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1. Yhteenveto
Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on kirjoitettu vuoden 2007 lopulla, jonka jälkeen se on ollut hyväksyttävänä eri tahoilla. Näin ollen esimerkiksi koetuloksia
on kertynyt jo rodun edustajille monissa lajeissa, joita ei ole vielä tähän versioon kirjattu. Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystarvetta tullaankin arvioimaan vuosittain sen hyväksymisen jälkeen, jotta tavoiteohjelma antaisi mahdollisimman oikean kuvan rodun tilanteesta. Strategiset ja tavoitteelliset linjaukset tulevat kuitenkin säilymään tämän jalostuksentavoiteohjelman viisivuotiskautena 2008 – 2013.
Barbettien jalostuksen tavoitteena on säilyttää rotu geneettisesti mahdollisimman monimuotoisena. Tavoitteena on saada rotu säilymään terveenä ja hyväluonteisena sekä alkuperäisen käyttötarkoituksen ja rotumääritelmän mukaisena.
Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on tarkoitettu nykyisille ja tuleville kasvattajille sekä kaikille rodusta kiinnostuneille. Barbettien jalostuksen tavoiteohjelmaan on pyritty kokoamaan yhteen kaikki saatavissa oleva tieto rodun taustasta, terveydestä ja kannan nykytilasta.
Tavoiteohjelman päätavoitteita on saada kaikki rodun harrastajat ymmärtämään rodun haavoittuvuus maailmanlaajuisesti sekä kannustaa kasvattajia
pyrkimään työssään rodun terveyden, hyvinvoinnin ja perimän monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Tavoiteohjelman tarkoituksena on antaa selkeä kuva rodun taustasta, nykytilasta ja jalostustavoitteista. Näiden kirjattujen tietojen avulla voidaan ohjata ja
seurata rodun kehitystä. Ongelmat, jotka voivat haitata rodun kehitystä, pyritään tuomaan avoimesti esiin ja laatia suosituksia näiden ongelmien poistamiseksi jalostuksellisin keinoin. Tällä hetkellä vakavimmat ongelmat ovat kansainvälisesti pieni populaatio, lukumääräisesti harvojen yksilöiden jalostuskäyttö, samojen yksilöiden liiallinen käyttö, uusintayhdistelmät, korkeat sukusiitosasteet ja sairauksista epilepsia.
Rodun populaatio on maailmanlaajuisesti uhanalaisen pieni ja kansainvälinen
yhteistyö kasvattajien välillä on välttämätöntä. Koiria tulisi käyttää jalostukseen monipuolisesti ja yksittäisen koiran liiallista käyttöä tulisi välttää perinnöllisen vaihtelun säilyttämiseksi.
Kasvattajilla on suuri vastuu rodun monimuotoisuuden ja terveyden säilyttäjinä. Kasvateissa tai näiden vanhemmissa esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja
muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä jalostustoimikunnalle että
pennun ostajille. Jalostusurosten omistajien on kerrottava myös rehellisesti
vastaavat tiedot. On tärkeää, että jokainen barbetin omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle oman koiransa mahdollisista vioista ja sairauksista siitä riip-
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pumatta käytetäänkö koiraa jalostukseen tai ei. Tietojen keräämistä ja avoimuutta tulee kehittää. Rodun kaikkien harrastajien pitää toimia yhteistyössä,
jotta rotu säilyisi.
Kaikkien rodun parissa olevien tulisikin ymmärtää, että jokainen terve ja hyväluonteinen koira on arvokas jalostuksessa! Koiranomistajan on kuitenkin tarkoin mietittävä oman koiransa hyvät ja huonot puolet. On myös tarkoin harkittava omat mahdollisuutensa kasvattaa, hoitaa ja myydä pentue. Kasvattaja
kantaa kuitenkin kaiken vastuun itse.
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2. Rodun tausta
Barbet on ranskalainen vesikoira. Barbet nimi tulee ranskankielisestä sanasta
barbe (parta). Sen antoi rodulle 1500-luvulla elänyt kynologi Fouilloux. /1/,
/2/, /3/

Kuva 1. Barbetteja Chasseur Francais:n maalauksessa.

2.1 Alkuperä
Barbet on koiratyyppinä hyvin vanha. Tarkkaa alkuperää ei tunneta, mutta todennäköisesti barbet polveutuu aasialaisista lammaskoirista ja mahdollisesti
varhaisista griffoneista. J. Colyn tekemän pitkäkarvaisten paimenkoirien periytymiskaavion mukaan barbet olisi esiintynyt jo 800-luvulla. Se on kehittynyt
atlashuippujen paimenkoirasta (Berger du haut Atlas), joka taas polveutuu
etelävenäjän paimenkoirasta (Ovcharca), joka tunnetaan jo rauta-ajalta 1000
vuotta ennen ajanlaskun alkua /6/. Rotua on joskus kutsuttu myös nimellä
Griffon d’Arret à Poil Laineux (laineaux=villava).
Euroopassa oli 1300-luvulla useita vesikoiria, joista käytettiin erilaisia nimityksiä. Vaikka barbet ei olisikaan kaikkien vesikoirien kantamuoto, se on melko
varmasti lähinnä alkuperäistä tyyppiä.
Rodusta on 1500-luvulta lähtien usein mainintoja kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa ja taiteessa on viitteitä sekä pieni- että suurikokoisista barbeteista. Suuremmat sopivat paremmin kodin ja karjan vahdiksi, kun taas pienemmät ja
keskikokoiset koirat olivat lähinnä lintukoiria. Barbet- ja villakoiranimitystä
käytettiin samantyyppisistä koirista.
Barbet on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan vesilintujen metsästyksessä
käytettävä vesikoira, joka tekee muutakin kuin noutaa. Se ei pelkää kylmää,
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vaan menee veteen kaikenlaisessa säässä. Se etsii ja ajaa ylös vesikasvillisuuden sekaan piiloutuneen riistan ja noutaa isäntänsä ampuman saaliin. Barbetia
on käytetty myös metsästäjän ampumien nuolien noutamiseen, samaan tapaan kuin portugalinvesikoiraa. Jopa laivasto on käyttänyt barbeteita noutavina koirina. Ranskan kuninkaallisten kerrotaan aikanaan metsästäneen barbettien kanssa.
Barbetin lisäksi nykyisistä roduista vesikoiriksi tai vesikoirista polveutuviksi roduiksi voidaan katsoa seuraavat rodut: villakoirat (Ranska), irlanninvesispanieli
(Irlanti), kiharakarvainen noutaja (Iso-Britannia), wetterhoun (Hollanti), espanjanvesikoira (Espanja), amerikanvesispanieli (USA), portugalinvesikoira
(Portugali), maltankoira (Malta), bichon frisé (Ranska/Belgia), löwchen (Ranska), bolognese (Italia), lagotto romagnolo (Italia), bichon havanais (Kuuba) ja
coton de tulear (Madagaskar). Barbettia on käytetty myös mm. briardin, ranskalaisten griffonien, karkeakarvaisen saksanseisojan, italian spinonen ja newfoundlandinkoiran jalostuksessa.
/1/, /3/, /8/, /9/

