verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö)
RD:tä ilmenee vakavuudeltaan monta eri muotoa. RD on monella rodulla perinnölliseksi todettu
resessiivisesti periytyvä sairaus, jossa verkkokalvo kehittyy jo sikiökaudella palautumattomasti
epänormaalisti. Verkkokalvon rakenne voi paikallisesti olla liikakasvuinen tai osin irronnut, muodostaen
poimuja. Vakavimmassa tapauksessa koko verkkokalvo saattaa irrota. RD muutokset voidaan todeta jo
6 – 8 viikkoisilla pennuilla. Paikalliset verkkokalvon vähäiset poimut ovat vaarattomia, ja koirat joilla on
vain tällaiset muutokset silmänpohjassa, saavat silmätarkastuksessa vain merkinnän poimuja, jotka
eivät sulje niitä pois jalostuksesta. (Joillakin roduilla kaikki RD:n asteet ovat jalostuksesta poissulkevia.)
Distichiasis
Distichiasis tarkoittaa ylimääräisiä tai epänormaalisti kasvavia ripsiä, jotka saattavat ärsyttävää silmää.
Cilia Aberranta on eräs muoto distichiasiksesta. Karvat voivat hangata sarveiskalvoa ja aiheuttaa
silmävuotoa, silmän siristelyä ja sarveiskalvohaavaumia. Ylimääräiset ripset voidaan poistaa kirurgisesti.
Vian periytymistapa ei ole tiedossa. Jalostuskäyttöön on tällaiselle koiralle valittava aina terve
kumppani.
Trichiasis
Trichiasikseksi kutsutaan normaalilla paikallaan kasvavia ripsiä tai karvoja, jotka hankaavat tai
ärsyttävät silmää.
Entropium
Entropium on silmän tila, jossa silmäluomi, usein alaluomi on epänormaalisti kiertynyt sisäänpäin,
jolloin silmäluomen karvat ärsyttävät silmää. Jos ärsytys jatkuu pitkään, seurauksena voi olla näön
heikkeneminen. Kiertynyttä silmäluomea voidaan hoitaa korjausleikkauksella. Leikkaus on kuitenkin
syytä tehdä vasta koiran kasvukauden päätyttyä. Koska vaiva on perinnöllinen (ilmeisimmin
polygeeninen), vaikeaa entropiumia sairastavaa koiraa ei suositella jalostuskäyttöön.
Harvinaisimpia silmäsairauksia
Muualla maailmassa on muutamia mainintoja portugalinvesikoirilla esiintyneistä seuraavista
silmäsairauksista; mm. KCS (keratoconjunctivitis sicca l. kuivasilmäisyys), micro-ophtalmia (silmän
epämuodostumia), glaukooma (silmänpainetauti, viherkaihi). Jalostustoimikunta kartoittaa
perinnöllisten silmäsairauksien esiintyvyyttä rodussamme, ja tarkentaa ohjeistuksia tarpeen vaatiessa.
Koska osa silmäsairauksista tulee ilmi silmäpeilauksin vasta koiran myöhemmällä iällä, suositellaan
etenkin jalostukseen käytettyjen koirien uudelleen peilausta noin 6 – 7 vuoden iässä.
(Silmäsairauksia koskeva tieto on koottu pääosin Marjukka Sarkasen/pieneläinsairauksien
erikoiseläinlääkäri, SKL:n valtuuttama silmätarkastuseläinlääkäri: ”Perinnöllisistä silmäsairauksista” tiedotteesta v. 2005 Vesikoirat ry:n jalostustoimikunnalle.) Tavalliset bakteeriperäiset silmätulehdukset
eivät rodulla ole varsinaisesti perinnöllisiä, mutta toki eräänlainen rotuominaisuuksiin liittyvä seikka,
koska portugalinvesikoirilla silmillä roikkuva ”otsatukka” saattaa olla altistava tekijä. Nämä tulehdukset
eivät rodulla ole kovin harvinaisia ja vaivaavat koiria, joiden silmien puhdistus jää vaillinaiseksi.
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Päivittäinen silmien tarkistus ja puhdistus on tärkeää. Pitkälle edennyt silmätulehdus saattaa
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa pysyviä muutoksia silmiin tai jopa sokeuttaa sairaan silmän.
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet
Kyynärnivelen kasvuhäiriö eli dysplasia (elbow dysplasia, ED)
Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen sisemmän osan sairaus, olkaluun
nivelnastan sisemmän osan osteokondroosi eli luutumishäiriö ja kiinnittymätön kyynärpään uloke.
Kyynärnivelen inkongruenssia eli epäyhdenmukaisuutta pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä
mainittuihin kasvuhäiriöihin. Epäyhdenmukaisuus lasketaan myös kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.
Kasvuhäiriön periytymiseen vaikuttavat useat eri geenit. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä
tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on oma
osuutensa sen ilmenemisessä. Kasvuhäiriön tyypillisin oire on ontuminen, joka pahentuu rasituksessa.
Se voi olla myös voimakkainta levon jälkeen. Ontumista voi olla vaikea havaita, jos kasvuhäiriö on
molemmissa kyynärissä. Tai vaikka kasvuhäiriö on molemmissa kyynärissä, koira ontuu vain toista
etujalkaa. Oireet huomataan usein vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena
kehittyneestä nivelrikosta. (Lappalainen 2010) Mikäli pentueen vanhemmilla on Kennelliiton virallisissa
terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos 3, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin
(Rekisteröintiohje 2014).
Taulukko 19. Kyynärniveldiagnoosit syntymävuoden mukaan. Alla olevasta taulukosta on nähtävissä Suomessa rekisteröityjen
portugalinvesikoirien kyynärniveldiagnoosien jakautuminen sekä niiden prosenttiosuudet tutkituista ja rekisteröidyistä
koirista. Syntymävuodet 1989-1998 ja 2000-2005 on yhdistetty.
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Kuvattuja kpl Syntyneistä kuvattuja %
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1
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18