2.2 Kehitys
Koirarotuja alettiin määritellä ja erotella toisistaan 1800-luvun lopussa. Vuonna
1894 Ranskassa laadittiin ensimmäinen rotumääritelmä barbetille. Tuon aikaisen barbetin ulkonäkö poikkesi nykyisestä. Barbetin rotumääritelmään kirjattiin
koiran kyky kulkea metsästäessään vaikeassa maastossa, kuten suolla ja vedessä. Näin muodostui keskikokoinen, voimakas, roteva, älykäs, itsenäiseen
työskentelyyn kykenevä, etsivä ja noutava koira.
FCI:n rotumääritelmää on muutettu viisi kertaa (4.12.1954, 12.2.1965, 1986,
8.7.1999, 29.3.2006). Barbet oli alun perin FCI 7. ryhmässä (Kanakoirat),
mutta se siirrettiin 8. ryhmään (Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat). FCI:n
rotumääritelmään on tehty muutoksia viimeksi 29.3.2006.
Vaikka barbetia onkin käytetty monien rotujen jalostukseen, se on itse ollut
vähällä hävitä sukupuuttoon. Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta rotu jäi
oman onnensa varaan 1800-luvulla ja sen tilalle tulivat siitä kehitetyt rodut.
Seurakoiriksi otettiin villakoirat, merimiehet valitsivat newfoundlandinkoiran ja
metsästäjät karkeakarvaisen seisovan griffonin. /1/
1900-luvun alkupuolella barbet ei ollut enää metsästäjien suosiossa ja toinen
maailmansota oli hävittää koko rodun. Muotiin tulivat hienostuneemmat rodut,
kuten villakoira. Toisen maailmansodan jälkeen barbetteja ei ollut rekisterissä
lainkaan. Jäljellä oli ainoastaan rekisteröimättömiä barbetteja sekä perimätietona valokuvia vanhoista barbeteista. Jos alkuperältään tuntematon koira vastasi barbetin rotumääritelmää, se voitiin ottaa rotuun ja rekisteröidä ”Titre Initial” -merkinnällä. Titre Initial -barbetteja on rekisteröity Ranskassa aina näihin
päiviin saakka.
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1930-luvulla Ranskassa oli ainoastaan yksi kasvattaja, herra Vincenti, joka
kasvatti barbetteja kennelnimellä Mas de la Chapelle. Hän tuotti suuren määrän metsästyskäyttöön hyvin soveltuvia koiria. Vincenti kirjasi ylös kaikki yksityiskohdat omista koiristaan. Yleensä hänen koiransa olivat kaksivärisiä, valkomustia. Hänen koiransa Joyeuse du Mas de la Chapelle näkee usein vanhoissa
valokuvissa.

Kuvat 2, 3 ja 4. Joyeuse du Mas de la Chapelle (synt. 1935).

Toisen maailmansodan lopulla Vincenti kuoli. Myöhemmin, vasta 1960-luvun
lopulla alkoi barbettien kasvatus Ranskassa uudelleen, kun Vincentin tytär
Hélène Pêtre jatkoi isänsä kasvatustyötä samalla kennelnimellä ja myöhemmin
nimellä di Barbochos Reiau de Prouvenco. Hänen koiriaan olivat mm. Lucky,
Dolly, Thais, Diane, Gandar, Quesop ja Bella. Ensimmäiset barbetit rekisteröitiin 1960-luvun lopulla Ranskassa (L.O.F. = livre des origines français).
Christine Bisconte perusti Marécages du Prince -kennelin vuonna 1979. Kuuluisa Lynx eli Prince aloitti tämän kennelin historian. Lynx syntyi 1975 ja oli rekisteröity T.I.:nä. Bisconte löysi Serynoire -nimisen nartun ja astutti tämän Lynxillä. Vuonna 1983 syntyi Lynxin ja Serynoiren jälkeläisenä 12 pentua. Ainakin
kahta pentueen narttua käytettiin jatkojalostuksessa. Näiden narttujen nimet
olivat Ulyssia ja Umide. Umide jäi Biscontelle ja Ulyssian osti Hermans. Bisconte lopetti barbettien kasvattamisen vuonna 1991.
Jean-Claude Hermans kiinnostui barbet-rodusta vuonna 1977 ja aloitti kasvatustyön kennelnimellä Des Saute Ruisseaux. Hermans hankki ensimmäisen
barbettinsa Ulyssian Marécages du Prince -kennelistä.
Hermans alkoi etsiä urosta Ulyssialle ja löysi mustan isovillakoiran Baron de
l’âme du prince des horizons. Tästä yhdistelmästä Ulyssialle syntyi vuonna
1989 paljon jalostuksessa käytetty Esturgeonne Des Saute Ruisseaux, jonka
osti R. Milliant. Milliant teetti pennut Esturgeonnella ja mustalla isovillakoira
Blackyllä Hermansin ohjauksessa kennelnimellä Canailles de Verbaux.
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Kuva 5. Lynx T.I. (synt. 1975).

Kuva 6. Serynoire T.I. (emä, synt. 1981) ja
Ulyssia des Marecages Du Prince (tytär, synt.
1983).

Hermansin ja Pêtren näkemykset rodun jalostuksesta olivat erilaiset ja tämän
vuoksi rodun jalostuksessa syntyi 1980-luvulla kaksi erityyppistä linjaa.
Hermans perusti barbetille rotuyhdistyksen Ranskaan vuonna 1980 ja toimi
puheenjohtajana vuoteen 2001 asti. Hermansin vaikutus barbetin kehitykseen
oli suuri hänen toimiessaan rotuyhdistyksen puheenjohtajana. Esimerkiksi
hänen koiransa Ulyssia oli esikuvana, kun vuonna 1986 muutettiin barbetin
rotumääritelmää.

Kuva 7. Syntyneiden pentujen lukumäärä Ranskassa vuosina 81-87./4/

Rainer Georgii jatkoi Pêtren jalanjäljillä 1992 kennelnimellä Poppenspäler’s.
Georgii hankki Pêtreltä Herculen (uros, s. 1992), Douman (narttu, s. 1988) ja
Gabianin (uros, s. 1991), joita hän käytti jalostuksessa. Myös Fenka, Hourri,
Hathor, Hector ja Huron olivat hänen koiriaan. Georgii kiinnitti kasvatustyössään erityisesti huomiota rodun käyttöominaisuuksien säilymiseen. Barbetien
kasvatukseen liittyvät ristiriitaisuudet Ranskassa vaikeuttivat Georgiin kasvattien konfirmointia ja tätä myöten jalostuskäyttöä. Olosuhteiden pakosta
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Georgii alkoi rekisteröidä kasvattejaan Saksassa. Vuonna 2007 Poppenspäler’skennelnimi siirtyi uudelle kasvattajalle Ranskassa. Myös Philippe Séguéla
hankki koiransa Pêtreltä ja aloitti kasvatustyön kennelnimellä Chenil de Vernelle.