24 %
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2

2

4

2

18

12
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18

25 %

18

2000-05

33

6%

27

89-99

4

1%

4

Yhteensä

286

259

3

2

0

Muut Suomessa rodulla todetut merkittävät sairaudet
Kuten kaikilla koiraroduilla populaation kasvaessa, lisääntyvät luonnollisesti myös rodulla ilmenevät
sairaudet. Myös portugalinvesikoirilla tulee vuosi vuodelta hitaasti Suomessakin esiin uusia vähemmän
tunnettuja sairauksia, mutta myös tavallisempia jo esimerkiksi muilla roduilla aiemmin ilmenneitä
sairauksia tai sairauksia, joita muualla maailmassa on portugalinvesikoirilla raportoitu ja tutkittu jo
pitkään.
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Nuorten koirien sydämenlaajentuma/JDCM – Juvenile Dilated Cardiomyopathy
JDCM, Juvenile Dilated Cardiomyopathy, on nuorilla portugalinvesikoirilla esiityvä vakava sydänsairaus.
JDCM:aa tavataan portugalinvesikoirapennuilla, jotka ovat noin viidestä viikosta seitsemän kuukauden
ikäisiä. Sairaus on erittäin vakava, lääkkeitä siihen ei ole ja se aiheuttaa aina pennun äkillisen kuoleman.
Kyseessä on perinnöllinen sydänlihaksen sairaus, jossa sydänlihaksen rakenne ja toiminta heikkenevät.
Taudin edetessä sydänlihas rappeutuu - sydämen seinämä ohenee, ja sydän laajenee voimakkaasti
pyrkiessään säilyttämään elimistöön pumpatun verimäärän ja verenpaineen ennallaan. Tämä johtaa
loppuvaiheessa tilanteeseen, jossa sydän ei pysty pumppaamaan tarvittavaa verimäärää eteenpäin, ja
menehtyessään pennulla on yleensä kertynyt nestettä keuhkoihin. Pentu voi kuolla täysin yllättäen tai
joissakin tapauksissa sairaus antaa merkkejä muutamaa päivää ennen pennun kuolemaa. Pennulla voi
olla hengitysvaikeuksia, oksentelua, yleistä heikkoutta, pentu on väsynyt ja rasituksen sieto on
vähäistä.
Tutkimusten myötä on selvinnyt, että tauti on resessiivisesti periytyvä, jolloin molempien pennun
vanhempien on oltava sairautta aiheuttavan geenin kantajia, jotta pentu sairastuu (vrt. PRA:n
periytyvyys). Syksyllä 2007 tuli mahdolliseksi tutkituttaa portugalinvesikoiria DNA-markkeritestin
avulla. Vuodesta 2010 lähtien on ollut mahdollista tutkituttaa koiria DNA-geenitestin avulla.
Testitulokset ilmoitetaan seuraavanlaisesti ( koska tuloksiin liittyy pieni virhemarginaali 0 – 4 %,
lisätään ilmoitettuun tulokseen sana ”probable” suom. ”oletettu” ):
JDCM-cardio: 1-1 ( probable normal/oletettu normaali )
JDCM-cardio: 1-2 ( probable carrier/oletettu kantaja )
JDCM-cardio: 2-2 ( probable affected/oletettu sairas )
Koska kyseessä on vakava perinnöllinen sairaus, ei kahta 1-2 (oletettu kantaja) tule yhdistää, vaan
toiseksi osapuoleksi on valittava 1-1 (oletettu normaali). Näin voidaan tämänhetkisen geenipoolin
laajuus pyrkiä säilyttämään parhaalla mahdollisella tavalla sulkematta kantajia pois jalostuksesta.
Testituloksien avulla voidaan pennunostajille välittää tärkeää informaatiota pennun perimästä.
Portugalinvesikoirien jalostustoimikunta suosittaa kasvattajia hyödyntämään yhdistelmiä valitessaan
JDCM – testin tuloksia. ( Myös Suomessa on raportoitu pentueista, joissa pentuja on menehtynyt
JDCM:aan. ) Edelleenkin toimikunta toivoo yhteydenottoa ja kerää talteen tietoa, jos pentu/pentue
äkillisesti kuolee sydänperäiseen sairauteen. Vesikoirat ry kerää internetsivustolleen vapaaehtoisiin
ilmoituksiin perustuvia JDCM DNA-markkeritestattujen koirien tuloksia. Yhdistykselle on 7.5.2013
mennessä ilmoitettu 16 koiran tutkimustulosta, joista 1-1 (oletettu normaali) tuloksia on 59 kpl ja 1-2
(oletettu kantaja) tuloksia 11 kpl.
Lisätietoa: http://www.vesikoirat.fi/por-tulokset/por-terveystulokset/161.html
Rodulla esiintyviä immuunijärjestelmän häiriöt ja sisäerityssairaudet
Autoimmuunisairauksille on tyypillistä, että elimistö alkaa muodostaa virheellisesti vasta-aineita
itseään vastaan. Näihin sairauksiin liitetään yleisesti perinnöllinen alttius, joskin ympäristötekijät
(mm.stressi ja loukkaantuminen) vaikuttavat yleensä sairauden puhkeamiseen. Sisäsiittoisuus (korkea
sukusiitosprosentti) lisää autoimmuunisairauksien riskiä. Sairastuneen koiran terveitä sukulaisia tulisi
käyttää jalostukseen vasta 3 – 4 vuoden iässä.
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Lupoid Onychitis
Lupoid onychitis eli SLO (Symmetrical Lupoid Onychodystrophy) 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 kasvavaa takaisin 6 – 8 kuukaudessa (joskin
usein kitukasvuisempina; epämuodostuneina, pehmeinä) ja kivut hellittävät. Joihinkin koiriin hoidot
eivät tehoa, ja ne joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisin perustein.
Taudin syntymekanismia vielä tunneta, mutta siihen saattaa liittyä muita autoimmuunisairauksia, kuten
ruoka- aineallergiaa sekä muita tekijöitä (esim. reaktiot lääkeaineisiin ). Voi olla, että tietyt rodut/linjat
ovat perinnöllisesti altistuneita tälle sairaudelle ja tämä on mahdollista portugalinvesikoirienkin
suhteen. Jalostustoimikunnan tietoon on annettu muutamia SLO-tapauksia Suomessa, joista osassa
koira on lopetettu. Jalostustoimikunta kartoittaa SLO-tilannetta ja kerää tietoja diagnosoiduista
tapauksista sekä koirista, joilla oireet viittaavat selkeästi tähän sairauteen. SLO -sairasta koiraa ei
suositella jalostuskäyttöön.
Lisätietoja sairaudesta:
SLO-artikkeli Vesiposti 02/2007, Tuija Kauhanen
Doggy Repport, 03/2007: http://www.doggyrapport.se/doggyrapport/07/rapport0307.pdf
Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)
Kilpirauhasen vajaatoimintaa eli hypotyreoosi on sisäerityssairaus, jota on raportoitu muutamia
tapauksia Suomessa. Sen oireita ovat mm. haluttomuus, turkin huonokuntoisuus ja oheneminen,
erilaiset tulehdukset (esim. korvatulehdukset), yleinen väsymys ja neurologiset oireet. Taudin oireita
voidaan helpottaa ja koira voi elää yleensä normaalia elämää tyroksiini-lääkityksen ansioista (samainen
hoitomuoto, jota käytetään ihmisilläkin). Koiraa, jolla on diagnosoitu hypotyreoosi, ei tule käyttää
jalostukseen ja jalostukseen aiotut koiran lähisukulaiset on syytä testata. Vesikoirat ry kerää
internetsivustolleen vapaaehtoisiin ilmoituksiin perustuvia kilpirauhastutkimustuloksia. Yhdistykselle
on 7.5.2013 mennessä ilmoitettu 27 koiran tutkimustulosta, joista viidellä oli viitearvoista poikkeavat
tulokset (http://www.vesikoirat.fi/por-tulokset/por-terveystulokset/162.html).
Haiman vajaatoiminta/haiman degeneratiivinen atrofia eli surkastuma
Haiman vajaatoiminta kuuluu sisäerityssairauksiin kuten hypotyreoosikin. Sitä sairastavia
portugalinvesikoiria on tavattu Suomessa muutamia. Koiralla ilmenee kovaa ruokahalua ja silti
voimakasta laihtumista, koska koira ei pysty käyttämään ravinnon rasvoja hyväkseen. Koiran
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ulostamistarve lisääntyy, ja uloste muuttuu mm. vaaleaksi ja pahanhajuiseksi. Haiman vajaatoimintaa
sairastava koira tarvitsee eläinlääkärin apua, ja koiralle määrätään yleensä elinikäinen lääkitys
(haimaentsyymitabletit) tai ruokaan lisätään säännöllisesti raakaa (pakastettua) sianhaimaa. Koiran
oman haiman puutteellinen entsyymituotanto korvataan tällä tavoin tasapainoon. Haiman
vajaatoiminnasta kärsivää koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen, mahdollisen taudin
periyttämisen takia.
Myastenia gravis
Myastenia gravis on hermo-lihassairaus, jossa motoristen impulssien siirtyminen hermosta lihaksiin on
häiriintynyt. Sairastuneet koirat väsyvät helposti, ja ne voivat kompastella ja kompuroida ilman
näkyvää syytä. Raskas harjoittelu voi aiheuttaa koiran romahtamisen ja vakavia kohtauksia, jotka
muistuttavat myrkytystilaa. Sairauteen liittyy usein myös ruokatorven laajentuma, sen seurauksena
oksentelua. Sairaus on yleensä perinnöllistä alkuperää, ja voi johtaa koiran kuolemaan
(http://www.ahgi.org/articles/ immune_rising_storm_finnish.htm). Suomessa jalostustoimikunnan
tietoon on saatettu yksi koiran kuolemaan johtanut myastenia gravis -tapaus.
Atopia ja allergia
Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen ihosairaus.
Sille on olemassa useita altistavia tekijöitä perimän lisäksi, kuten koiran elinympäristö ja olosuhteet.
Atopia on yleisempi vaiva koiralle kuin ruoka-aineallergia. Vain 10 % iho-oireisista koirista kärsii myös
ruoka-aineallergioista. Ruoka-aineallergiassa koiralla on myös ruuansulatuskanavan oireita, kuten ripuli
ja ilmavaivat. Atopiaan liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä on
päätelty, että atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Oireet
yleensä helpottuvat ja pahenevat kausittain ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat jatkuvia
alusta saakka, voidaan epäillä aiheuttajaksi ruoka-aineallergiaa. Oireina atopiassa iho kutisee, turkki
hilseilee ja on huonokuntoinen ja ohut, paikoin jopa kalju. Jatkuva raapiminen aiheuttaa ihon
paksuuntumista ja tummumista. Muutokset näkyvät naamassa (huulet ja silmien ympärys), korvissa,
tassuissa, leuassa ja vatsan alla (kainalot ja nivuset). Joillakin koirilla kutina aiheuttaa myös muutoksena
käyttäytymisessä esimerkiksi ärtyneisyytenä. Myös toistuvat korvatulehdukset saattavat kertoa koiran
sairastuneen atopiaan. Atopian hoidossa tärkeintä on allergeenialtistuksen vähentäminen. Toistuvia
pesukertoja vähennetään ja ympäristöä saneerataan. Joissakin tapauksissa nämä toimenpiteet ja
sekundaaristen bakteeri- ja hiivatulehdusten hallinta eivät auta. Allergiatestin perusteella voidaan
aloittaa siedätyshoito ja/tai lääkehoito. Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
(Menna 2014)
Hermostoperäiset sairaudet
Epilepsia
Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö. Kohtauksien luonne
vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston tai
käyttäytymisen häiriöitä. Koira voi kohtauksen aikana olla tajuissaan tai tajuton. Kohtaus voi esiintyä
paikallisena tai yleistyneenä. Paikallisessa kohtauksessa vain yksi lihasryhmä kouristelee esimerkiksi
koiran raaja tai raajat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi, jolloin koko
koira kouristelee. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa tai sen leviämisestä.
Myös muut sairaudet voivat aiheuttaa epileptisen kohtauksen. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden
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sairauksien poissulkemiseen. Epilepsiaa ei voida parantaa. Koira tarvitsee lääkityksen koko
loppuelämäkseen. Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. On myös vältettävä
sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä.
Ihosairaudet
Rasvapatit eli lipoomat
Osalla portugalinvesikoirista on havaittu kehittyvän rasvapatteja (lipooma eli rasvakudoskasvain), jotka
joskus vaativat kirurgista poistoa. Nämä kasvaimet ovat yleensä hyvänlaatuisia eivätkä lähetä
etäispesäkkeitä.
Muut rodulla tavatut endokrinologiset sairaudet (sisäerityssairaudet)
Addisonin tauti/Hypoadrenocorticism
Addisonin tauti on sairaus, jossa lisämunuaisten toiminta heikkenee. Lisämunuaisten lopettaessa
elintärkeiden hormonien tuotannon, häiriintyy koiran elimistön kortisoliaineenvaihdunta samoin kuin
suola- ja nestetasapainokin. Tämä vaikuttaa koiran fyysiseen tilaan, ja aiheuttaa käyttäytymisessä
havaittavia muutoksia. Oireet voivat vaihdella ja esiintyä ristiriitaisesti tulkittavina. Sairaalla koiralla
saattaa esiintyä joku tai joitakin seuraavista oireista; masennusta, haluttomuutta, ”horroksenomainen
tila – tajunnan häiriöt”, yleistä heikkoutta, oksentelua, ripulointia, painonlaskua ja/tai
ruokahaluttomuutta. Oikean diagnoosin löytäminen voi olla vaikeaa, jos eläinlääkäri ei ole tietoinen
portugalinvesikoirien alttiudesta sairastua tähän perinnöllisenä esiintyvään sairauteen. Sairaus
saatetaan helposti aluksi tulkita mm. munuaissairaudeksi tai Lymen taudiksi (tosin Addisonin taudissa
ei yleensä esiinny kuumeilua).
PWDCA:n (The Portuguese Water Dog Club of America) Addisonin tauti -toimikunta on kerännyt tietoa
sairaudesta jo vuodesta 1984 lähtien. Taudin perinnöllisyysmallia ei vielä tässä vaiheessa ole tarkalleen
määritelty, mutta erään oletuksen mukaan se olisi autosomaalisen resessiivisen geenin periyttämä tai
mahdollisesti kyseessä voisi olla edellä mainittu ”kynnysominaisuus”. On havaittu myös, että tämän
autoimmuunitaudiksi luokitellun sairauden puhkeamiseen saattaisivat vaikuttaa perimän lisäksi mm.
sairastetut tulehdukset, stressi ja nartun tiineys. Tautia esiintyy enemmän nartuilla kuin uroksilla,
mutta kaiken kaikkiaan sairaus on harvinainen. Jos sairautta ei havaita ja tunnisteta ajoissa, saattaa
seurauksena olla niin kutsuttu. Addisonin taudin kriisi, joka voi hoitamattomana johtaa kuolemaan.
Sairastunutta koiraa voidaan hoitaa ”korvaushoidolla”, jolloin koira saa kortisolin puutteeseen
synteettistä johdannaista kuten esim. prednisolonia suun kautta tai pitkävaikutteisina pistoksina.
Hoidon lakatessa oireet puhkeavat uudelleen. Tasapainotetulla lääkityksellä koira voi elää melkein
normaalia elämää ja elää yhtä pitkän elämän kuin mikä muu koira hyvänsä. Sairaita koiria ei suositella
käytettäväksi jalostukseen, eikä myöskään koiria, joiden suvussa on useita Addison-tapauksia. (PWDCA.
http://www.pwdca.org/addisons. Braund, K. 1997. 178–180. Molinari, C. 1998. 138–139).
Virtsa- ja sukuelinten sairaudet
Kivesvika
Kivesvialla tarkoitetaan tilaa, jossa molemmat tai toinen kiveksistä ei laskeudu normaalisti kivespussiin,
tai urokselta puuttuu täysin toinen ”monorchia” tai molemmat kivekset ”anorchia”. Vian
periytymistapaa ei vielä täysin tunneta, mutta tiedetään että molemmat sukupuolet voivat kantaa
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vikaa aiheuttavaa geeniä perimässään. Kivesvikaista urosta ei saa käyttää jalostukseen, eikä
kivesvikaisia pentuja tuottanutta yhdistelmää tulisi uusia. Kivesvikaisella uroksella on lisääntynyt
kivessyövän riski. Suomen portugalinvesikoirilla vian esiintyvyyttä ei vielä ole tarpeeksi kartoitettu,
mutta 2013 julkaistun terveyskyselyn toivotaan tuovan lisäinformaatiota tämänhetkiseen tilanteeseen.
Virtsatieinfektiot
Portugalinvesikoirilla esiintyy virtsatieinfektioita aika-ajoin, jolloin virtsaamistarve lisääntyy ja virtsassa
saattaa esiintyä myös verta. Oireet voivat viitata muodostuneisiin virtsakiviin, jotka lisäävät alttiutta
virtsatieinfektioihin tai jopa virtsatietukokseen. Vaiva vaatii eläinlääkäriin määräämän
antibioottihoidon. Joillakin nartuilla voi olla virtsanpidätysongelmia, jotka saattavat häipyä
ensimmäisen juoksuajan yhteydessä. Mahdollisesta perinnöllisestä alttiudesta kyseiseen
ongelmaan/tulehdusriskiin ei ole selvyyttä.
Kasvaimet
Suomen portugalinvesikoirakannassa yleisimmät kasvaimet lienevät nisäkasvaimet ja iholta
poistettavat rasvapatit. Suomessa portugalinvesikoirakanta on suhteellisen uusi (ensimmäiset
rekisteröidyt rodun edustajat ovat vuodelta 1990), ja kanta on lähtenyt voimakkaammin kasvuun vasta
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koirakannan suuren osan yhä ollessa suhteellisen nuoria koiria, ei
jalostustoimikunnalle ole kertynyt arkistoon mitään hälyttävää tietoa perinnölliseksi epäillyistä
syöpätapauksista. USA:ssa tavallisin portugalinvesikoirien kuolinsyy PWDCA:n julkaiseman tiedon
mukaan on syöpä. PWDCA selvittää ”The Georgie”-projektin avulla syövän yleisyyden syitä, pyrkii
löytämään parempia hoitomuotoja sekä kartoittamaan yksittäisten portugalinvesikoirien
sairastumisriskiä. ( PWDCA. http://www.pwdca.org/cancer )
Muut Suomessa tavatut perinnölliseksi luokitellut poikkeamat
IC (Improper Coat) – ”virheellinen karvapeite”
IC on portugalinvesikoirilla ilmenevä turkin laatuun liittyvä perinnöllinen poikkeavuus, ja se käsitellään
tässä sairauksien yhteydessä, vaikka tämä ”virheellinen karvapeite” ei aiheuta itse koiralle millään
tavalla kärsimystä. Yhtä hyvin kyseinen poikkeavuus voitaisiin esittää osiossa 4.4 Ulkomuoto.
IC periytyy tiettävästi yksinkertaisen resessiivisen geeniparin kautta ( vrt. PRA:n periytyvyysmalli ).
Pennulla tämä poikkeava ja rotumääritelmän mukaan virheellinen karvepeite voidaan havaita noin
viiden viikon iässä. Tällöin huomataan, ettei pennun turkki kasva normaaliin tapaan esimerkiksi
varpaiden väliin. Vatsan alla karva on niukkaa ja ohuempaa. Etu– ja takaraajoissa karva kasvaa hieman
pidemmäksi vain takana/sivuilla. Kuono-osassa karva jää automaattisesti lyhyemmäksi, kun sitä vastoin
normaaliturkkisilla pennuilla kuonokarva trimmataan lyhyeksi. IC-koirien karvanlaadussa on havaittu
eriasteisia variaatioita. Yleensä näiden varttuneempien IC-koirien karvapeite muistuttaa jossain määrin
sileäkarvaisen noutajan tai bordercollien turkkia. Kiharakarvaisen IC–koiran karvapeite voi muistuttaa
kiharakarvaista noutajaa tai amerikanvesispanielia. On mahdollista, että IC-koiralla on karvanlähtöä ja
turkissaan pohjavillaa, toisin kuin rotumääritelmän kuvailemassa karvapeitteessä. Joillakin IC-koirilla
saattaa karvapeitteessä olla punavivahde. Kuvailtuja IC-koiria on raportoitu syntyneen ensimmäisinä
USA:ssa, mutta viime vuosina myös Euroopassa mm. Ruotsissa, Hollannissa ja Suomessa. Optigenillä on
nykyisin tarjolla IC-periytyvyyden selvittämiseksi geenitesti:
http://www.optigen.com/opt9_impropercoat.html
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Hammasviat
Suomessa syntyy silloin tällöin portugalinvesikoirapentueita, joissa saattaa esiintyä yksittäisiä
purentavikoja ja/tai hammaspuutoksia ( mm. premolaari- eli välihammaspuutoksia ). Tavallisimmat
purentaviat ovat alapurennat. Vuoden 2013 terveyskyselyssä ilmoitettiin kahdeksalla koiralla olevan
hammaspuutos. Näistä viidellä puuttui yksi premolaarihammas ja kolmella useampi tai muu hammas.
Kahdella koiralla ilmoitettiin olevan alapurenta.
Välimuotoinen lanne-ristinikama
Vuonna 2013 järjestetyn terveyskyselyn perusteella portugalinvesikoirilla on diagnosoitu muutamia
välimuotoisia lanne-ristinikamia. Välimuotoinen lanne-ristinikama on synnynnäinen (lumbosacral
transitional vertebra, LTV) ja joillain roduilla varsin yleinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma,
jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:ssä nikamalla on sekä lannenikaman että ristinikaman
piirteitä. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai
epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein
lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran lanne-ristiluuliitos ’ylhäältä päin’. Joillain koirilla
lannenikamien lukumäärä on poikkeava. normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6
lannenikamaa Tämä muoto LTV:stä voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on
kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka. LTV saattaa altistaa lanneristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, josta johtuen koiralla voi esiintyä takaselän kipua ja
pahimmassa tapauksessa halvausoireita. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa
tapauksissa leikkaushoitoa. Harrastus- ja työkoirina sairastuneet koirat harvoin pystyvät enää
toimimaan, mutta kotikoirana pärjäävät suhteellisen hyvin.
LTV:stä voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira. Arvostelussa käytetty asteikko:
LTV0

Ei muutoksia

LTV1

Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2)

LTV2

Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama

LTV3

Epäsymmetrinen lanne-ristinikama

LTV4

6 tai 8 lannenikamaa

(Lappalainen. 2013. http://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-selkamuutokset)
Yhteenveto muissa maissa esiintyneistä tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista
Yleistä sairauksista
Vesikoirat ry:n jalostustoimikunta seuraa rodulla esiintyviä sairauksia, ottaa vastaan ja kerää tietoja
tulevaisuuden jalostustyön tueksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan portugalinvesikoirat elävät
keskimäärin yleensä noin 11–14- vuotiaiksi, ja joidenkin on raportoitu eläneen jopa 17-vuotiaiksi
saakka. Vesikoirat ry:n edelliset terveyskyselyt on toteutettu vuonna 2003 ja 2008. Uusi terveyskysely
on laadittu 2013 ja sen tulokset kootaan 2013-2014 aikana.
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The Portuguese Water Dog Club of America toteutti yleisen terveyskyselyn vuosien 2005-2006 aikana
USA:n ja Kanadan alueella. Kyselyä lähetettiin 2241 kpl ja vastausprosentti oli 77% koskien 3547 koiraa.
Koirista 2886 oli elossa ja 661 kuolleita. Yleisin kuolinikä uroksilla oli 10 vuotta ja nartuilla 11 vuotta.
Vanhin uros oli yli 16 -vuotias ja vanhin narttu yi 17 -vuotias. Yleisimmät kuolinsyyt olivat syöpä,
vanhuus ja sydänongelmat. Kymmenen eniten raportoitua terveysongelmaa olivat talirauhaskystat
(10%), lonkkaniveldysplasia (6,9%), niveltulehdus (6,5%), ruoka-aineallergiat (6,2%), kataraktat (5,9%),
krooniset korvatulehdukset (5,4%), kosketusallergia (4,9%), toistuvat virtsatietulehdukset (4,7%),
kilpirauhasen vajaatoiminta (4,3%) ja lipoomat (3,9%).
Lähes 13% koirista oli silmäongelmia kataraktan ollessa yleisin. Syöpätapauksia esiintyi noin 12%
koirista hemangiosarkooman ollessa yleisin. 12% koirista kärsi munuais-ja virtsatieongelmista
yleisimpinä toistuvat virtsatietulehdukset ja inkontinenssi steriloinnin jälkeen. Lisäksi oli
gastrointestinalisia ongelmia 8% koirista ja suuongelmia saman verran. IBD:tä esiintyi 2% koirista.
Addisonintautia oli vajaalla 2% koirista. Lisäksi raportoitiin tyristä, sydän- ja verenkierto-ongelmista ja
epilepsiasta (alle 2%). Sekä nartuilla että myös uroksilla raportoitiin eriasteisia lisääntymisongelmia.
Orthopedic Foundation for Animals (OFA) on tallentanut sekä tuontikoirien että Yhdysvalloissa
syntyneiden portugalinvesikoirien terveystutkimustuloksia vuodesta 1976. Online-rekisteristä löytyy
silmä-, lonkkanivel- ja kyynärniveltutkimustuloksia sekä tutkimustuloksia mm. seuraavista sairauksista
ja vioista: polvilumpion luksaatio, sydänkuuntelu, kilpirauhasen vajaatoiminta, PRA ym.
Taulukko 20. Otos OFA:n rekisteröimistä lonkkakuvaustuloksista vuosilta 1997-2013 OFA:n jaottelun mukaisesti.
FCI vastaavuus

Vuosina

Vuosina

Vuosina

Tutkitut

(OFA:n arvio)

1997-2001

2002-2007

2008-2013

yhteensä

Exellent

A-1

236

308

189

733

Good

A-2

909

1466

570

2945

Fair

B-1

175

236

71

482

Borderline

B-2

-

1

2

3

M ild

C

-

37

12

49

M oderate

D

-

20

7

27

Severe

E

4

3

7

2072

854

4246

Diagnoosi

Yhteensä

1320

Taulukko 21. Lonkkaniveldysplasian kehityssuunta portugalinvesikoirilla Exellent-lonkkien ja dysplastisten lonkkien suhteen
OFA:n mukaan vuosina 1980 – 2010 syntyneille portugalinvesikoirille
Diagnoosi

Synt.

Synt.

Synt.

Synt.

Synt.

1980

1990

2000

2003-2004

2006-2010

Excellent

1,00 %

10,70 %

13,20 %

13,90 %

20,40 %

Dysplastinen

26,20 %

11,00 %

9,30 %

8,80 %

9,10 %

Koiria yhteensä

103

708

1012

807

1643

Taulukko 22. OFA:n rekisteröimien kyynärniveldysplasia diagnoosien jakautuminen vuodesta 1974 vuoden 2012 loppuun.
Tutkittujen portugalinvesikoirien määrä oli 2703 kpl
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Diagnoosi

Vuodet 1974-2012
% tutkituista

Normal

98,4 %

Elbow Dysplasia Grade I

1,3 %

Elbow Dysplasia Grade II

0,2 %

Elbow Dysplasia Grade III

0%

Tutkittuja koiria yhteensä

2703

OFA julkaisee sivuillaan tilastoja joistain terveystutkimustutkimustuloksista:
http://www.offa.org/stats.html#breed
Lisätietoa perinnöllisistä sairauksista ja niiden periytymistavoista löytyy:
http://www.koiranjalostus.fi/27
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
Taulukko 23. Kuolinsyytilasto vuosilta 1993–2014 (poimittu 8.12.2014)

Kuolinsyy
Hengitystiesairaus
Hermostollinen sairaus
Immunologinen sairaus
Yasvainsairaudet, syöpä
Yuollut ilman sairauden diagnosointia
Lopetus ilman sairauden diagnosointia
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
Luusto- ja nivelsairaus
aaksan ja ruoansulatuskanavan sairaus
auu sairaus, jota ei ole listalla
tennun synnynnäinen vika tai epämuodostuma
Selkäsairaus
Sisäeritysrauhasten sairaus
Sydänsairaus
Tapaturma tai liikennevahinko
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)
Yuolinsyytä ei ole ilmoitettu
Yaikki yhteensä

Keskimääräinen elinikä

Yhteensä

10 vuotta 11 kuukautta

1

2 vuotta 1 kuukautta

1

1 vuotta 11 kuukautta

1

10 vuotta 4 kuukautta

22

7 vuotta 8 kuukautta

2

8 vuotta 9 kuukautta

2

2 vuotta 8 kuukautta

1

7 vuotta 8 kuukautta

4

12 vuotta 5 kuukautta

2

6 vuotta 6 kuukautta

5

1 vuotta 6 kuukautta

1

10 vuotta 2 kuukautta

3

2 vuotta 10 kuukautta

1

11 vuotta 3 kuukautta

1

4 vuotta 4 kuukautta

5

13 vuotta 4 kuukautta

25

7 vuotta 10 kuukautta

20

9 vuotta 6 kuukautta

97

Vuodesta 1993 elokuuhun 2014 asti kuolleeksi on Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ilmoitettu 97
koiraa. 25 koiran on ilmoitettu kuolleen tai lopetetun vanhuuden vuoksi. 22 koiralla on kuolinsyynä
ollut kasvainsairaus ja 20 kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Keskimääräinen vanhuuteen kuolleen tai
lopetetun koiran elinikä on 13 vuotta ja 4 kuukautta. Kuolleeksi ilmoitettujen koirien vähäinen määrä
selittynee osaltaan sillä, että Omakoira-järjestelmä on Kennelliiton jäsenille osoitettu palvelu tai
koiranomistaja ole Kennelliiton jäsenenä käyttänyt mahdollisuutta rekisteröityä Omakoiran käyttäjäksi.
Osa katsoo, ettei kuolinsyyllä ole merkitystä.

4.4. Ulkomuoto
4.4.1 Rotumääritelmä
Portugalinvesikoira on yleisvaikutelmaltaan roteva, lihaksikas työkoira, joka liikkuu pontevasti ja
ryhdikkäästi kantaen häntäänsä komealla kaarella. Kokonaiskuva on keskikokoinen ja tasapainoinen.
Tällä hetkellä suomalaiset portugalinvesikoirat näyttävät pitäneen ulkomuotokriteerit lähellä
rotumääritelmää, jos mittareina pidetään esim. rodun alkuperämaan ulkomuototuomareiden
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arviointeja (väheksymättä muiden rotua arvostelevien tuomareiden pätevyyttä). Erikoisnäyttelyissä ja
muissakin suurissa näyttelyissä, joissa on koolla kymmeniä koiria kerrallaan; ei ole harvinaista, että
suurin osa koirista saa laatuarvosanaksi erinomainen tai erittäin hyvä, vain muutamien jäädessä tästä
tasosta. Seuraavassa tekstissä on koottuna muutamia kommentteja, joihin voisimme vielä
tulevaisuudessa panostaa päästäksemme yhä lähemmäksi rodun alkuperämaan ihannetta. Osia
rotumääritelmästä on kirjoitettu kursivoidusti ja kommentit näiden perään.
Pää
Tasapainoinen, vahva ja leveä.
Pään mittasuhteet: osalla portugalinvesikoiristamme Suomessa esiintyy hieman kevytrakenteisia ja
kapeahkoja kallo-osia, joissa kuono-osan pituus joissakin tapauksissa ylittää jopa kallon pituuden.
Toinen koiran ilmeeseen selkeästi vaikuttava seikka on vaillinaisesti kehittynyt otsapenger, ”luisu otsa”,
joka saattaa myös antaa vaikutelman silmien liian lähekkäisestä sijainnista. Myös kuono-osan
”täyteläisyys”, kallon ja kuonon toisistaan erottavat ”täyteläiset silmänaluset eli posket” ja alaleuan
vahvuus ovat hyvin tärkeä osa pään mittasuhteita arvioitaessa, ja niihin tulisi kiinnittää erityisesti
huomiota.
Kaula
Suora, lyhyt, kauniisti pyöristynyt, vahvalihaksinen ja ylväästi pystyssä. Kiinnittyy kauniisti lapoihin.
Kaula: Näyttelyarvosteluissa aika ajoin ilmenee laajastikin pohdintaa herättävä seikka, jossa selvästi
arvioidaan saman koirayksilön kaulan rakennetta milloin ”aika pitkäksi” ja toisinaan ”aika lyhyeksi”.
Portugalinvesikoiran kaula on lyhyt. Joissakin nykyisissä portugalinvesikoiralinjoissa kaula on pitkähkö
ja antaa uljaan yleisvaikutelman, tämä ei kuitenkaan ole rotumääritelmän antama kuvaus ideaalista
kaulalinjasta.
Runko
Runko: Perinteinen portugalinvesikoiran runko on vankka ja lihaksikas eikä missään tapauksessa edusta
kevyttä ja ”ilmavan koiran olemusta”. Osalla koirista on hieman liian pitkä lanneosa, joka aikaansaa ei
toivotun, pitkänomaisen ja lyhytjalkaisen vaikutelman.
Häntä
Luonnollinen, tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva; keskikorkealle kiinnittynyt. Sen ei tule ulottua
kintereen alapuolelle. Kun koira on tarkkaavainen, häntä kaartuu puoliympyräksi. Hännän kärki ei ulotu
lanteen keskiosan etupuolelle.
Ulkomaisilla koirilla silloin tällöin havaittavaa ja Suomessakin joillakin yksittäisillä koirilla esiintyvää
virheellisesti ylikiertynyttä hännänrakennetta tulisi pyrkiä välttämään jalostuksen keinoin. Ylikiertynyt
häntä on pystykorvamaisesti ”löysällä spiraalilla” jommallakummalla puolella selkälinjaa. Liikkeessä
hännän tulisi selkeästi kaartua selkälinjan yläpuolelle.
Liikkeet
Vapaat liikkeet. Käynti on lyhytaskelista, ravi keveän rytmikästä ja laukka tarmokasta
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Taka-ahtaat liikkeet ovat koirillamme aika yleinen ja hieman kiistanalainenkin aihe. Toivottavaa on, että
koiran takaraajojen liikkeet ovat tasapainoiset ja terveet, sekä voimakkaat. Varsinaisesti taka-ahtaasti
liikkuvan koiran kintereet saattavat jopa kääntyä sisäänpäin polvien kääntyessä usein ulospäin ja raajat
voivat liikkeessä näyttää ”kiemurtelevan” rungon alla vuoronperään ja koskettaa jopa toisiaan
pyrkiessään tasapainoisesti löytämään askeleet nk. keskilinjalle. Kyseessä on siis single tracking breed
eli koiran ravissa askeleet pyrkivät samalle ”keskilinjalle” (Kathryn Braund.The New Complete
Portuguese Water Dog, II-painos 1997. s. 81–82. Pekka Nykyri. 2003. luentomateriaali SKL:n
Kasvattajan jatkokurssi) Tämä askellustyyli on tyypillinen ottaen huomioon koiran raajojen
keskimittaisuuden. Terveen koiran liikkeet edestä ovat myös suorat vääntymättä sisään tai ulospäin.
Yleisesti ottaen perinteisesti liikkuvan portugalinvesikoiran liikkeet eivät saisi olla ”liioitellun lentävät”
tai yli-viedyt” (Molinari C. 1998. 159, 161). Oleellista on se, ettei rodun liikkeiden arvioinnissa
pyritäkään hakemaan tiettyä ”standardinomaista showkoiran sulavuutta”, vaan nimenomaan
rodunomaisia liikkeitä (Aho. 1999. 59).
Karvapeite
Runsas ja vahva karvapeite peittää koko rungon. Ei aluskarvaa. Karvapeitettä on kahta laatua:
1. Karva on pitkää, laineikasta ja melko kiiltävää. Päälaen laineikas karva muodostaa selvän päätupsun
ja korvien karvapeite on pitempää kuin jälkimmäisessä karvatyypissä
2. Karva on lyhyempää ja selvästi kiharaa, tiheää ja melko kiillotonta. Päälaen karva muodostaa
kiharan päätupsun
Portugalinvesikoirilla tavataan jonkin verran IC:tä ( improper coat ) eli virheellistä karvapeitettä.
Väri
Joko yksi- tai kaksivärinen. Värit ovat musta, ruskea eri sävyissään tai yksivärinen valkoinen. Mustilla ja
ruskeilla sallitaan valkoista seuraavissa kohdissa: kuono, päätupsu, kaula, eturinta, vatsa, hännänpää
ja raajoissa kyynärpäiden ja kintereiden alapuolella. Valkoinen väri ei tarkoita albiinoa, vaan kirsun,
suun ja silmäluomien tulee olla mustat, ruskeilla koirilla ruskeat
Ulkoasultaan valkoinen tai vaalea koira on yleensä geneettisesti keltainen. Sen huulet, suu ja
silmäluomet ovat yleensä ruskeat. Puhtaan valkoiset koirat, joilla on musta kirsu, suu ja silmäluomet,
ovat harvinaisia.
Koko ja Paino
Säkäkorkeus
urokset 50 – 57 cm, ihanne 54 cm ja nartut 43 – 52 cm, ihanne 46. Painourokset 19 – 25 kg ja nartut 16
– 22 kg.
LIITE 3: Portugalinvesikoirien rotumääritelmä
4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset
Rodun koirien näyttelykäynnit
Vuosina 2000-2014 on Suomessa syntynyt 1503 koiraa, joista tarkasteluhetkellä ( 2.3.2014 ) on
näyttelyissä käynyt 481 saaden arvosanaksi vähintään tyydyttävän (T). Tarkasteluhetkellä näistä koirista
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on saavuttanut Suomen muotovalion arvon 207 koiraa. Vähintään yhden sertin on saanut 297 koiraa,
laatuarvostelun ERI tai EH on saanut 461 koiraa, laatuarvostelun H 18 koiraa ja laatuarvostelun T 2
koiraa.
Taulukko 24. Näyttelykäynnit syntymävuoden mukaan
Sy nty mävuosi

Suomessa rekisteröidy t

Näy ttely issä käy neet

% omasta ikäluokasta

2012

105

29

28 %

2013

157

10

6%

2005-11

778

269

34 %

Taulukko 25. Suomessa vuosina 2005-2012 syntyneiden ja rekisteröityjen koirien laatuarvosteluiden jakauma. Kullekin
koiralle on kirjattu sen saama korkein laatuarvostelun arvosana. Sertifikaatit on mainittu erikseen. Prosentit on laskettu
näyttelyissä laatuarvostelun tyydyttävä tai paremman saaneiden lukumäärästä.
Syntymävuosi

Yht.