Kuva 8. Sardane de Neguebous (synt. 1981) oli vuoden 1983 maailmanvoittaja./7/

Kuva 9. Monsieur Barbet du Pre Leveque (synt. 1996) maailmanvoittaja 1998.

Rodun kehityksessä oli vallalla 1980-luvulta lähtien kaksi erityyppistä linjaa.
Rodun populaation pienuuden johdosta molempien linjojen jalostuksessa käytettiin eri sukulaisrotuja. Toisen linjan edustajat ovat korkeampia ja kiharaturkkisia barbetteja, joita on jalostettu pääasiassa näyttely- ja seurakoiriksi.
Tämän linjan jalostuksessa käytettiin useita isovillakoiria. Toisen linjan edustajat taas ovat kooltaan pienempiä ja turkiltaan laineikkaampia. Tämän linjan
käyttöominaisuuksia pyrittiin vahvistamaan roturisteytyksillä mm. espanjanvesikoiran, portugalinvesikoiran ja irlanninvesispanielin kanssa. 2000-luvulla
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linjoja alettiin risteyttää keskenään. Edelleen barbet-kannassa voi nähdä eri
linjojen vaikutuksia, ja osa koirista edustaa melko puhtaasti jompaakumpaa
linjaa.

Kuva 10. Barbet 70-luvun ranskalaisessa koirakirjassa./4/
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Kuva 11. Barbet 2000-luvun ranskalaisessa koirakirjassa./4/

2.3 Kehitys Suomessa
Suomessa ei ole rekisteröity barbetteja ennen vuotta 2002. Ensimmäinen uros
Turnix de la Cale des Rouleaux tuotiin vuonna 2002. Seuraavana vuonna
tuotiin ensimmäiset kolme narttua: Tisane de la Perte aux Loups, Cybelle Opus
un en o Majeur ja Unique Elle de la Perte aux Loups. Lisäksi vuonna 2004
tuotiin maahan uros Delco Opus un en o Majeur. Vuoden 2007 loppuun
mennessä Suomeen oli kaikkiaan tuotu neljä urosta ja kahdeksan narttua.
Suomen ensimmäinen pentue (kuusi pentua) syntyi vuonna 2004. Yhteensä
Suomessa on syntynyt vuosina 2004–2007 12 pentuetta, joissa on ollut yhteensä 74 pentua (taulukko 2). Ulkomaisia uroksia on käytetty näistä neljässä
pentueessa (1 kpl vuonna 2006, 3 kpl vuonna 2007). Kaksoisastutus on tehty
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yhdessä pentueessa. Suomessa eniten käytetyillä kahdella uroksella on molemmilla neljä pentuetta ja kahdella nartulla kolme pentuetta. Kyseisiä uroksia
on lisäksi käytetty myös Ruotsissa.
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3. Järjestöorganisaatio ja sen historia
3.1 Rotuyhdistys
Rotuyhdistys Barbet Finland ry perustettiin 22.10.2006 ja rekisteröitiin
4.3.2007. Rotujärjestönä toimii Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund
ry. Barbet Finland ry on Suomen Kennelliitto ry:n Suomen Spanieliliitto ry:n ja
Helsingin seudun kennelpiirin jäsen. Yhdistyksen hallituksessa on viisi
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vuoden 2007 lopussa yhdistyksellä oli
46 varsinaista ja 13 perhejäsentä.

3.2 Jalostusorganisaatio
Rotujärjestö Suomen Spanieliliitto - Finlands Spanielförbund ry vastaa
alaistensa rotujen jalostuksesta. Barbettien jalostustoimikunnan jäsenet
valitaan rotukohtaisessa neuvottelussa, joka kutsutaan koolle Spanieli-lehden
ilmoituksella. Valitut ehdokkaat esitetään hyväksytettäväksi rotujärjestön
yleiskokouksessa. Rotujärjestö määrittelee jalostustoimikunnan jäsenille
asetetut vaatimukset ja hyväksyy jalostustoimikunnan kokoonpanon. Kyse on
siis Suomen Spanieliliiton alaisesta jalostustoimikunnasta. Suomen
Spanieliliiton jalostustoimikunnille on määritelty toimintaohjeet ja tehtävät
(liite 1).
Barbetin ensimmäinen rotukohtainen neuvottelu järjestettiin 22.4.2007.
Jalostustoimikuntaan valittiin neljä jäsentä. Valitut jäsenet ovat suorittaneet
jalostusneuvojien perus- ja jatkokurssit. Jalostustoimikunnan jäsenten kautta
ei ole rajattu ajallisesti, koska työ on pitkäjänteistä. Mahdollisten eroavien
tilalle valitaan tarvittaessa uudet jäsenet.
Jalostustoimikunta kerää, tilastoi ja arkistoi rotuun liittyviä terveys-, luonne ja
koetuloksia. Toimikunta järjestää terveyskyselyitä tiedon saamiseksi. Myös
ulkomaisista koirista kerätään mahdollisuuksien mukaan vastaavia tietoja.
Toimikunta auttaa rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien
vastustamisessa ja auttaa kasvattajia sopivien jalostusyhdistelmien
löytämisessä. Toimikunta tarkastelee jalostusyhdistelmien sukusiitosasteita
pyrkimyksenään rodun perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen.
Jalostustoimikunta pyrkii antamaan yleisiä jalostusneuvoja sekä tarvittaessa
auttaa kasvattajaa löytämään sopivia urosehdokkaita. Toimikunta hyväksyy tai
hylkää kasvattajan omat urosehdotukset barbet-kasvattajille annettujen suositusten perusteella (liitteenä 2). Hylkäyksestä annetaan kirjalliset perustelut.
Jalostusneuvonta perustuu suosituksiin, ei rajoituksiin, kasvattaja kantaa vastuun kasvatustyöstään itse. Jalostustoimikunta vastaa jalostuksen tavoiteohjelman päivityksestä.
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3.3 Ulkomaisia järjestöjä
Ranskan rotuyhdistys perustettiin vuonna 1980. Myöhemmin barbetin kanssa
samaan yhdistykseen ovat liittyneet myös muut vesikoirarodut. Yhdistyksen
nimi on muuttunut useaan otteeseen vuosien saatossa. Nykyinen nimi on Club
du Barbet, Lagotto et autres Chiens d'Eau.
Barbetia edustavia yhdistyksiä on Ranskan lisäksi Saksassa Verein für
französische Vorstehhunde, Iso-Britanniassa Barbet Club of Great Britain,
Sveitsissä Barbet Club Schweiz-Suisse ja Ruotsissa Barbet Sweden.