Laatuarvostelu 1(EH/ERI)

%

Laatuvarvostelu 2(H)

%

Laatuarvostelu 3(T)

%

Vähintään 1 sertifikaatti

2012

28

97 %

1

3%

0

0%

6

79 %

2013

10

100 %

0

0%

0

0%

3

30 %

2005-11

269

97 %

8

3%

0

0%

172

62 %

307

97 %

9

3%

0

0%

181

57 %

Jalostustarkastukset
Rotukatselmus järjestettiin Jyväskylässä 7.3.2010. Katselmuksen suoritti ulkomuototuomari Harri
Lehkonen ja siihen osallistui vain kolme portugalinvesikoiraa. Kaikki koirat läpäisivät katselmuksen. Yksi
koirista läpäisi katselmuksen lausunnolla hyväksytty jalostukseen varauksella. Valitettavasti koirien
vähäinen määrä katselmuksessa mahdollistaa rodun tason tarkastelun vain yksilötasolla.
4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista
Rodulla on nykyisin aika laaja kirjo erikokoisia koiria niin narttuja kuin uroksia. Kokoerot eivät ole vain
suomalaisen kannan ongelma, vaan myös yleiseurooppalaisella tasolla tilanne on sama. Suurimmat
koirat saattavat ylittää maksimi säkäkorkeuden parilla kolmella sentillä, ja suuret koirat mitataankin
aika yleisesti näyttelytilanteissa. Pieniä yksilöitä mitataan sitä vastoin aika harvoin, vaikka on
huomioitava rodun alkuperäinen käyttötarkoitus työkoirana, jolla kapasiteetti riittää rankkoihinkin
fyysisiin työtehtäviin. Yleiskuvaus keskikokoinen antaa puitteet.
Rodun jalostustavoitteena on pyrkiä pitämään portugalinvesikoirat mahdollisimman terveinä ja
rotumääritelmän mukaisina sekä fyysisiltä että psyykkisiltä ominaisuuksiltaan. Yksi suurimpana
ulkomuodollisena ”kosmeettisena” ongelmana on näyttelyssä esitettyjen koirien moninaiset
trimmaustyylit (mm. raajojen ja pään muotoilu saksilla mm. massiivisuuden lisäämiseksi). Tämä luonee
näyttelytilanteissa todellisuudesta poikkeavia koiran mittasuhteita, joita on varsin vaikea
silmämääräisesti havaita. Alkuperämaalla ohjeistuksessa on vain yksi perinteinen trimmaustyyli, jossa
kuono ja takaosa ajetaan trimmauskoneella ja hännänpäähän jätetään lippua muistuttava tupsu.
Trimmauksen vaikutuksesta koiran ulkonäköön on havainnollistettu selkeästi Riitta Ahon teoksessa:
Koiran rakenne ja liikkeet/1999, s. 50.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN
TOTEUTUMISESTA
Syksyllä 2008 hyväksyttiin portugalinvesikoiran jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2009–2013.
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta palautti tavoiteohjelman vuosille 2014–2018 uudelleen
käsittelyyn ja päivitettäväksi. Rotujärjestöä kehotettiin kiinnittämään huomiota erityisesti rodun
terveydentilaan lonkkaniveldysplasian ja silmäsairauksien suhteen. PEVISA-ohjelma on kuitenkin
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voimassa poikkeuksellisesti vuoden 2015 loppuun saakka. Uudestaan ajan tasalle päivitetty
tavoiteohjelma ja PEVISA-ohjelmaehdotus raja-arvoineen hyväksyttiin rotujärjestön yleiskokouksessa
16.3.2014. PEVISA-ohjelmaehdotus hyväksyttiin uudelleen PEVISA-säännön mukaiseksi korjattuna
yleiskokouksessa 20.10.2014. Jalostustieteellisen toimikunnan päätöksen mukaan PEVISA-ohjelma
säilyy voimassa entisenlaisena 31.12.2015 asti (Bragge 2014, 109).
Aiemmassa tavoiteohjelmassa jalostuksen painopisteiksi oli nimetty seuraavat seikat: rodunomaisen
luonteen säilyttäminen, terveys, terveen rakenteen ja liikunnan säilyttäminen, käyttöominaisuuksien
säilyttäminen, ulkomuoto ja geenipooli.

5.1 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
Luonteen osalta tavoitteena oli lähinnä erilaisten testaamisten lisääminen ja erikseen luonnetestin
luonneprofiilin laatiminen. Vuoden 2012 loppuun mennessä oli testattu palveluskoirien luonnetestillä
83 ja MH-kuvattu 18 koiraa. Luonnetestistä ja MH-kuvauksesta yleisesti ja omakohtaisena
kokemuksena kirjoitettiin Vesipostiin ja jäsenistöä kannustettiin osallistumaan koiriensa kanssa
testeihin. Luonneseikkoja kartoitettiin myös rotukatselmuksen ja terveyskyselyn avulla.
Terveystilanteen osalta merkittävin muutos oli vuonna 2006 voimaan saatu perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustamisohjelma. PEVISA määrää jokaisen rekisteröitävän pentueen vanhemmille
voimassa olevat lonkka- ja silmätutkimuslausunnot. Muiden sairauksien ja vikojen osalta
jalostusvalintoja ohjaa myös 1.5.2012 voimaan tullut pentuvälityksen toimintaohje, joka määrittelee
vähimmäisvaatimukset yhdistyksen pentuvälitykseen pääseville yhdistelmille.
Taulukko 26. Lonkkakuvaustulosten jakaantuminen ajanjaksoina: vuoteen 2000 asti sekä vuosien 2002-2006 ja 2007-2013
välisenä aikana.

Lonkkakuvaustulosten jakaantuminen ajanjaksoina:
Tulos 1990-2000
A
9 kpl (13%)
9 kpl (13%)
B
C
29 kpl (41%)
D
17 kpl (24%)
E
6 kpl (9%)

2001-2006
22 kpl (13%)
63 kpl (36%)
41 kpl (24%)
44 kpl (25%)
4 kpl (2%)

2007-2013
96 kpl (26%)
99 kpl (27%)
102 kpl (27%)
65 kpl (18%)
9 kpl (2%)

Silmätutkimuksia oli tehty vuoteen 2013 mennessä 614 kpl (noin 34 % rekisteröidyistä). Prcd PRA:n
dna-testejä oli ilmoitettu jalostustoimikunnalle 127 kpl (tilanne 1.1.2014). Edellisen JTO:n aikana
tutkimusmäärät ovat nousseet, mutta yhä edelleen ne ovat liian vähäiset että voitaisiin vetää
johtopäätöksiä silmäsairauksien esiintyvyyksien suhteen. Silmätutkimustuloksen voimassaoloaika on
liian pitkä (36 kk) PEVISA on lisännyt lonkkaniveldysplasia–tutkimusten määrää. Lonkkien osalta ei
kyseisellä ajanjaksolla tilanne ole parantunut. Kokonaisuutena tutkittujen määrä on edelleen niin pieni,
että koko rodun todellisesta tilanteesta ei voida vetää johtopäätöksiä. Terveystutkimustulosten
voidaan olettaa vaikuttaneen jalostusvalintoihin. Muita tietoja koirien terveystilanteesta on tullut
jalostustoimikunnalle melko vähän. Yhdistys on järjestänyt ja tukenut joukkonäytteenottoja ja
alueellisia joukkotutkimuksia.
Terveen rakenteen ja liikunnan säilyttämisessä painotettiin edelleen rodunomaisuutta ja pyrittiin
välttämään jalostuksessa äärimuotojen käyttämistä. Terverakenteinen ja terve koira soveltuu
paremmin myös monipuolisiin harrastuksiin.
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Käyttöominaisuuksien säilyttämisen suhteen kerrottiin koirien alkuperäisistä työtehtävistä, Portugalin
vesityökokeesta, ja rodun soveltuvuudesta eri lajeihin. Todettiin, että tyypilliset käyttöominaisuudet
pyritään säilyttämään ja ohjaamaan harrastajia osallistumaan eri koiraharrastuslajeihin.
Harrastuslajeista on kerrottu Vesiposti-lehdessä ja yhdistys on tukenut harrastustoimintaa.
Aikaisemman JTO:n avulla rodun ulkomuotoa pyrittiin säilyttämään rodunomaisena välttämällä
äärimuotoja ja kerrottiin ulkomuotovirheistä joihin jalostuksessa tulisi kiinnittää huomiota: ahtaat
takaliikkeet, huonot selkälinjat, alhaiset hännänkiinnitykset, niukat otsapenkereet sekä säkäkorkeudet.
Voidaan sanoa, että nämä ovat samoja virheitä, joihin täytyy edelleen kiinnittää huomiota.
Kannan laajuutta Suomessa kartoitettiin edellistä jalostuksentavoiteohjelmaa laadittaessa. Koirakannan
todettiin kasvaneen kyseisellä aikavälillä varsin maltillisesti. Ohjelma sisälsi tuontikoirien
rekisteröintimäärät ja jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen tiedot. Populaatiogenetiikkaan ei
puututtu muutoin kuin lauseella: Pyritään ylläpitämään laajaa geenipoolia. Yksittäisten jalostuskoirien
käytölle ei ole laitettu rajoituksia tai tavoitteita numeerisesti, mutta siinä oli mainittu
matadorijalostuksen välttäminen ja sisäsiitoksen haitat. Syntyneiden pentueiden sisäsiitosasteen
kehitys on ollut Kennelliiton jalostustietojärjestelmän tilastojen mukaan laskusuuntainen. Tuontikoirien
jalostuskäyttö on kasvamassa. Uusia kasvattajia on tullut lisää.
Asetetuissa tavoitteissa ei ole saavutettu edistymistä PEVISA-ohjelman edellyttämien
terveystarkastusten osalta. Lonkkatilastot eivät ole parantunee ja silmälöydöksiä on tullut lisää.
Koekäynnit eivät ole juurikaan lisääntyneet. MH-kuvaus on otettu käyttöön Suomessa ja kuvattujen
koirien määrä on lisääntynyt. Suomessa ei ole vielä rodunomaisia käyttöominaisuuksia mittaavaa
koemuotoa edes epävirallisena. Kasvattajien ja rodun harrastajien keskuudessa voi katsoa virinneen
positiivinen keskustelun kulttuuri, joka omalta osaltaan edistää rodun kehittämistä ja rodunomaisten
ominaisuuksien säilyttämistä.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 Jalostuksen tavoitteet
Portugalinvesikoira on saanut pysyvän paikan suomalaisten koiraharrastajien keskuudessa.
Rekisteröintimäärät ovat yltäneet useana vuonna reiluun sataan koiraan ja ylikin. Rotuamme ei käytetä
enää alkuperäisissä tehtävissään, mutta rotu soveltuu nykyisin hyvin harrastus- ja seurakoiraksi. Rodun
kysyntään on vaikuttanut lähinnä näyttelyharrastus ja perhekoiran ominaisuudet, mutta toivottavasti
tulevaisuudessa osataan myös vaatia harrastuskoiralle sopivia luonne- ja käyttöominaisuuksia.
Rotujärjestön on edelleen kannustettava kaikin tavoin jäseniään osallistumaan koiriensa kanssa
harrastuksiin ja tukea kasvattajia säilyttämään rodun työkoiramainen luonne.
Portugalinvesikoirakanta saadaan jalostuksellisesti aiempaa kestävämmälle tasolle nostamalla
rekisteröintimääriä tasaisesti, lisäämällä uutta geenipoolia edustavia tuonteja ja järkeistämällä
jalostusvalintoja. Saman jalostusaineksen jatkuva käyttö palvelee vain pentujen helppoa tuottamista,
jos kysyntä ylittää tarjonnan.
Rotu ei tule ensimmäiseksi mieleen käyttökoiran hankintaa suunnittelevalle, tai muunkaan
harrastuskoiran hankintaa harkitsevalle jo turkinhoidon vuoksi. Toisaalta lyhyeksi trimmattu turkki on
varsin helppohoitoinen. Pienehkö koko (varsinkin narttujen) voi lisäksi joskus olla haittana ainakin
joitakin lajeja harrastaville. Uusien harrastajien myötä saadaan näkyvyyttä rodulle monipuolisena
harrastuskoirana.
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Koirien on omattava tarvittavat rakenteelliset ja terveydelliset ominaisuudet kyetäkseen alkuperäisiin
tehtäviinsä. Tällöin ne kykenevät toimimaan myös monipuolisina harrastuskoirina. Rodun terveyden
kannalta huolta aiheuttavat lonkkaniveltulosten kirjavuus, kyynärniveltulosten pieni määrä ja erilaiset
autoimmuunisairaudet. Lisäksi on havaittu välimuotoinen lanne-ristinikama, joka saattaa olla
voimakkaastikin periytyvä. Lonkkaniveldysplasian suhteen ei ole nähtävissä kehitystä parempaan
suuntaan, ja kokonaistilanteen selvittämiseksi on koiria kuvattava huomattavasti enemmän. PEVISAohjelmaan tulee asettaa tiukemmat raja-arvot lonkkaniveltuloksille. Rodun silmäsairauksien todellisen
tilanteen selvittämiseksi tarvitaan huomattavasti enemmän tutkittuja koiria.
Tämä ulkonäöltään näyttävä ja omaleimainen rotu on vakiinnuttanut paikkansa näyttelykoirana ja lisää
suosiotaan näissä harrastuspiireissä. Rodun alkuperäisiä ominaisuuksia tulee kuitenkin vaalia ja
huolehtia siitä, ettei monessa rodussa vallalla oleva show tyyppi peitä alleen sitä perinteistä muinoin
kalastajan parhaana ystävänä palvellutta tinkimätöntä ja liioittelematonta työkoiraa. Parhaimmillaan
portugalinvesikoira voi siis olla upea näyttelykoira, rakastettu perheenjäsen ja toimiva harrastuskoira.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Seuraavissa taulukoissa on kuvattuina PEVISA-ohjelman mukaiset määräykset ja suositukset
jalostukseen käytettäville koirille.
Taulukko 27. PEVISA-ohjelman mukaiset määräykset ja suositukset.
Pevisa-määräykset rekisteröinnille
Lonkkanivelen kasvuhäiriö ( HD )
Pentueen molempien vanhempien tulee olla lonkkakuvattu
aikasintaan 12 kuukauden iässä.
(voimassa 31.12.2015)

Kyynärnivelen kasvuhäiriö ( OD )

Silmätarkastus

Pentueen molempien vanhempien tulee olla silmätarkastettu.
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 36 kuukautta vanhempi
(voimassa 31.12.2015)

Taulukko 28. Muut perinnölliseksi luokiteltavat sairaudet ja viat.

Suositukset
-ensisijaisesti pyrittävä käyttämään tervelonkkaisia
jalostukseen ( A ja B )
-C- ja D-lonkkaisen kanssa käytetään A- tai B-lonkkaista
Lisäksi: Kennelliiton rekisteröintimääräystem mukaan asteikon
huonoimman ( E-lonkkaisen ) jälkeläiset rekisteröidään
EJ-rekisteriin.
Kennelliiton rekisteröintimääräystem mukaan asteikon
huonoimman ( tuloksella 3 ) jälkeläiset rekisteröidään
EJ-rekisteriin. Jos kyynärät on kuvattu ja tulos muu kuin 0/0, suositellaan
käytettävän 0/0 kyynärtuloksen omaavan kanssa
-jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, joka on
todettu prcd PRA -sairaaksi dna-testillä
-prcd PRA -kantajaksi todettua voi käyttää vain prcd PRA terveen kanssa
-jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolla on
todettu silmätarkastuksessa jonkin tiettävästi perinnöllinen löydös
-silmätutkimuksia tulisi tehdä myös vanhemmille koirille,
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Sairaus tai vika

Jalostuskäytössä huomioitavaa
Vain terveitä ja oireettomia tulee käyttää
jalostukseen.
JDCM geenitestituloksen 1-2 oletettu kantaja
voidaan yhdistää vain 1-1 oletettu terver tulosken
saaneen kanssa.