3.4 Kansainvälinen barbet-tietokanta
Sveitsiläinen barbet-kasvattaja Renate Zuber (von Zulimo -kennel) pitää yllä
kansainvälistä tietokantaa barbeteista internetissä osoitteessa
http://www.barbet-international.ch/. Tietokannasta on saatavissa mm.
sukutauluja ja terveystuloksia.
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4. Nykytilanne
Rodun kasvatus sen kotimaassa ei ole ollut kovinkaan aktiivista. Ranskassa oli
vuonna 2007 yhdeksän kasvattajaa, joista vain kolme oli aktiivisia. Populaation
koko Ranskassa on arvioitu olevan noin 200 yksilöä. Vasta 1990- ja 2000luvuilla rotu on alkanut levitä Ranskan ulkopuolelle. Muualla rodun harrastus
on yleistynyt nopeasti ja kasvattajien määrä kasvanut viime vuosina.
Ensimmäinen barbet tuotiin Italiaan La Corte Dei Berberi -kenneliin vuonna
1990, Saksaan vuonna 1995, Yhdysvaltoihin vuonna 1995, Tanskaan 1996,
Belgiaan Opus Un En O Majeur -kenneliin vuonna 1997, Kanadaan vuonna
1997, Sveitsiin Vom Zulimo -kenneliin vuonna 1998, Ruotsiin Aqualines kenneliin vuonna 2001, Suomeen Borealii -kenneliin vuonna 2002, Hollantiin
Quaciendas -kenneliin 2003, Puolaan vuonna 2004, Norjaan vuonna 2006 ja
Iso-Britanniaan vuonna 2007.

4.1 Populaation koko ja rakenne
Populaatio on samaan aikaan samalla alueella elävä, samaan lajiin kuuluvien
yksilöiden joukko. Barbet-rodun tilanne on tällä hetkellä erittäin kriittinen ja
haavoittuvainen maailmanlaajuisesti. Vuosina 1999–2007 koko maailmassa
syntyi vain 446 rekisteröityä barbettia. Maailman barbet-kanta on arviolta 700
yksilöä. Jalostukseen käytettävien koirien määrä on huomattavasti pienempi
kuin koko populaatio. Kyse ei ole pelkästään harvinaisesta, vaan kriittisesti
uhanalaisesta rodusta, sillä lisääntyviä narttuja on koko populaatiossa alle 100
ja lisäksi koirat ovat läheistä sukua keskenään. Keskiarvo 161:n viimeksi
maailmanlaajuisesti syntyneiden barbettien sukusiitosasteesta on 8,16 %
laskettuna viiden sukupolven mukaan.
Molekyylitason tutkimuksessa (Leroy et al 2009) havaittiin barbettien
heterotsygotia-asteen olevan keskimääräistä (tutkimuksessa 61 rotua)
korkeampi: 0,70. Koska barbet on Ranskan ulkopuolella nuori rotu, ja kaikilla
koirilla on ranskalaiset sukujuuret lähimenneisyydessä, voidaan tutkimusten
tuloksien olettaa kuvaavan melko hyvin rodun tilannetta maailmanlaajuisesti.
/18/
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Taulukko 1. Arvioita aktiivisten kasvattajien määrästä ja populaation koosta eri maissa.
Maa

1. barbet tuotu
maahan

Belgia
Tanska
Saksa
Britannia
Hollanti
Puola
Ruotsi
Sveitsi
USA
Kanada
Suomi
Norja
Italia

1997
1996
1995
2007
2003
2004
2001
1989
1995
1997
2002
2006
1990

Aktiivisten
kasvattajien
määrä v. 2007
1
2
1
4
6
1
3
3
1

Arvio populaation
koosta v. 2007
10
5
20
3
20
5
55
80–90
20
100
72
1
10

4.1.1 Suomen kanta
Suomen kanta on kasvanut nopeasti merkittäväksi osaksi (noin 10 %) koko
maailman populaatiota. Vuonna 2002 ensimmäinen barbet tuli Suomeen ja
vuonna 2004 ensimmäinen pentue syntyi. Vuonna 2006 syntyi 25 barbetpentua ja vuonna 2007 syntyi 36 pentua. Suomessa on vuoden 2007 loppuun
rekisteröity 79 barbettia. Näistä 13 on viety ulkomaille. Suomeen on tuotu
yhteensä 12 barbettia, mutta kaikkia näitä tuotuja barbetteja ei ole vielä
rekisteröity Suomeen.
Taulukko 2. Populaatio Suomessa, lähde SKL:n Jalostustietojärjestelmä.
Pennut (kotimaiset)
Tuonnit
Rekisteröinnit yht.
Pentueet
Pentuekoko
Kasvattajat
Urokset
- kaikki
- kotimaiset
- tuonnit
- ulkomaiset
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
Nartut
- kaikki
- kotimaiset
- tuonnit
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
Isoisät
Isoäidit
Tehollinen populaatio