Atopia tai allergia

JDCM

Purentavika tai hammaspuutos
IC

M uu vakavaksi luokiteltava perinnöllinen sairaus

Jalostuskseen ei suositella käytettäväksi koiraa,
jolla on purentavika tai jolta puuttuu enemmän
kuin kaksi premolaarihammasta tai muita hampaita.
IC:n poissulkemiseksi on nykyisin käytössä
geenitesti.
Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa,
jonka lähisukulaisella on todettu perinnölliseksi
luokiteltava vakava sairaus.

Jalostuskoirien tulee olla kaikin puolin terveitä ja hyväkuntoisia niin fyysisesti kuin psyykkisesti
Taulukko 29. Muita suosituksia jalostuskoirille.
Koiran jalostuskäytössä huomioitavaa
Jalostuskoirien liikakäytön vastustaminen

Sukusiitos
Luonne

urosta ei tule käyttää liikaa jalostukseen: max 5% sukupolven (noin 4 vuotta)
rekisteröinneistä, joka tarkoittaa noin 22 pentua urosta kohden
jalostukseen käytetyn nartun sisarelle ei tule käyttää samaa urosta
yhdistelmää ei tule uusia: tästä voidaan poiketa siinä tapauksessa että aikaisemman
pentueen kaikki pennut ovat samaa sukupuolta tai pentuja on syntynyt korkeintaan
2 kpl.
Syntyvien pentujen sukusiitosprosentin ei tule ylittää 6,25 % vähintään kuudella
sukupolvella laskettuna
jalostukseen ei tule käyttää koiraa joka on arka tai aggressiivinen.
koiran ei tule olla Kennelliiton hyväksymässä kokeessa HYLÄTTY luonteen takia

Ulkomuoto
M uuta

näyttely- tai koearvosteluissa ei saa toistuvasti olla huomautusta arasta tai
aggressiivisesta käytöksestä
Toisella yhdistelmän koirista on suotavaa olla näyttelytulos tai hyväksytty
rotukatselmuslausunto
Jalostukseen ei suositella koiria, joilla rakennevika tai hammaspuutoksia
Koirien alaikärajaksi astutushetkellä suositellaan 24 kk

Nartulla saa teettää pentuja vain Suomen Kennelliiton voimassa olevan koirarekisteriohjeen
mukaisesti. Koiran käyttämistä jalostukseen hyvin nuorella iällä ei suositella sen vuoksi, että monet
perinnölliset sairauden ilmenevät vasta vanhemmalla iällä. Jalostukseen aiottavien koirien
lähisukulaisten tutkimustuloksia ja terveydellistä tilannetta tulisi tarkkailla kriittisesti ja ottaa tulokset
huomioon jalostustyössä.
Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje:
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/koirarekisteriohje_2014_0.pdf
Uroksen omistajan vastuu
Koirarodun jalostuksellinen vastuu mielletään aika helposti vain kasvattajan harteille jätettävästä
mielenkiintoisesta tehtävästä taikka ”taakasta”, vaikka se on myös pitkälti uroksen omistajan
harkintakyvyn punnitsemista. Taloudelliset seikat huomioonottaen uroksenomistajan kriittinen arvio
yhdistelmän osapuolien toisilleen sopivuudesta voi joutua kovallekin koetukselle. Varmasti suurin osa
uroksen omistajista luonnollisestikin kokee jossain määrin imartelevaksi sen, että juuri hänen
omistamaansa uroskoiraa pidetään niin huomattavassa arvossa, että sen halutaan jakavan

53
geeniperintöään tulevaisuuden rodunjalostukseen.
Uroksen omistajan velvollisuus on selvittää tarjotun nartun taustat, aivan samoin kuin nartun omistaja
selvittää uroksen taustatiedot parhaan kykynsä mukaan. Uroksen omistajalla on täysi vastuu kertoa
rehellisesti koiransa taustoista ja mahdollisista aiemmissa pentueissa ilmenneistä hyvistä ja huonoista
puolista. Koska urosta voidaan jo sen sukupuolisten fysiologisten ominaisuuksiensa myötä käyttää
jalostukseen huomattavasti useammin kuin narttua sen elinaikana, on myös uroksen omistajan oltava
perehtynyt rodunjalostuksen perusteisiin ja niihin liittyviin eettisiin arvoihin.
PEVISA-ohjelma luonnollisestikin helpottaa myös uroksen omistajan vastuunkantoa, koska ohjelman
myötä pakolliset terveystulokset on toimitettava yleiseen tietoisuuteen ennen jalostuskäyttöä ja
nartun omistajalla on mahdollisuus selvittää ne ajoissa. Koska PEVISA-ohjelman ulkopuolelle jää mm.
osa sairauksista ja vioista sekä luonteeseen ja käyttöominaisuuksiin liittyvät seikat, on sekä uroksen
että nartun omistajan velvollisuus tiedottaa koiransa ominaisuuksista toisilleen.
Mietittäväksi uroksen omistajille
• Mitä niin erityistä ja hyvää uroksellasi on tarjottavana rodulle, että sen jalostuskäyttö on
tärkeää?
• Onko uroksella viralliset terveystutkimustulokset ennen jalostuskäyttöä? ( PEVISA-ohjelman
määräykset pentujen rekisteröinnistä. )
• Onko uroksella muita sairauksia tai vikoja? ( Jalostuskoirille asetettavat suositukset. )
• Millainen on uroksen sukulaisten terveys; tieto niistäkin on tärkeää nartun omistajalle?
• Onko nartulla viralliset terveystutkimustulokset ennen jalostuskäyttöä? ( PEVISA-ohjelman
määräykset pentujen rekisteröinnistä. )
• Onko nartulla muita sairauksia tai vikoja? ( Jalostuskoirille asetettavat suositukset. )
• Millainen on nartun sukulaisten terveys?
• Onko tarjottu narttu todella niin hyvä, että sitä kannattaa käyttää jalostukseen?
• Ovatko nartun mahdollisesti puutteelliset ominaisuudet kompensoitavissa uroksesi
ominaisuuksilla? ( Ehdottomasti tärkeimmät ulkomuodolliset ominaisuudet ovat tyyppi ja
rakenne. )
• Luonne periytyy, aivan kuten ulkomuotokin! ( Luonnetesti mittaa perinnöllisten
ominaisuuksien lisäksi ympäristövaikutuksia. )
• Olisitko uroksen omistajana valmis ottamaan itsellesi pennun kyseisestä yhdistelmästä?
• Onko uroksesi niin hyvä, että haluaisit itse käyttää jalostukseen esim. sen tytärtä?
• Onko uroksen tai nartun lähisukulaisilla jo samanlinjaisia pentueita ja millaisia ne ovat?
• Jalostuskoirien valinnalla vaikutetaan koko rotuun, ei vain kyseisen kasvattajan työhön.
• Aloittelevan kasvattajan kannattaa välttää linjasiitosta, koska linjaamalla saatetaan
vakiinnuttaa ei toivottuja ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa sukusiitosprosentin tarkkaa
huomioimista yhdistelmiä suunniteltaessa.
• Jos uroksella on jo paljon jälkeläisiä, kannattaisiko miettiä rodun tulevaisuutta tarkemmin ja
laajemmin geenipoolin kannalta, ja suositella mahdollisesti vielä käyttämätöntä kapasiteettia
esim. uroksen veljeä tai muuta sukulaista ( yksittäisen uroksen jälkeläisten määrän
rajoittaminen eli matadorjalostuksen välttäminen )

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
Rotujärjestö järjestää koulutustilaisuuksia kasvattajille ja harrastajille, pitää yllä pentuvälitystä pennun
ostajien opastamiseksi sekä järjestää ulkomuototuomarikoulutusta. Rotujärjestö järjestää
luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia, taipumuskokeita ja palveluskoirakokeita. Lisäksi rotujärjestön
internetsivuilta löytyvät helposti jalostustavoitteet ja jalostussuositukset sekä tietoa rodun harrastajille.
Rotujärjestö järjestää säännöllisesti kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia eli rotupalavereita.
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Rotujärjestön alaisena puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä toimii jalostustoimikunta.
Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä kotimaisiin ja
ulkomaisiin kasvattajiin ja harrastajiin. Jalostustoimikunta ohjaa ja neuvoo kasvattajia sekä kerää ja
jakaa tietoa rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista. Se myös
seuraa viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja tiedottaa
niistä.
Yhtenä keskeisinä tavoitteina edelleen ovat portugalinvesikoiran tehollisen populaatiokoon
kasvattaminen, terveyden parantaminen, rodunomaisen luonteen ja käyttöominaisuuksien
säilyttäminen ja parantaminen, sekä rakenteen ja ulkomuodon pitäminen rotumääritelmän mukaisina.
Populaation koko
Rotumme perinnöllisen monimuotoisuuden kasvattaminen tulee turvata laajentamalla jalostuspohjaa.
Suomen tämän hetkisen kannan koiria tulee käyttää tasaisesti, ja yksittäisten urosten liikakäyttöä on
vältettävä, sekä pidettävä käytettävien urosten määrä suhteessa narttuihin mahdollisimman suurena.
Pääsääntöisesti yhdistelmiä ei saa toistaa, ja mikäli saman pentueen narttuja käytetään jalostukseen,
niille ei tule käyttää samaa urosta. Yhdistelmien sukusiitosasteiden tulisi olla alle 6,25 % vähintään
kuudella sukupolvella laskettuna. Suomen kantaa tulee täydentää ulkomaisella geneettisellä
materiaalilla. Rekisteröintien määrän tulee kasvaa pitkällä aikavälillä tasaisesti ja maltillisesti.
Terveys
Terveyden suhteen rodussamme on keskeisinä tavoitteina kerätä tietoja rodussamme esiintyvistä
sairauksista ja lisätä yksilöiden terveystutkimusten määrää. Kerätyn terveystiedon avulla määritetään
tarvittaessa uusia tavoitteita rodun terveyden parantamiseksi, ja pyritään estämään perinnöllisten
sairauksien leviäminen kannassa. Myös koirien kuolinsyistä kerätään tietoja. Jalostusmateriaalia ei ole
tarkoitus tarpeettomasti kaventaa yksittäisen sairauden ilmaantuessa. PEVISA-ohjelmaa päivitetään
asettamalla tiukemmat raja-arvot lonkkatuloksille ja lisäämällä ohjelmaan kyynärniveltutkimukset
ilman raja-arvoa. Silmätutkimusten voimassaoloaikaa lyhennetään. Lonkkaniveldysplasian
kokonaistilanteen selvittämiseksi yhdistyksen tavoitteena on lonkkakuvausmäärän nostaminen ja
PEVISA-ohjelman muutokset. Silmäsairauksien esiintyvyyden kartoittamiseksi tavoitteena on
silmätutkimusten määrän nostaminen. Prcd PRA ja JDCM dna-testit vakiinnutetaan käyttöön
laajamittaisesti osana jalostuskoirien rutiinitutkimuksia. 1.6.2013 voimaan tullut Suomen kennelliiton
selkäohje esitellään ja pyritään ottamaan laajemmin käyttöön jalostuskäytössä oleville koirille
välimuotoisten lannenikamavirheiden kartoittamiseksi.
Luonne- ja käyttöominaisuudet
Luonne- ja käyttöominaisuuksien suhteen on tavoitteena rotumääritelmän mukainen ja vesityöhön
kykenevä ja erilaisiin harrastuksiin sopiva koira. Luonteiden tulee täyttää nyky-yhteiskunnan
vaatimukset. Yhdistyksen tavoitteena on kerätä tietoja koirien ominaisuuksista. Tavoitteena on
portugalinvesikoirien omistajien kiinnostuksen lisääminen luonnetesteihin ja niiden käyntimäärien
kasvattaminen. Myös kiinnostuksen lisääminen eri lajeihin ja koekäyntimäärien kasvattaminen on
tavoitteena. Yhdistys tiedottaa jäseniään portugalilaisen vesityökokeen sisällöstä ja selvittää
mahdollisuutta kouluttaa jäseniään ja tuoda Suomeen vesityökokeen aluksi epävirallisena koemuotona.
Rakenne ja ulkomuoto
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Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollisimman rotumääritelmän mukainen portugalinvesikoira, joka
on terverakenteinen ja liikkuu rodunomaisesti. Liioittelua ja äärimuotojen käyttöä on vältettävä.
Ulkomuototuomareiden perehdyttämistä tulee kehittää huomioiden rodulla tavattavat virheet ja
hylkäävät ominaisuudet.

56

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- M uissa maissa vielä tallella täällä käyttämättömiä linjoja.

- Tuonnit saattavat usein olla geneettisesti samaa linjaa Suomessa olevan
kannan kanssa.

- Populaatiokoon kasvaessa enemmän mahdollisia jalostusvalintoja.

- Tuonteja käytetään tasoonsa nähden liikaa jalostukseen.

- Virallisten terveystutkimusten määrä noussut.

- Populaatio geneettisesti liian homogeeninen.

- Vapaaehtoisen terveystutkimusten määrä noussut.

- Vanha ja uusi sukusiitos rasittavat rodun sukusiitosastetta.

- Lonkkadysplasian esiintyvyys lähtenyt laskuun.

- Tehollinen populaatiokoko laskennallisesti

- Rotu sopii luonteeltaan perhekoiraksi ja täyttää nyky- yhteiskunnan
vaatimukset.

virheellinen koirien ollessa erittäin suuresti samansukuisia.

- Sopiva monenlaisiin harrastuksiin.

- Lonkkakuvauksia ja silmätutkimuksia ei tehdä tarpeeksi paljon.

- Terveen liioittelematon rakenne ja yhä perinteisiä käyttöominaisuuksia.

- Rodun jalostustoimikunta ei saa riittävästi tietoa kasvattajilta ja
harrastajilta rodussa esiintyvistä sairauksista.

- Näyttävä ja huomiotaherättävä näyttelykoira.

- Luonnetesteistä, kokeista saatavaa tietoa ei hyödynnetä.
- Yhdistystoiminnassa voimavarat vähenevät toiminnan kasaantuessa
pienen joukon harteille.
- Ulkomuototuomareiden rodun tuntemus ei aina riittävä.
- Kasvattajien näkemyserot.

M AHDOLLISUUDET

UHAT

- Populaatiokoon kasvattaminen tuontien avulla.

- Geenimateriaalin tuonti kallista.

- Portugalissa rotukirja avoin: uusia geenejä rotuun.

- Pennutuksessa sorrutaan helppohin ratkaisuihin ja rodun sukusiitosaste
nousee jalostukseen käytettävien koirien ollessa samansukuisia.

- Sukusiitosasteen pienentämisestä yhteinen tavoite.

- Tehollinen populaatiokoko ei kasva sillä käytetään liikaa samoja uroksia.

- Kasvattajien tiedottaminen tehollisen populaationkoon tärkeydestä ja
soveltamisesta.
- Kasvattajat saadaan innostettua laajentamaan

- Kysynnän noustessa pennutuksen tavoitteena on pikainen rahastus.

kontakteja ja yhteyksiä ulkomaille.