2007
34
2
35
5
6,8
5

2006
25
2
27
4
6,3
3

2005
6
1
7
1
6,0
1

2004
6
0
6
1
6,0
1

2003
0
2
2
0
0

6
1
2
3
3 v 2 kk

2
0
1
1
2v

1
0
1
0
3v

1
0
1
0
1 v 11 kk

0
0
0
0
0v

5
2
3
3 v 1 kk
12
11
11

4
2
2
2 v 11 kk
7
8
5

1
0
1
2 v 1 kk
4
4
2

1
0
1
1 v 9 kk
2
2
2

0
0
0
0v
4
4
-
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4.1.2 Tehollinen populaatiokoko
Tehollinen populaatiokoko määrittää, kuinka laaja jalostuspohja on. Se ei
pelkästään määritä jalostuskoirien kokonaislukumäärää, vaan kuvaa myös
jalostuksessa käytettyjen eri urosten ja eri narttujen lukumäärän keskinäistä
suhdetta. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä nopeammin geenejä
menetetään populaatiossa ja jalostuspohja kapenee peruuttamattomasti.
Monimuotoisuuden kannalta tulisi jalostukseen käyttää mahdollisimman monia
terveitä jalostusominaisuudet täyttäviä yksilöitä tasaisesti, sekä uroksia, että
narttuja. Yksittäisten yksilöiden liikakäyttöä on vältettävä. Tehollinen
populaatio lasketaan kaavalla 1 / Ne = 1/ (4 x N-urokset) + 1 / (4 x N-nartut).
Em. kaavalla voidaan laskea ideaalipopulaatio. Tällöin populaation koko pysyy
samana, jokainen yksilö lisääntyy vain kerran ja jalostukseen käytetään edelleen yhtä sen jälkeläistä. Tämä ei kuitenkaan toteudu koirapopulaatiossa ja
sen takia em. kaavalla laskettu luku on yliarvio todelliseen geneettiseen laajuuteen nähden.
Populaatioparametrejä on rodulle vaikea laskea pienen populaatiokoon ja sukutaulujen puutteellisuuden vuoksi. Suomen tehollisen populaatiokoon tarkastelu
ei ole tässä vaiheessa järkevää.
Ranskassa tehdyn tutkimuksen (Leroy et al. 2006) mukaan teholliseksi populaatiokooksi Ranskassa todettiin 21. Tutkimuksessa populaatiokoon laskuun oli
käytetty eri menetelmää kuin edellä on esitetty. /17/
4.1.3 Sukusiitos
Sukusiitos tarkoittaa, että paritettavat koirat ovat keskenään läheisempää sukua, kuin populaation yksilöt keskimäärin. Yksilö saa puolet geeneistään isältään ja puolet emältään. Yksilön sukusiitosaste riippuu siitä, paljonko vanhemmat ovat sukua keskenään. Sukusiitosaste kuvaa jälkeläisen todennäköisyyttä periä (esi)vanhemmiltaan sama geeniversio. Tällöin yksilöllä on vähintään yksi esivanhempi, joka löytyy molempien vanhempien sukutaulusta. Mitä
useampia näitä esivanhempia sukutauluista löytyy ja mitä lähempää sukua
nämä ovat yksilölle, sitä korkeampi sukusiitosaste on.
Jos sukusiitosta ei ole, on sukusiitosaste nolla. Sukusiitoksen kasvaessa sukusiitosprosentti kasvaa. Vanhemman ja jälkeläisen välillä on sukulaisuussuhde aina 50 %, samoin täyssisarten. Seuraavaan sukupolveen mentäessä sukulaisuussuhde puolittuu. Yksilön sukusiitosaste on suoraan vanhempien sukulaisuus suhde puolitettuna. Sisäsiitokseksi lasketaan se, että paritettavat ovat
serkukset tai sitä läheisempää sukua toisilleen (sukusiitosaste 6,25 % tai suurempi). Populaation sukusiitos saisi nousta korkeintaan yhden prosentin sukupolvessa. Sukusiitoksen vähentämiseksi olisi tärkeää saada mahdollisimman
erisukuisia koiria jalostuskäyttöön. On kuitenkin huomattava, että pienen alkupopulaation vuoksi lähes kaikki barbetit ovat sukua toisilleen. Koko rodun keskimääräinen sukusiitos on korkea. Tämän takia roturisteytykset voivat olla tarpeen sukusiitosdepression estämiseksi.

17

Ranskassa tehtyjen tutkimusten (Leroy et al. 2006, 2009) mukaan Ranskan
barbet-populaation sukusiitosaste on korkea, vaikkakin laskusuunnassa (vuosina 1997-2001 12,4%; vuosina 2001-2005 6,4%). /17/, /18/
Sukusiitoksen keskiarvo Suomessa syntyneille barbeteille viidellä sukupolvella
laskettuna on 5,8 %.
4.1.4 Jalostuspohja ja siitosmateriaali
Yleinen populaatiogeneettinen suositus on, ettei yksittäisen koiran kokonaisjälkeläismäärä ylittäisi viittä prosenttia koirasukupolven (n. neljä vuotta) aikana
syntyneiden pentujen kokonaismäärästä. Liikakäyttöä on myös, jos pentujen
määrä on kymmenen prosenttia kahden vuoden aikana syntyneistä pennuista.
Teoreettisesti tässä rodussa yksi koira saisi tuottaa vain yhden pentueen ja
kaikki pentueen koirat pitäisi saada edelleen jatkojalostukseen. Käytännössä
koiran jalostustoiminnassa näin jyrkkiä teoreettisia viitearvoja ei voi pitää suosituksina, sillä koko populaatiota ei kuitenkaan hyödynnetä jalostukseen.
Suomessa on barbet-pentuja syntynyt vasta vuodesta 2004, joten tarkastelujaksona tässä käytetään kahta vuotta.
Taulukko 3. Syntyneiden pentujen määrä vuosina 2003-2007.
2003
38

2004
77

2005
82

2006
123

2007
140

Suomessa
syntyneet

0

6

6

25

36

Yhteensä

38/6 pentuetta (arvio)

83/12 pentuetta

88/12 pentuetta

148/20 pentuetta

176/25 pentuetta

Maailmalla
syntyneet

Yllä mainitun suosituksen mukaisesti saisi yhdellä koiralla olla korkeintaan 6
jälkeläistä (10 %) vuosina 2006-2007 Suomessa syntyneiden pentujen perusteella laskettuna.
Käytännössä rodun populaatio ja jalostuspohja on Suomessa niin pieni, että
kasvatustyö pelkästään suomalaisilla koirilla ei ole mahdollista. On välttämätöntä, että kasvattajat etsivät mahdollisimman erisukuisia koiria koko maailman populaatiosta jalostusvalintoja tehdessään. Maailmanlaajuisesti rodussa ei
ole kuitenkaan löydettävissä uusia sukuja siten, että yhdistelmissä päästäisiin
sukusiitosprosenteissa nollaan, paitsi roturisteytyksissä tai rotuunoton yhteydessä (T.I. -menettely Ranskassa).
Suomessa jalostukseen on käytetty kahdeksaa narttua ja seitsemää urosta,
joista neljä on ulkomaisia. Jalostussuosituksissa (liite 2) on määritelty, että yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei saisi ylittää 15 pentua, jotta jälkeläismäärä ei
nousisi liian suureksi verrattuna koko rodun yksilöiden lukumäärään.
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Taulukko 4. Suomalaisten urosten jälkeläismäärät.
Jalostusuros

Pennut

Toisessa polvessa

TURNIX DE LA CALE
DES ROULEAUX

21

26

DELCO OPUS UN EN
O MAJEUR

21

5

BOREALII BEAU

5

Jälkeläiset yhteensä
47
26
5

Taulukko 5. Suomalaisten narttujen jälkeläismäärät.
Jalostusnarttu

Pennut Toisessa polvessa

Jälkeläiset yhteensä

TISANE DE LA PERTE AUX LOUPS

19

16

35

UNIQUE ELLE DE LA PERTE AUX LOUPS 19

15

34

NELUM-HIMALIS AURORE

8

8

ASIO DE LA CALE DES ROULEAUX

7

7

NELUM-HIMALIS APRICOT

7

7

BOREALII AUROORA

6

6

BOREALII ADAROSE

5

5

CYBELLE OPUS UN EN O MAJEUR

3

3
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Taulukko 6. Suomessa syntyneet pentueet vuosina 2004-2007
Pvm

Isä

Emä

Pentuja

4.4.2004

TURNIX DE LA CALE
DES ROULEAUX

TISANE DE LA PERTE
6
AUX LOUPS

BOREALII A

17.5.2005

TURNIX DE LA CALE
DES ROULEAUX

UNIQUE ELLE DE LA
PERTE AUX LOUPS

NELUM-HIMALIS A

5.1.2006

DELCO OPUS UN EN
O MAJEUR

TISANE DE LA PERTE
7
AUX LOUPS

BOREALII B

6.5.2006

DELCO OPUS UN EN
O MAJEUR

UNIQUE ELLE DE LA
PERTE AUX LOUPS

7

NELUM-HIMALIS B

4.9.2006

DELCO OPUS UN EN
O MAJEUR

BOREALII ADAROSE

5

BOREALII C

6.10.2006

POPPENSPÄLER'S
BERGERAC (SAKSA)

BOREALII AUROORA

6

-

22.3.2007

TURNIX DE LA CALE
DES ROULEAUX

TISANE DE LA PERTE
6
AUX LOUPS

BOREALII D

31.3.2007

DELCO OPUS UN EN
O MAJEUR

NELUM-HIMALIS APRICOT

2

ULPUKAN A

31.3.2007

BOREALII BEAU

NELUM-HIMALIS APRICOT

5

ULPUKAN A

5.9.2007

TURNIX DE LA CALE
DES ROULEAUX

CYBELLE OPUS UN EN
3
O MAJEUR

-

25.9.2007

QUACIËNDAS
ARAGON UNIQUE
(SVEITSI)

NELUM-HIMALIS
AURORE

8

LAULAVA

5.10.2007

DES GRÈVES D'ARMOR VAILLANT
(RANSKA)

UNIQUE ELLE DE LA
PERTE AUX LOUPS

6

NELUM-HIMALIS C

9.11.2007

BOREE DI BARBOCHOS REIAU DE
PROUVENCO (HOLLANTI)

ASIO DE LA CALE
DES ROULEAUX

7

-

6

Kennel

Taulukko 7. Ulkomaiset pentueet, joissa on käytetty Suomessa rekisteröityä barbettia (suluissa
koiran kotimaa, jos muu kuin suomi)
Isä

Emä

8.4.2005

TURNIX DE LA CALE DES
ROULEAUX

URGELE DI BARBOCHOS
REIAU DE PROUVENCO 7
(RUOTSI)

LUDDELUMPS A

26.8.2005

TURNIX DE LA CALE DES
ROULEAUX

ULYSSIA DI BARBOCHOS REIAU DE PROUVENCO (RUOTSI)

8

LUDDELUMPS B

URGELE DI BARBOCHOS
REIAU DE PROUVENCO 8
(RUOTSI)

LUDDELUMPS C

NELUM-HIMALIS AMAN7
DE (RUOTSI)

BATTERIKULLEN'S

Pvm

DELCO OPUS UN EN O MA27.2.2006
JEUR
20.5.2007

MONSIEUR BARBET DU PRE
LEVEQUE (TANSKA)

20

Pentuja Kennel

4.1.5 Isoisä- ja isoäitikäyrä
Koiran jälkeläisten käyttö jalostuksessa kertoo sen vaikutuksesta populaatioon
enemmän kuin sen omien jälkeläisten määrä. Vaikka yksilöllä olisikin runsaasti
jälkeläisiä, jää sen vaikutus kantaan pieneksi, jos jälkeläiset eivät lisäänny.
Isoisä- ja isoäitikäyrä kuvaavat yksilöiden vaikutusta populaatioon niiden useamman polven jälkeläisten määrän mukaan. Mitä tasaisempi käyrä on, sitä parempi tilanne on rodun jalostuspohjan laajuuden kannalta. Käyrän tulkinnassa
on otettava huomioon se, kuinka vanha kukin koira on, toisin sanoen kuinka
monta jälkeläispolvea sillä on ollut mahdollistakaan tuottaa.
Koko rodun osalta tilanne on melko lohduton sillä usealla rodun kantakoiralla
on ollut jopa yli 400 jälkeläistä neljän sukupolven mukaan laskettuna (esimerkiksi Gallo de Canailles de Verbaux, s. 1991, yli 500 jälkeläistä). Pienessä rodussa tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikilla nykyisillä koirilla on jokin tai useampi muutamasta kantakoirasta sukutaulussaan neljän sukupolven mukaan
tarkasteluna.
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Kuva 12. Suomalaisten barbettien isoisäkäyrä.
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Kuva 13. Suomalaisten barbettien isoäitikäyrä.

4.1.6 Uusintayhdistelmät
Uusintayhdistelmä tarkoittaa saman nartun ja uroksen parittamista useammassa kuin yhdessä pentueessa. Uusintayhdistelmät ovat pienelle populaatiolle
haitallisia, koska ne kaventavat geenipoolia entisestään. Yhdistelmien uusimisella ei ole rodulle mitään uutta annettavaa. Jos sukusiitoksen kannalta ei löydy muun sukuisia sopivia yhdistelmiä, niin siinä tapauksessa saman yhdistelmän uusimista parempi vaihtoehto on käyttää sisaruksia. Barbettien jalostussuosituksissa (liite 2) on määritelty, että uusintayhdistelmiä ei suositella. Suomessa vuonna 2007 on tehty yksi uusintayhdistelmä. Myös ulkomailla on tehty
useita uusintayhdistelmiä.