- Yksittäinen liikaa käytetty jalostuskoira tuo rotuun laajalle leviävän
terveysongelman tai sairauden.
- Piittaamattomuus perinnöllisiä sairauksia kohtaan, eikä dna-testejä haluta
hyödyntää.
- Luonteen ja käyttöominaisuuksien jalostamiseen ei kiinnitetä riittävästi
huomiota ja käyttöominaisuudet huononevat, tai jopa katoavat.

- Jalostuksen tavoiteohjelma auttaa kasvattajia päämäärätietoisempaan
jalostukseen ja parantaa rodun tasoa.
- Lonkkadysplasian ja silmäsairauksien tutkimusten lisääntyminen
parantaa rodun tasoa terveyden suhteen (hyödyntäminen
jalostusvalinnoissa).
- Rotua tutkitaan paljon USA:ssa ja sieltä (ja myös muualta) saatavissa
tulevaisuudessa uusia dna-testejä perinnöllisten sairauksien
vastustamiseen.
- Sairauksien perinnöllisyysmekansimien selviäminen auttaa
rodunjalostusta.
- Prcd PRA ja JDCM dna-testien käyttöönotto mahdollistaa näiden
sairauksien suhteen riskittömät yhdistelmät.
- Koiria luonnetestataan enemmän: lisätietoa
kasvattajille koirien henkisten ominaisuuksien laadusta, ja sen
käyttöönotto jalostuksen apuvälineeksi.
- Kasvattajien yhteistyö paranee.
- Harrastajat ja kasvattajat kiinnostuvat rodun alkuperäisestä
käyttötarkoituksesta: vesityökokeen soveltaminen Suomen olosuhteisiin.
- Ulkomuototuomareiden koulutus: laaja ja yksityiskohtainen tiedonjako.
- Tavoiteohjelmaan sitoudutaan.

- Liioittelu ulkomuotojalostuksessa muuttaa rotutyyppiä pois
alkuperäisestä.
- Rodun jalostaminen kokonaisuutena unohtuu.
- Uudet kasvattajat eivät ole riittävästi perehtyneitä rotuun

- Jalostuksen tavoiteohjelmaan ei sitouduta ja tavoitteisiin ei päästä.
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Varautuminen ongelmiin
Jalostuspohjan kapeneminen:
Syy:

•
•
•

samansukuisten koirien liiallinen käyttö jalostukseen
nykyinen kanta muodostunut pienestä koiramäärästä
populaatio maalimanlaajuisesti homogeeninen ja
lukuunottamatta

kannat

pieniä

USA:ta

Varautuminen:

•
•
•

kotimaisen koirakannan käyttö laajasti jalostukseen
käytettyjen urosten määrä mahdollisimman suuri
geneettisen materiaalin tuonti

Miten vältetään:

•
•
•
•
•

kasvattajia tiedotetaan rodun geneettisesti hauraan perinnön huolenpidosta
uutta geneettistä materiaalia: tuontikoirat, ulkomaiset astutukset ja tuontisperman
käyttö
yhdistelmiä ei uusita, samaa urosta ei käytetä sisaruksille
käytetään mahdollisimman erisukuisia koiria yhdistelmissä
viimekädessä jalostuskäytön rajoitus yksittäisille koirille

Toteutuessaan merkitsee:

•
•
•

vaihtoehtoisten yhdistelmien mahdollisuudet pienenevät
sukusiitosasteen kohoamiseen liittyvien haittojen ilmaantuminen koirien terveyteen
tunnettujen ja uusien sairauksien lisääntyminen

Perinnöllinen sairaus leviää kannassa:
Syy:

•
•

sairaan yksilön tai kantajan runsas jalostuskäyttö
tehollinen populaatiokoko on pieni ja rodun sukusiitosaste nousee

Varautuminen:

•
•

koirien terveystutkimukset, jälkeläisseuranta
kuolinsyiden kartoittaminen.

Miten vältetään:

•
•
•

terveystietojen kerääminen
tuontikoirien paritus mahdollisimman erisukuisten yksilöiden kanssa
yhdistelmien sukusiitosasteiden tarkkailu
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•

tiedotetaan tehollisen populaatiokoon merkityksestä

Toteutuessaan merkitsee:

•
•
•

sairaus leviää kantaan
vaikeuttaa jalostusyksilöiden löytämistä
rodun kysyntä pienenee

Terveys heikkenee:
Syy:

•
•
•
•

kapea geneettinen materiaali
samansukuisia koiria käytetään liikaa jalostukseen
matadorien käyttö jalostuksessa
tuontikoirien taustoja ei ole riittävästi tutkittu ja niiden mukanaan tuomat sairaudet

Varautuminen:

•
•

terveystietojen kerääminen ja niistä tiedottaminen
yhteistyö kasvattajien ja jalostustoimikunnan kanssa

Miten vältetään:

•
•
•
•
•
•

laajennetaan geenipohjaa tuonneilla joiden taustat tunnetaan mahdollisimman tarkasti
tiedotetaan rodussa ilmenneistä sairauksista
Toteutuessaan merkitsee:
jalostus vaikeutuu
jalostuspohja kapenee entisestään terveiden koirien määrän vähetessä;
sukussiitosdepressio

Luonne ja käyttöominaisuudet heikkenevät:
Syy:

•
•
•
•
•

jalostukseen käytettyjen koirien luonne- ja käyttöominaisuuksia ei ole testattu
tarpeeksi
alkuperäistä käyttöä ei pystytä testaamaan Suomessa
rodunomaista luonnetta ei ymmärretä
ulkomuotopainotteinen jalostus
huonot lonkkatulostilastot eivät tue koiran käyttöä työkoirana

Varautuminen:

•
•
•
•

kasvattajien valistus
liian pehmeitä ja arkoja koiria ei tule käyttää jalostukseen
huonon hermorakenteen omaavien koiria ei tule käyttää jalostukseen
harrastaminen, osallistuminen kokeisiin ja kilpailuihin
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•

kaikki harrastukset kertovat rodun monipuolisista käyttöominaisuuksista

Miten vältetään:

•
•
•
•
•

koulutuksen tukeminen
koetoiminnasta tiedottaminen ja myönteinen julkisuus kilpailu-ja koetoiminnalle
testataan koirien uinti-ja sukellustaipumus sekä noutohalukkuus
pidetään huolta rodun taipumuksista ja kunnioitetaan rodun alkuperää
käytetään hyväksi luonnetestejä.

Toteutuessaan merkitsee:

•
•

rodun alkuperäiset rodunomaiset käyttöominaisuudet katoavat
rotu muuttuu pelkästään näyttely- ja seurakoiraksi

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
2015

2016

2017

2018

2019

Virallisten terveystulosten Virallisten terveystulosten Virallisten terveystulosten Virallisten terveystulosten Virallisten terveystulosten
tilastointi ja julkaisu
tilastointi ja julkaisu
tilastointi ja julkaisu
tilastointi ja julkaisu
tilastointi ja julkaisu
Toimintastrategian
suunnittelu
ongelmakohtien suhteen

Terveyskysely

Terveyskyselyn tulosten
raportointi ja julkaisu

Seuraavan jalostuksen
tavoiteohjelman
suunnittelu ja aloitus

Jalostuspäivä,
jalostuskatselmus

Rotukohtaisen
neuvottelutilaisuuden
järjestäminen,
kasvattajapäivä

Jalostuspäivä,
jalostuskatselmus

Rotukohtaisen
neuvottelutilaisuuden
järjestäminen,
kasvattajapäivä

Vesityökoekoulutus

Vesityökokeiden
harrastuksellisnen
järjestäminen, tälle oma
toimikunta?

Vuosikirja

Vuosikirja

Vuosikirja

Vuosikirja

Jalostuksen
tavoiteohjelman 2020-2024
laatiminen, hyväksyminen

Vuosikirja

Rotujärjestö yhdessä alaisensa jalostustoimikunnan kanssa huolehtii, että:
• jalostusneuvonnassa painotetaan jalostuskoirien rodunomaista, yhteiskuntakelpoista luonnetta ja
hyvää yleisterveyttä sekä perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämistä
• keski-ikäisiä ja vanhoja koiria silmäpeilataan mahdollisimman paljon
• tietoja PEVISA:n ulkopuolisista sairauksista ja vioista kerätään ja tilastoidaan
• joukkoterveystutkimustilaisuuksia järjestetään
• koe-, testi- ja näyttelytuloksia sekä terveystutkimustuloksia seurataan ja tilastoidaan
• koe-, testi- ja näyttelytuloksia sekä terveystutkimustuloksia julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla,
Vesiposti-lehdessä sekä vuosikirjassa
• yhdistys ja alueelliset yhteyshenkilöt järjestävät rotuun liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia harrastajille
ja kasvattajille
Lisäksi tarpeen mukaan järjestetään:
• terveyskysely omistajille
• avoin keskustelutilaisuus eli rotupalaveri rodun harrastajille ja kasvattajille sekä rodusta
kiinnostuneille
• jalostustarkastus /-tarkastuksia
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• ulkomuototuomarikoulutusta
• luonnetesti- ja/tai MH –luonnekuvaustilaisuuksia
Tavoiteohjelman seuranta tapahtuu yhdistyksen vuosikokousten yhteydessä esitettävän
jalostustoimikunnan toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman merkeissä.
Jalostustoimikunta selvittää yhdistyksen toimintakertomuksessa vuosittain, miten tavoiteohjelma on
kuluneelta vuodelta toteutunut. Selvityksestä tulee käydä ilmi sekä toteutuneet että toteutumatta
jääneet toimenpiteet ja myös syyt, miksi ohjelma joltain osin on jäänyt toteutumatta.
Rodun jalostuksen tavoiteohjelma tarkistetaan viiden vuoden kuluttua (viimeistään vuoden 2018
keväällä) tai tarvittaessa aikaisemminkin. Mikäli asiat niin vaativat, yhdistys voi milloin tahansa
kokoontua sääntöjensä puitteissa ylimääräiseen yleiskokoukseen käsittelemään jalostuksen
tavoiteohjelmaa tai muita rodun jalostukseen liittyviä asioita.
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LIITE 4 Terveyskyselylomake 2013

Vesikoirat ry:n säännöt
1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Vesikoirat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n alainen rotujärjestö. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.
2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vesikoirien ja muiden edustamiensa rotujen
kasvatusta, jalostustyötä ja harrastustoimintaa silmälläpitäen rotujen rodunomaisia käyttö- ja ulkomuotoominaisuuksia
3§ Yhdistyksen toiminta
Yhdistys
 tukee jäsenistönsä ja jäsenyhdistysten koiraharrastustoimintaa järjestämällä ja tukemalla kursseja,
näyttelyitä, MH-luonnekuvauksia, luonnetestejä, kokeita, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia
 julkaisee jäsenlehteä ja järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutus-tilaisuuksia
 kehittää ja tukee jalostustoimintaa edustamiensa rotujen terveyden ja rotumääritelmän mukaisten
luonne-, rakenne-, käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 ylläpitää yhteyksiä jäsenyhdistyksiinsä ja jäsenistöönsä sekä alan keskusjärjestöön, muihin alan
järjestöihin ja kennelyhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla
 antaa lausuntoja sekä muuta asiantuntija-apua edustamiensa rotujen etuja ajavissa yhteyksissä
 jakaa tietoa kenneltoiminnan merkityksestä ja tavoitteista
4§ Varojen hankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 kerää jäsenmaksua
 järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, testejä, näyttelyitä, huvitilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia
 ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 harjoittaa pienimuotoisesti koiraharrastukseen liittyvien tuotteiden myyntiä
 omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
5§ Yhdistyksen jäsenyys
5.1. yhdistyksen jäsenet ja jäsenten äänioikeudet
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset henkilöjäsenet, kunniajäsenet ja rekisteröidyt
jäsenyhdistykset.
Jäsenyhdistyksiä voivat olla rotuyhdistykset, rotua harrastavat yhdistykset sekä rotu- ja harrastuskerhot.
Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15-vuotias henkilö. Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen
kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 2/3 äänen enemmistöllä kutsua hallituksen esityksestä henkilön,
joka on yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen erityisen ansioitunut.
Varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Nuoriso- ja perhejäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kukin yhdistyksen varsinainen ja kunniajäsen voi oman
äänensä lisäksi käyttää valtakirjalla korkeintaan kahden (2) henkilöjäsenen ääntä.
Rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni alkavaa viittäkymmentä (50) varsinaista jäsentään kohden,
kuitenkin niin, että jäsenyhdistyksellä on vähintään 3 ääntä ja enintään 10 ääntä.
Jäsenyhdistystä edustaa Vesikoirat ry:n yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka
luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi. Edellisten
sääntöjen aikana saavutetut jäsenoikeudet (kunniajäsen, kannattajajäsen, perheenjäsen) säilyvät.

5.2. jäseneksi liittyminen
Hallitus hyväksyy uuden jäsenen kirjallisen tai sähköisen anomuksen perusteella.
5.3. jäsenmaksu
Jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla
erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
5.4. eroaminen / erottaminen yhdistyksestä
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen
hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Mikäli jäsen on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 3 kuukautta eräpäivästä, yhdistyksen hallitus
voi katsoa jäsenen eronneeksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai on
toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti taikka on erotettu Suomen Kennelliitto –Finska
Kennelklubben ry:stä kurinpidollisella perusteella.
Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.
6§ Hallitus ja toimikunnat
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä.
Lisäksi valitaan 2 yleistä varajäsentä. Hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus
yhdistyksen edustamista roduista.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan
vastuuhenkilön jokaiselle yhdistyksen edustamalle rodulle. Hallitus valitsee myös sihteerin ja
rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Tällöin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksissa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on kolme jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi
kalenterivuotta ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Erovuorossa on kerrallaan 3 jäsentä.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla molemmilla yksin sekä
varapuheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä.
Hallituksen tehtävänä on
 johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta
 hyväksyä ja erottaa jäsenet
 kutsua yhdistyksen kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi
merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
 tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 valita tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat jalostustoimikuntia lukuun ottamatta sekä määrätä
valitsemiensa toimihenkilöiden ja toimikuntien tehtävät
 nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä yhdistyksen kokous ei määrää
 vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta
 aloittaa uuden hallituksen perehdyttämisen heti syyskokouksen jälkeen
JALOSTUSTOIMIKUNNAT
Kullekin yhdistyksen edustamalle rodulle pyritään kokoamaan oma kolmijäseninen jalostustoimikunta.
Jäsenet jalostustoimikuntiin valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta,
toimikausi alkaa valitsemista seuraavan kalenterivuoden alusta. Uusi toimikunnan jäsen perehdytetään

tehtäväänsä ennen toimikauden alkua. Ensimmäisellä kerralla arvalla valitaan yksi jäsen yhdeksi vuodeksi,
yksi jäsen kahdeksi vuodeksi ja yksi jäsen kolmeksi vuodeksi. Jalostustoimikunta toimii rodun
puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden
mukaisesti
7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus
kevätkokoukselle.
Varsinaisia toiminnantarkastajia yhdistyksessä on yksi ja varatoiminnantarkastajia yksi.
Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.
8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja
syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä aikana. Kutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on
postitettava tai toimitettava sähköpostilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksissa ei
päätetä muista kuin esityslistassa mainituista asioista.
Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa
hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten viimeistään 31.12. ja syyskokousta varten viimeistään 31.7.
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ja esityslista ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin
varsinaisiin kokouksiin.
Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat:
KEVÄTKOKOUS
Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat.
 kokouksen avaus
 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina
 hyväksytään kokouksen esityslista
 esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat
 käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
SYYSKOKOUS
Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat.
 kokouksen avaus
 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina
 hyväksytään kokouksen esityslista
 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista
 valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle
 valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 valitaan jalostustoimikuntien jäsenet erovuoroisten tilalle
 valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n
valtuustoon




käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat
käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

9§ Sääntöjen muutokset
Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista
äänistä.
10§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat vesikoira-asiaa edistävälle yhdelle tai useammalle
rekisteröidylle yhdistykselle yleiskokouksen päätöksen mukaan.
11§ Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Hyväksytty SKL-FKK:n valtuuston kokouksessa 8.5.1997. Astuu voimaan 1.7.1997.

Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö
ROTUJÄRJESTÖKSI PÄÄSYN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Rotujärjestöoikeudet myöntää Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubbenin (jäljempänä liitto)
valtuusto. Saadakseen rotujärjestöoikeudet tulee rotua harrastavan yhdistyksen täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi viimeistä vuotta rotua harrastavana yhdistyksenä.
2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotujärjestön ohjesäännön edellyttämät
tehtävät. Edellytyksiä arvioitaessa tulee päähuomion olla yleensä toiminnassa ja erityisesti
a) jalostuksen ohjauksessa
b) rotuharrastuksen edistämisessä
c) koulutus- ja valistustoiminnassa
d) julkaisutoiminnassa
e) taloudessa
f) yhteydenpidossa liittoon ja kennelpiireihin
g) yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräisten velvollisuuksien moitteettomassa täyttämisessä
3. Yhdistyksen tai sen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen henkilöjäsenmäärä on vähintään 250. Määrään
eivät sisälly perhejäsenet.
4. Yhdistyksen edustamaa rotua tai rotuja on rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana vähintään
400 koiraa.
Rotujärjestöanomukseen tulee aina liittää lausunto siltä rotujärjestöltä, jonka alainen yhdistys ja
yhdistyksen harrastama rotu tai rodut ovat.
Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja koiramäärät eivät täytä
yllämainittuja vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta on ollut erityisen laadukasta tai
rotujärjestöaseman myöntäminen yhdistykselle on muista syistä perusteltua.
Liiton sääntöjen 5. pykälän mukaan valtuusto voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä päättää, että
yhdistyksen toiminta rotujärjestönä lakkaa, jos rotujärjestö ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole
täyttänyt rotujärjestöksi hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia. Tällöin rotujärjestöstä tulee rotua
harrastava yhdistys, ja sen edustama rotu tai rodut määrätään toisen rotujärjestön alaisuuteen, mikäli
yhdistys täyttää rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyn vaatimukset, tai rotuyhdistykseksi, mikäli se
ei täytä rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyn vaatimuksia.
(Huom. Tällä ohjesäännöllä ei poisteta ennen sen voimaantuloa saavutettuja rotujärjestöoikeuksia,
mikäli rotujärjestön jäsenmäärä ja rekisteröintimäärä eivät täytä tämän ohjesäännön vaatimuksia
ohjesäännön voimaantullessa.)
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ROTUJÄRJESTÖN OHJESÄÄNTÖ
Rotujärjestö on yhden tai useamman koirarodun jalostusta johtava, valtakunnallinen Suomen
Kennelliiton jäsenyhdistys, jonka liiton valtuusto on hyväksynyt rotujärjestöksi.
Rotujärjestö johtaa ja valvoo harrastamansa rodun jalostusta ja kaikinpuolista kehittämistä sekä
edistää rodun harrastusta tämän ohjesäännön mukaisesti liiton valtuuston ja hallituksen antamin
valtuuksin.
Yleiset tehtävät
1. Rotujärjestö harjoittaa harrastamaansa rotua tai rotuja koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä
pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat rotujärjestön ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin
syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.
Jalostuksen ohjaus
2. a) Rotujärjestö valvoo ja ohjaa harrastamansa rodun jalostustyötä harjoittamalla jalostusneuvontaa
esimerkiksi asiantuntijoista kokoonpannun jalostustoimikunnan avulla.
b) Rotujärjestö antaa tarvittaessa asiantuntija-apua rotuun kuuluvien koirien ulkomaille viennissä ja
tuonnissa.
c) Rotujärjestö on yhteistyössä liiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön
kehittämisessä.
d) Rotujärjestö järjestää ja tukee jalostustarkastustoimintaa sekä toimii tehokkaassa yhteistyössä
rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa.
e) Rotujärjestö tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoja julkaisemalla joko yksinään tai yhdessä
muiden rotujärjestöjen kanssa ainakin kerran vuodessa harrastamansa rodun jalostusta koskevaa
aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.
f) Rotujärjestö kartoittaa rotunsa tai rotujensa terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden
rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi sekä seuraa PEVISA-ohjelman tavoitteiden
toteutumista.
Rodun edustus
3. Rotujärjestö edustaa harrastamaansa rotua ja valvoo sen etuja liitossa, tekee rotunsa kehitystä
erityisesti ja kenneltyötä yleensä koskevia aloitteita ja ehdotuksia liitolle ja muille yhteisöille sekä
välittää jäsenistölleen liiton tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä.
Kotimaiset yhteydet
4. a) Rotujärjestö lähettää vuosittain liitolle rotujärjestön toimintailmoituksen, joka käsittää
toimintakertomuksen tilinpäätöksineen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
toimihenkilöluettelon osoitteineen.
b) Rotujärjestö edistää rotunsa harrastusta kehittämällä ja ylläpitämällä toimivaa yhteistyötä
jäsenyhdistyksiensä, alaosastojensa, muiden rotujärjestöjen, kennelpiirien, muiden koiraharrastukseen
liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten kanssa.
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Rotujärjestön ja sen alaisten valtakunnallisten rodunjalostusta edistämään perustettujen rotua
harrastavien ja rotuyhdistysten paikalliset jäsenyhdistykset voivat olla alueensa kennelpiirin jäseniä ja
osallistua kennelpiirin toimintaan.
c) Rotujärjestö antaa tarvittaessa lausuntoja Suomessa järjestettävien kansainvälisten ja muiden
kaikkien rotujen näyttelyiden palkintotuomareista ja heidän varamiehistään edustamaansa rotua
varten.
Ulkomaiset yhteydet
5. a) Kotimaista koirarotua harrastava rotujärjestö antaa tietoja rodusta ulkomaille ja pitää yhteyttä
vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin, yhdistyksiin ja harrastajiin, antaa lausuntoja ja suosituksia
SKL-FKK:lle kotimaisista palkintotuomareista, kun heitä kutsutaan ulkomaille arvostelu- ym.
tehtäviin, samoin antaa muitakin lausuntoja harrastamaansa rotuun liittyvissä kysymyksissä.
b) Ulkomaista koirarotua harrastava rotujärjestö pitää yhteyttä rodun kotimaahan ja muiden
maiden vastaaviin rotujärjestöihin.
Tuomarikoulutus
6. Rotujärjestö vastaa rotunsa tai rotujensa ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta liiton ohjeiden
mukaisesti.
Muu koulutus-, näyttely- ja koetoiminta
7. Rotujärjestö järjestää, tukee, ohjaa ja valvoo harrastamansa rodun puitteissa:
a) koulutustoimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa
sekä huolehtimalla rodun ja yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.
b) näyttelytoimintaa joko yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistysten,
kennelyhdistysten tai kennelpiirien kanssa.
c) koetoimintaa, kilpailuja ja otteluita joko yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen, rotua
harrastavien yhdistysten tai kennelpiirien kanssa.
Anottaessa liitolta kokeita ja näyttelyitä on niistä ilmoitettava samalla ao. kennelpiirille.
Rahoitus
8. Rotujärjestö hoitaa omatoimisesti toimintansa rahoituksen.
Julkaisu- ym. toimintaa varten rotujärjestö saa liiton taloudellista tukea liiton hallituksen vahvistamien
perusteiden ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
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(CÃO DE AQUA PORTUGUÉS)
Alkuperämaa: Portugali
KÄYTTÖTARKOITUS: Avustaa kalastuksessa ja noutamisessa, myös seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
Alaryhmä 3 vesikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Entisaikoina portugalinvesikoiria esiintyi kaikkialla
Portugalin rannikolla. Muuttuneiden kalastusmenetelmien vuoksi sitä tavattiin
sittemmin lähinnä vain Algarven maakunnassa, jota nykyisin pidetäänkin rodun
synnyinseutuna. Koska portugalinvesikoiria on ollut Portugalin rannikolla jo hyvin
kauan, voidaan rotua pitää alkuperäisenä portugalilaisena.
YLEISVAIKUTELMA: Lähes neliömäinen, tasapainoinen, vankkarakenteinen ja
lihaksikas. Vahva kulmikas päätyyppi. Lihakset kehittyvät voimakkaiksi runsaan
uimisen ansiosta.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Lähes neliömäinen. Rungon pituus on jokseenkin sama kuin säkäkorkeus. Rinnan syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 1:2.
Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 3:4.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Poikkeuksellisen älykäs; ymmärtää janoudattaa jokaista isäntänsä antamaa käskyä ilmeisellä mielihyvällä. Riehakas,
sisukas, rohkea, vaatimaton ja kestävä. Vakava, läpitunkeva ja tarkkaavainen ilme.
Verraton näkö- ja hajuaisti. Portugalinvesikoira on poikkeuksellisen kyvykäs ja
kestävä uimari ja sukeltaja. Se on kalastajien erottamaton kumppani ja erittäin
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hyödyllinen, ei ainoastaan kalastettaessa vaan myös vahtiessaan ja puolustaessaan
heidän veneitään ja omaisuuttaan. Kalastettaessa koira on tarkkaavainen ja jos kala
karkaa (koukusta tai verkosta), se hyppää vapaaehtoisesti mereen noutamaan sitä
sukeltaen veden alle jos on tarpeen. Se ui myös noutamaan rikkoutuneen verkon tai
irronneen ankkuriköyden. Portugalinvesikoiria käytetään myös viestinviejinä veneen ja rannan välillä, jopa pitkillä matkoilla.
PÄÄ: Tasapainoinen, vahva ja leveä. Kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaiset.
Kallo: Sivulta katsottuna hieman kuonoa pitempi (4:3); takaosastaan kaarevampi
kuin edestä. Selvä niskakyhmy. Edestä katsottuna päälaen luut ovat kaarevat ja
keskellä on kevyt painauma. Hieman havaittava otsauurre, joka on pituudeltaan
kaksi kolmasosaa kallon pituudesta. Kulmakaaret ovat voimakkaat.
Otsapenger: Selvä, hieman silmien sisäkulmaa taaempana.
Kirsu: Suuri. Sieraimet ovat hyvin avoimet ja täysin pigmentoituneet. Kirsu on
mustilla, mustavalkoisilla ja valkoisilla koirilla musta, ruskeilla karvapeitteen värinen. Ei koskaan laikullinen.
Kuono: Suora, leveämpi tyvestä kuin kärjestä.
Huulet: Paksut, etenkin etuosastaan. Huulitasku ei ole näkyvä. Limakalvot (kitalaki, kielenalus ja ikenet) ovat hyvin pigmentoituneet, mustilla koirilla mustat ja
ruskeilla tummanruskeat.
Leuat / hampaat / purenta: Vahvat ja terveet hampaat, jotka eivät näy suun ollessa
kiinni. Voimakkaat, hyvin kehittyneet kulmahampaat. Leikkaava tai tasapurenta.
Silmät: Keskikokoiset, pyöreähköt ja ilmeikkäät, etäällä toisistaan ja hieman vinoasentoiset. Väriltään mustat tai ruskeat. Silmäluomet ovat ohuet ja mustareunaiset,
ruskeilla koirilla ruskeareunaiset. Sidekalvo ei näkyvissä.
Korvat: Sydämenmuotoiset, ohuet ja selvästi silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet.
Lukuun ottamatta pientä takaosan kohoamista, korvat ovat kauniisti pään myötäiset. Korvankärkien ei tulisi ulottua kaulalinjan alapuolelle.
KAULA: Suora, lyhyt, kauniisti pyöristynyt, vahvalihaksinen ja ylväästi pystyssä.
Kiinnittyy kauniisti lapoihin. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO
Ylälinja: Vaakasuora ja tasainen.
Säkä: Leveä, ei korostunut.
Selkä: Suora, lyhyt, leveä ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt ja kauniisti lantioon liittyvä.
Lantio: Hyvin muodostunut, hieman viisto, sarvennaiset eivät erotu.
Rintakehä: Tilava ja syvä, ulottuu kyynärpään tasolle. Kylkiluut ovat pitkät ja
selvästi kaareutuneet mahdollistaen hyvän hapenottokyvyn.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kaunislinjaisesti.
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HÄNTÄ: Luonnollinen, tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva; keskikorkealle
kiinnittynyt. Sen ei tule ulottua kintereen alapuolelle.
Kun koira on tarkkaavainen, häntä kaartuu puoliympyräksi. Hännän kärki ei ulotu
lanteen keskiosan etupuolelle. Häntä on suureksi avuksi uidessa ja sukeltaessa.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat vahvat, suorat ja pystysuorat. Hieman viistot välikämmenet ovat hyväksyttävät.
Lavat: Selvästi viistot ja hyvin voimakaslihaksiset.
Olkavarret: Vahvat ja keskipitkät, rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Pitkät ja vahvalihaksiset.
Ranteet: Jykeväluiset ja edestä leveämmät kuin sivulta.
Välikämmenet: Pitkät ja vahvat.
Etukäpälät: Pyöreät ja melko litteät. Varpaat eivät ole kovin voimakkaasti kaareutuneet eivätkä liian pitkät. Varpaiden välinen, niiden kärkeen ulottuva räpylä on
pehmeänahkainen ja karvan peittämä. Mustat kynnet ovat toivotuimmat, mutta
valkoiset, ruskeat ja juovikkaat ovat sallitut karvapeitteen värin mukaan. Kynnet
eivät kosketa maata. Keskimmäinen päkiä on hyvin paksu, muut ovat normaalit.
TAKARAAJAT: Hyvin vahvalihaksiset ja takaa katsottuna pystysuorat. Hieman
viistot välijalat ovat hyväksyttävät.
Pakarat: Vahvat ja hyvin pyöristyneet.
Reidet: Vahvat, keskipitkät ja hyvin vahvalihaksiset.
Polvet: Eivät sisään- eivätkä uloskääntyneet.
Sääret: Pitkät, vahvalihaksiset ja rungon keskilinjan suuntaiset. Selvästi viistot.
Kaikki jänteet ovat hyvin kehittyneet.
Kintereet: Vahvat.
Välijalat: Pitkät; ei kannuksia.
Takakäpälät: Kaikin tavoin samanlaiset kuin etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat liikkeet. Käynti on lyhytaskelista, ravi keveän rytmikästä ja
laukka tarmokasta.
IHO: Paksu, joustava, ei liian tiivis. Limakalvot mieluiten hyvin pigmentoituneet.
KARVAPEITE
KARVA: Runsas ja vahva karvapeite peittää koko rungon. Ei aluskarvaa.
Karvapeitettä on kahta laatua:
1. Karva on pitkää, laineikasta ja melko kiiltävää. Päälaen laineikas karva muodostaa selvän päätupsun ja korvien karvapeite on pitempää kuin jälkimmäisessä karvatyypissä
2. Karva on lyhyempää ja selvästi kiharaa, tiheää ja melko kiillotonta. Päälaen
karva muodostaa kiharan päätupsun.
Nivusissa ja kainaloissa karva on harvempaa.