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet
Barbet on rotumääritelmän mukaan tasapainoinen, ei aggressiivinen eikä arka.
Se kiintyy lujasti omistajaansa ja on hyvin sosiaalinen. Barbet rakastaa vettä.
Barbettien luonnetta ei ole juurikaan testattu Suomessa. Seuraavat havainnot
perustuvat omistajien kokemuksiin. Jatkossa luonnetta pyritään seuraamaan
mm. luonnekyselyiden, virallisten luonnetestien sekä näyttely- ja koearvosteluiden tulosten pohjalta.
Hyvän hermorakenteensa ja tasapainoisen luonteensa ansiosta barbet omaa
hyvän toimintakyvyn. Se on temperamenttinen ja sopeutuu nopeasti uusiin
tilanteisiin ja ympäristöihin. Barbet ei ole tyypillisesti terävä tai puolustushaluinen. Barbetilta löytyy kuitenkin taisteluhalua ilman, että se perustuu aggressioon (leikkihalua).
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Seurallisena koirana ja omistajaansa kiintymisen vuoksi barbeteilla saattaa ilmetä eroahdistusta yksinjäädessään. Pentujen aikainen erottaminen voi vaikeuttaa eroahdistusta ja kasvattaja voikin harkita pentujen luovuttamista yleisiä
suosituksia myöhemmin. Alttius eroahdistukselle tulisi ottaa huomioon myös
pentua koulutettaessa. Eroahdistus on lemmikkikoirilla yleistä. /16/
Barbet on nykyisin pääasiassa seura- ja harrastuskoirana. Vain pieni osa nykyisistä barbeteista on metsästyskäytössä. Alkuperäisiin käyttöominaisuuksiin
eivät kaikki kasvattajat ole kiinnittäneet paljonkaan huomiota jalostuksessa ja
käyttöominaisuudet ovat jossain määrin heikentyneet. Osa koirista ei esimerkiksi nouda tai ui mielellään.
Ranskassa ja Sveitsissä jalostuskäyttöön tarkoitettu barbet tulee konfirmoida.
Tämä tarkoittaa pienimuotoista luonnetestiä, jossa testataan rodunomaisia
luonteenpiirteitä. Konfirmointi tulee tehdä aikaisintaan 12 kk ikäiselle koiralle.
Jos koira ei ole läpäissyt konfirmointia, pentuja ei voida rekisteröidä.
FCI:n rotumääritelmän mukaan barbetilta vaaditaan myös käyttökoe kansainvälisen valioarvon saavuttamiseksi. FCI:n rotumääritelmiä noudattavat maat
voivat kuitenkin itse päättää, vaaditaanko käyttökoetta. Suomessa käyttökoetta ei vaadita. Ranskassa käyttökoe on nimellä TAN-test ja se vaaditaan valionarvon saavuttamiseksi. TAN-testi vastaa spanielien taipumuskoetta, mutta
on sitä suppeampi. Suomessa barbet voi osallistua spanielien taipumuskokeeseen 9 kk iässä. Läpäistyään taipumuskokeen koira voi osallistua näyttelyssä
käyttöluokkaan täytettyään 15 kk.
Myös Suomessa barbetit ovat pääasiassa seura- ja harrastuskoirina. Joitakin
nuoria barbetteja on kokeiltu niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, metsästyksessä, ja alku näyttää lupaavalta. Suomalaisten barbettien muita harrastusmuotoja ovat mm. näyttelyt, tottelevaisuuskoulutus, agility, jäljestys ja pelastuskoiratoiminta.
4.2.1 Käyttöominaisuuksien arvioiminen Suomessa
Suomen Spanieliliiton alaisena rotuna barbetilla on oikeus osallistua Spanielien
taipumuskokeeseen (SPA), Metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen (MEJÄ) sekä
Spanielien metsästyskokeisiin (vesilintukoe SPVE, maalintukoe SPME).
Vuonna 2007 neljä barbet-narttua osallistuivat rotunsa ensimmäisinä spanielien taipumuskokeeseen ja läpäisivät sen hyväksyttävästi (SPA1). SPA-kokeessa
arvioidaan metsästystaipumusten – haun, laukauksen siedon, jäljestyksen ja
vesinoudon – lisäksi myös sosiaalista käyttäytymistä ihmisten ja muiden koirien kanssa, tottelevaisuutta ja yhteistyötä ohjaajansa kanssa. Käyttöominaisuuksien lisäksi koe mittaa siis myös koiran luonnetta.
Barbeteilla on ollut oikeus osallistua spanielien metsästyskokeisiin vuodesta
2007 lähtien. Koesuorituksia ei ollut vielä vuoden 2007 loppuun mennessä.
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4.3 Terveys
Yleisesti voidaan olettaa, että vialla on perinnöllinen tausta, jos
-

vikaa esiintyy suhteellisesti enemmän toisilleen sukua olevilla eläimillä
kuin koko populaatiossa

-

vika on lokalisoitunut samaan kehonosaan kaikilla toisilleen sukua olevilla eläimillä

-

vika ilmenee samassa iässä kaikilla yksilöillä ja taudinkulku on kaikilla
samanlainen

-

vika yleistyy sisäsiitoksen myötä

-

vika esiintyy aina samanaikaisesti tietyn kromosomihäiriön kanssa ja

-

vika voidaan jäljittää jonkun tietyn proteiinin virherakenteeseen

/10/, /11/
Nykyisen käsityksen mukaan lähes kaikkien sairauksien takana on jonkinlainen
geneettinen alttius. Sen takia kaikista sairauksista ja ongelmista kannattaa pitää kirjaa ja huomioida ne myös jalostusvalinnoissa vaikka sairauden perinnöllisyydestä ei olisikaan täyttä varmuutta. Jalostuskoiran tulisi olla terve eli sillä
ei ole toistuvia sairauksia tai alttiutta sairauksiin.
Mikäli jalostukseen käytetään koiraa, jolla on vähäisiä terveydellisiä puutteita,
tulisi tällainen koira parittaa koiran kanssa, josta ei vastaavia puutteita löydy.
4.3.1 Suomessa rodulla todetut perinnölliset viat ja sairaudet
Lonkkanivelet
Suomessa käytetään FCI:n suosittelemaa asteikkoa, joka jakaa lonkat viiteen
luokkaan: A, B, C, D ja E. Luokituksessa kiinnitetään huomiota lonkkamaljakon
syvyyteen, lonkkanivelen löysyyteen, maljakon ja reisiluun pään muotoon sekä
nivelrikon kehittymiseen.
Lonkkanivelen löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään
kontaktiin. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon
kehittymiseen vaikuttavat yksilölliset erot. /12/
Asteita A ja B sanotaan ”terveiksi” ja asteita C, D, E ”sairaiksi”. Asteessa C havaitaan lieviä merkkejä dysplasiasta, aste D on keskivaikea dysplasia ja aste E
on vaikea dysplasia. /13/, /14/
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Taulukko 8. Lonkkaniveldysplasia Suomessa.
Vuosi
2003
2004
2005
2006
2007
Yhteensä

Tutkittu
(Syntyneitä)
100,0% (2)
71,4% (7)
57,1% (7)
34,6% (26)
0,0% (34)
26,3%

A

B

C

D

E

100,0% (2)
0,0% (0)
25,0% (1)
44,4% (4)

0,0% (0)
80,0% (4)
75,0% (3)
33,3% (3)

0,0% (0)
20,0% (1)
0,0% (0)
11,1% (1)

0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
11,1% (1)

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

35,0%

50,0%

10,0%

5,0%

0,0%

(0)
(0)
(0)
(0)