PORTUGALINVESIKOIRA

4/4

VÄRI: Joko yksi- tai kaksivärinen. Värit ovat musta, ruskea eri sävyissään tai yksivärinen valkoinen. Mustilla ja ruskeilla sallitaan valkoista seuraavissa kohdissa:
kuono, päätupsu, kaula, eturinta, vatsa, hännänpää ja raajoissa kyynärpäiden ja
kintereiden alapuolella. Valkoinen väri ei tarkoita albiinoa, vaan kirsun, suun ja
silmäluomien tulee olla mustat, ruskeilla koirilla ruskeat.
Kun karvapeite kasvaa pitkäksi, koiran takaosa, kuono ja häntä ajellaan. Hännänpään karva jätetään täyteen pituuteen töyhdön muotoon. Tämä leikkaus on rodulle
tyypillinen.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 50 - 57 cm, ihanne 54 cm ja nartut 43 - 52 cm, ihanne 46
cm.
Paino: Urokset 19 - 25 kg ja nartut 16 - 22 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
Pää: liian pitkä, kapea, litteä tai suippo
Kuono: liikaa kapeneva tai suippo
Silmät: vaaleat, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat
Korvat: virheellinen kiinnityskohta, liian suuret, liian lyhyet tai laskostuneet
Häntä: Raskas, liikkeessä riippuva tai pystyasentoinen
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
Luonne: vihainen tai arka
Koko: annetut mitat ylittävä tai alittava
Leuat: ylä- tai alapurenta
Silmät: herasilmä, keskenään erimuotoiset tai -kokoiset
Kuurous:
Häntä: typistetty, surkastunut tai hännättömyys.
Takaraajat: kannukset
Karvapeite: muu kuin yllä mainittu karvanlaatu
Väri: muu kuin rotumääritelmässä mainittu väri, albinismi, kokonaan tai osittain
lihanvärinen tai väritön kirsu
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

VESIKOIRAT RY/
ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNNAT

ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY

Terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa espanjan- ja portugalinvesikoirien tämänhetkistä terveystilannetta
sekä saada tietoa koirien luonteesta ja rakenteesta. Terveystutkimustulokset ovat arvokasta tietoa yhtälailla
kasvattajalle, koiranomistajalle kuin rodusta vasta kiinnostuvalle. PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma) -sairauksia lukuunottamatta jalostustoimikunta saa tietoa rodun terveystilanteesta vain
kasvattajien ja omistajien ilmoitusten perusteella.
Tämä terveyskysely on tarkoitettu kaikille espanjan- ja portugalinvesikoirille. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä
jäsenyyttä Vesikoirat ry:ssä. Jokaisen koiran tiedot ovat tärkeitä riippumatta siitä onko koira terve, sairas tai jo
edesmennyt.
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, mikäli omistaja niin haluaa (ks. ensimmäinen kysymys alla).
Lisätietoja kyselystä antavat rotujen jalostustoimikunnat:
Lähetä täytetty kaavake jalostustoimikunnalle sähköpostitse tai postitse
espanjanvesikoirat: evk.jalostus@vesikoirat.fi
portugalinvesikoirat: pvk.jalostus@vesikoirat.fi
jalostustoimikuntien postiosoitteet löytyvät Vesikoirat ry:n sivuilta
Espanjanvesikoira tai Portugalinvesikoira > Jalostus ja terveys > jalostustoimikunta
TÄYTTÖOHJEET
Rasti ruutuun –kentät: klikkaa hiirellä kyseistä kenttää valitaksesi se, ruutuun tulee rasti. Jos haluat valinnan
pois, klikkaa ruutua uudestaan.
Teksti – kentät: Kirjoita teksti kysymyksen tai kohdan perässä olevaan harmaaasenen laatikkoon. Tekstin
määrää ei ole rajoitettu

TIETOJEN JULKISUUS (pakollinen valinta)
Julkinen tieto: terveystiedot ovat jalostustoimikunnan käytettävissä sellaisenaan ja yhdistys voi julkaista
tuloksen esim. verkkosivullaan
Luottamuksellinen tieto: terveystiedot ovat jalostustoimikunnan käytettävissä sellaisenaan, mutta tietoja ei
julkaista eikä luovuteta muille, tietoja voidaan käyttää tilastojen tekemisessä niin, että koiran yksilöinti ei ole
mahdollista.
KOIRAN TAUSTATIEDOT
Koiran rotu
espanjanvesikoira
Koiran nimi:
Rekisterinumero:
Omistaja:
Omistajan yhteystiedot:

portugalinvesikoira

TERVEYS
LUUSTO/NIVELSAIRAUDET
Onko koiraltasi otettu
lonkkakuvat?
kyllä, tulos
ei
kyynärkuvat? kyllä, tulos
ei
Onko koiraltasi tutkittu polvet?
kyllä, tulos
ei
Onko koirallasi todettu:
nivelrikkomuutoksia, missä?
osteokondroosi (OD, OCD) l. nivel tai kasvuruston luutumishäiriö
patella luksaatio l. polvilumpion sijoiltaan meno
spondyloosi
välimuotoinen nikama
muu nivel- tai luustovika, mikä?
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, minkä ikäisenä sairaus todettiin? Miten koira oireili? Miten koiraa hoidettiin?
Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?
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ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY
SILMÄSAIRAUDET
Onko koira silmäpeilattu?
kyllä, minkä ikäisenä?
ei
Onko koirallasi ollut ongelmia silmissä, mukaan lukien luomet ja silmäripset?
Onko koirallasi todettu jokin silmäsairaus?
kyllä
ei

kyllä

ei

Jos vastasit kyllä, minkä ikäisenä ongelma/sairaus todettiin? Uusiutuiko vaiva? Miten koira oireili/oireilee? Miten
koiraa hoidettiin/hoidetaan? Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?

ENDOKRINOLOGISET JA AUTOIMMUUNISAIRAUDET
Onko koirallasi todettu:
kilpirauhasen vajaatoiminta
kilpirauhasvasta-aineita (TGAA-positiivinen)
haiman vajaatoiminta
krooninen suolistotulehdus (IBD l. inflammatory bowel disease)
autoimmuuni polyartriitti l. moniniveltulehdus (IMPA)
Addisonin tauti (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta)
Cushingin tauti (lisämunuaiskuoren liikatoiminta)
hemolyyttinen anemia (AIHA, IMHA)
SLO
muu autoimmuunisairaus, mikä?
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, minkä ikäisenä sairaus todettiin? Miten koira oireili? Miten koiraa hoidettiin?
Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?
ALLERGIAT
Onko koirallasi todettu:
ruoka-aineallergia
pöly- tms. allergia
atopia
Miten allergia on todettu
eläinlääkäri on todennut allergian
koiralle on tehty allergiatesti
eliminaatiodieetillä
allergia todettu koiraa omistajan toimesta, miten?
Allergian oireet
ihon kutina
raapiminen, nuoleminen
hilseily
karvanlähtö
vatsa/suolistovaivoja
muu, mikä
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, minkä ikäisenä allergia/atopia todettiin? Miten koira oireili? Miten koiraa
hoidettiin? Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?
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ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY
IHOSAIRAUDET
Onko koirallasi todettu:
furunkuloosi
SA (sebaceous adenitis)
FD (follikulaarinen dysplasia)
paikallinen / yleistynyt demodikoosi l. sikaripunkki
märkärupi
muu ihosairaus, mikä
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, minkä ikäisenä sairaus todettiin? Miten koira oireili? Miten koiraa hoidettiin?
Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?

Onko koirallasi karvapuutosta tai niukka/ huonolaatuinen karva/ turkki?
Jos vastasit kyllä, missä kohtaa koiraa karva on erilaista?

kyllä

ei

MUUT SAIRAUDET
Onko koirallasi todettu:
epilepsia
diabetes
maksashuntti
pahanlaatuinen kasvain, mikä?
sydänsairaus, mikä?
kuurous, syy?
sokeus, syy?
koira on PRA-geenitestattu, tulos:
voimakas rokotusreaktio; mikä rokote, kuinka pian rokotuksen jälkeen oireet ilmenivät, millaiset
oireet?
muu sairaus, mikä
Onko koirallasi todettu tulehdus ruoansulatuselimistössä
mahalaukussa (l. gastriitti)
ohutsuolessa
paksusuolessa (l. colitis ulcerosa)
haimassa
munuaisissa
maksassa (l. hepatiitti)
Onko koirallasi todettu toistuvia tulehduksia tai krooninen tulehdus
korvassa
silmässä
ikenissä
ihossa
anaalirauhasissa
virtsarakossa
kohdussa (nartuilla)
eturauhasessa (uroksilla)
muu krooninen tulehdus, mikä?
Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, minkä ikäisenä sairaus todettiin? Miten koira oireili? Miten koiraa hoidettiin?
Vastasiko koira hoitoon? Kuinka koira voi nyt? Missä diagnosoitu?
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ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY
LISÄÄNTYMINEN / JUOKSUKIERTO
NARTTU
Onko koirasi steriloitu?
steriloinnin syy

kyllä

ei

Narttuni juoksukierto on
kk
juoksukierto on
säännöllinen
epäsäännöllinen
Onko nartullasi ollut toistuvia valeraskauksia?
kyllä
ei
Onko narttu astutettu?
kyllä, montako kertaa
ei
Onko narttu keinohedelmöitetty?
kyllä, montako kertaa
ei
Jos narttu keinohedelmöitettiin, miksi?
Esiintyikö astutuksessa ongelmia?
kyllä
Jos ilmeni vaikeuksia, millaisia ne olivat?

ei

Onko narttu jäänyt tyhjäksi?
kyllä, montako kertaa
ei
Onko tiineys keskeytynyt?
kyllä
ei
Jos vastasit kyllä, missä vaiheessa tiineyttä se keskeytyi? Selvisikö keskeytymisen syy?
Sujuiko synnytys/synnytykset normaalisti?
kyllä
Hoitiko narttu synnytyksen itsenäisesti?
kyllä
Jos vastasit ei, minkälaista apua narttu tarvitsi?

ei
ei

Esiintyikö nartulla synnytyksen aikana polteheikkoutta?
Oliko synnytys pitkittynyt?
kyllä
ei
Onko nartulle tehty keisarinleikkaus?
kyllä
ei
Jos vastasit kyllä, niin miksi?

kyllä

ei

Esiintyikö nartulla synnytyksessä muita ongelmia?
Pentueiden lukumäärä, koko ja uros/narttu-jakauma (jos useampia pentueita, erittele pentuekoot ja sukupuolet)

Syntyikö pentuja kuolleena?
kyllä, montako:
ei
Olivatko kaikki pennut elinvoimaisia?
kyllä
ei
Jouduttiinko pentu/ pentuja elvyttämään?
kyllä, montako:
ei
Jouduttiinko pentu/ pentuja lopettamaan syntymän jälkeen?
kyllä, montako:
Jos vastasit johonkin ylläolevaan kyllä, tarkenna vastaustasi
Hoitiko narttu pennut itsenäisesti syntymästä vieroitukseen ?
Mikäli narttu tarvitsi apua, ilmenikö jokin seuraavista ongelmista?
hylki pentuja
kyllä
ei
ei imettänyt
kyllä
ei
ei puhdistanut pentuja säännöllisesti ?
kyllä
ei
muuta, mitä

kyllä

ei

ei

UROS
Onko koirasi kastroitu?
kastroinnin syy

kyllä

ei

Esiintyykö koirallasi steriliteettiä eli hedelmättömyyttä?

kyllä

ei

Onko uroksella jälkeläisiä?
kyllä
ei
pentueiden lukumäärä, koko ja uros/narttu-jakauma (jos useampia pentueita, erittele pentuekoot ja sukupuolet)

Jos uros on astunut nartun, sujuiko astutus normaalisti?
jos astutuksessa ilmeni vaikeuksia, millaisia ne olivat?
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kyllä

ei

ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY
RAKENNEVIRHEET JA KEHITYSHÄIRIÖT
Purenta ja hampaat
Oliko koiralla pentuna/nuorena?
yläpurenta
alapurenta
tasapurenta
Jos koiralla oli pentuna/nuorena jokin yllämainituista, korjaantuiko vika aikuisuuteen mennessä?
Onko koirallasi hammaspuutos/puutoksia?
kyllä, mikä hammas
ei

kyllä

Onko koirallasi jokin seuraavista rakennevirheistä tai kehityshäiriöistä:
varvaspuutos
häntämutka (pitkässä hännässä)
napatyrä
kivesvika, millainen
JDCM cardio (portugalinvesikoirien synnynnäinen sydänvika)
muu sydänvika, mikä
kehityshäiriö muualla sisäelimissä, missä?
selkärangan kehityshäiriö
näköhermon hypoplasia l. mikropapilla
muu rakennevirhe tai kehityshäiriö, mikä?
Perustuuko rakennevirheen toteaminen:
omaan arvioon
kasvattajan arvioon
ulkomuototuomarin arvioon
eläinlääkärin diagnoosiin (mikä eläinlääkäri, milloin)
MUUTA
Mitä koirasi syö?
teollista kuivaruokaa, tarkenna
teollista purkkiruokaa, tarkenna
raakaruokaa (Barf), tarkenna
kotiruokaa, tarkenna
Häntä:

pitkä

lyhyt/puolipitkä

töpö

LUONNE
Jos allaolevat rivit eivät riitä luonneongelman tarkempaan kuvailuun, voit käyttää viimeisellä sivulla olevaa
Lisätietoja-kohtaa tähän tarkoitukseen.
Onko koira mielestäsi
tasapainoinen
iloinen
avoin
rauhaton
pidättyväinen
arvaamaton
Onko koirasi luonnetestattu:
ei
kyllä, tulos:

flegmaattinen
aggressiivinen

Ilmeneekö koirallasi:
ääniherkkyyttä, missä tilanteessa ja miten koira reagoi??
aggressiivisuutta, missä tilanteessa?
yliseksuaalisuutta, missä tilanteessa?
yleistä 'pelokkuutta', missä tilanteessa/miten oireilee?
toistuvaa/häiritsevää vinkumista/rauhattomuutta, missä tilanteessa?
jotain muuta poikkeavaa luonteessa, mitä?

JOS KOIRASI EI OLE ELOSSA
Minkä ikäisenä koira kuoli/lopetettiin?
Kuolin/lopettamissyy?
sairaus, mikä?
luonne
onnettomuus
muu syy, mikä?
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arka

varautunut

ei

ESPANJANVESIKOIRIEN JA PORTUGALINVESIKOIRIEN TERVEYSKYSELY
LISÄTIETOJA
Tähän voit kirjoittaa lisätietoja koirasi terveydestä, rakennevirheistä tai luonteesta.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein
päivämäärä
omistajan allekirjoitus
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