Kyynär- ja polvinivelet
Vuosien 2003-2007 välillä on kyynärkuvattu 19 koiraa eli noin neljäsosa Suomen populaatiosta. Yhdelläkään koirista ei ole todettu ongelmia kyynärnivelissä. Samalla ajanjaksolla on polvitutkittu 3 koiraa, jotka olivat kaikki terveitä.
Silmät
Vuosien 2003-2007 välillä on 7 koiralta tutkittu silmät. Yhdeltä koiralta on löytynyt pieniä RD- ja PPM-löydöksiä. Löydökset eivät ole merkittäviä koiran hyvinvoinnin tai jalostusarvon kannalta.
Hampaat
Hammaspuutoksia on havaittu muutamalla barbetilla. Puutokset ovat lieviä:
yhdeltä on puuttunut etuhammas eli insisiivi ja toiselta välihammas eli premolaari. Hammaspuutos voi olla perinnöllinen vika.
Sydänsairaudet
Kardiomyopatia ilmenee sydämen laajentumana tai kammioseinämän paksuuntumisena. Sydämen toimintahäiriön vuoksi oireet, jotka voivat liittyä väsymykseen ja laihtumiseen, nestekertymään rinta- tai vatsaonteloon ja äkkikuolemaan, voivat olla yllättävän nopeita. Yhden äkillisesti menehtyneen reilun
vuoden ikäisen barbetin ruumiinavauksessa todettiin kardiomyopatia. Lisäksi
yksi reilun vuoden ikäinen barbet on kuollut sydänkohtaukseen, mutta tässä
tapauksessa ei ruumiinavauksessa löydetty viitteitä kardiomyopatiaan.
Muita sydänsairauksia ei ole todettu.
Epilepsia
Epilepsiaa esiintyy lähes kaikissa koiraroduissa ja sen perinnöllisyys on todistettu kokeiluilla ja tutkimuksilla ympäri maailmaa. Epilepsia voi myös puhjeta
ulkoisen vamman tai muun sairauden seurauksena. Kovin yleistä ei kuitenkaan
liene ulkoisen vamman johdosta syntynyt epilepsia, mutta tulehdussairaudet ja
häiriöt sisäelinten toiminnassa voivat usein laukaista epileptisiä kohtauksia.
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Nämä kohtaukset kuitenkin loppuvat häiriön poistuttua. Epilepsiaa on olemassa
monia geneettisesti erilaisia muotoja.
Barbeteilla on ilmennyt epileptisiä oireita sekä Suomessa että ulkomailla. Kohtaukset ovat useimmiten alkaneet jo pentuna (3-5 kk). Osa koirista on saanut
epilepsiadiagnoosin. Varsinaisia kliinisiä epilepsiatutkimuksia koirille ei ole tehty, mutta epilepsialääkitys on poistanut kohtaukset. Yhden suomalaisen epilepsiaa sairastaneen koiran ruumiinavaustutkimuspöytäkirjasta ilmenee, että todennäköisesti epilepsia on idiopaattinen eli itsestään syntynyt ts. perinnöllinen.
Yksi alle luovutusikäinen pentu on jouduttu lopettamaan epileptisen kohtauksen aikana.
Kohtaus voi ilmetä rajuna tärinänä, jossa koira makaa kyljellään sätkien, tai
lievänä poissaolokohtauksena. Epilepsian esiintymismuodot ovat erilaisia eri
yksilöillä. Voi olla, että koiralla on vain yksi kohtaus koko elämänsä aikana,
mutta silti koira kantaa epilepsiaa.
Epilepsian perimmäinen syy on tuntematon. Yleensä sairauden diagnoosi tehdään, kun tutkimuksissa ei löydetä kohtauksiin mitään muuta syytä. Primaarista epilepsiaa ei voida todeta ruumiinavauksessa. Perinnölliset kohtaukset alkavat yleensä 0,5–5 vuoden iässä. Vanhoilla koirilla alkaviin kohtauksiin on
yleensä jokin muu syy.
Epilepsiaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä
sellaisten yksilöiden käyttöä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä,
niin kauan kuin rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. /15/ Riskilinjojen rajaus ei ole mahdollista, koska populaation yksilöt ovat läheistä sukua keskenään.
Sairauden periytymismalleja ei ole vielä selvitetty barbetilla. Barbet on kuitenkin mukana Helsingin yliopiston dosentti Hannes Lohen
koirien geenitutkimuksessa, jotta epileptisten kohtausten periytymismallia voitaisiin tutkia ja geenitesti kehitettyä. Sveitsiläinen Bernin yliopisto on yhteistyössä geenitutkimuksessa, ja myös sinne on kerätty näytteitä barbeteista. Yhteensä jo 146 barbettia maailmanlaajuisesti ovat antaneet näytteen geenitutkimukseen (tilanne 07/2008). Erityisesti tutkimukseen kaivataan tietoa epileptisiä oireita saaneista koirista ja niiden DNA-näytteitä. Tällä hetkellä tutkimus
on vielä kesken eikä barbeteilla esiintyvään epilepsiaan ole olemassa geenitestiä. Toiveena on, että epilepsiaan saataisiin kehitettyä geenitesti ja populaatiosta voitaisiin verinäytteestä määritellä sairaat, kantajat ja terveet koirat. Lohen tukimuksessa on kartoitettu kohtauksia saaneita koiria ja todettu, että kyseessä ei ole sama mutaatio, joka aiheuttaa epileptistyyppisiä oireita lagotto
romagnolo –rodulla.
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Sukupuolielimet
Urokset:
Piilokiveksisyys eli kryptorchismi tarkoittaa sitä, että toinen tai molemmat kivekset jäävät vatsaonteloon tai nivuskanavaan. Yhdellä suomalaisella uroksella
esiintyy piilokiveksisyyttä.
Nartut:
Yhdellä suomalaisella nartulla synnytys ei käynnistynyt normaalisti. Synnytysvaikeudet voivat olla perinnöllisiä. Yleisen käsityksen mukaan barbetit ovat
kuitenkin hyviä synnyttäjiä eikä ulkomailta ole tietoja synnytysvaikeuksista.
4.3.2 Muissa maissa rodulla todetut perinnölliset viat ja sairaudet
Kansainvälinen barbet-tietokanta sisältää tietoja lonkka- ja kyynärniveldysplasiatutkimusten tuloksista. Tietokanta sisältää myös suomalaiset tutkitut koirat.
Lonkkanivelet
Kansainvälinen tietokanta sisältää 157 barbetin lonkkatutkimustulokset. Tietokannan perusteella tulokset ovat seuraavat: A-lonkat 40 %, B-lonkat 40 %, Clonkat 15 %, D-lonkat 5 %.
Kyynärnivelet
Kansainvälinen tietokanta sisältää 95 barbetin kyynärtutkimustulokset. Tietokannan perusteella tulokset ovat seuraavat: 0 = 98 % ja 1 = 2 %.
Silmät
Ranskassa elokuussa 2005 järjestetyn rodun erikoisnäyttelyn yhteydessä pidetyssä jalostustarkastuksessa tehtiin silmäpeilaukset 60 barbetille. Koska ongelmia ei todettu, monissa Euroopan maissa ei tehdä nykyisin silmäpeilauksia
barbeteille.
Hampaat
Myös ulkomaisilla barbeteilla esiintyy jonkin verran hammaspuutoksia. Hammaspuutokset voivat olla perinnöllisiä.
Epilepsia
Myös maailmalla on ollut barbeteilla epileptisiä kohtauksia. Tietoja näistä tapauksista on vaikea saada ja vahvistusta asioihin ei ole aina saatu. Tiedossa on
mm. tapauksia, joissa pentuja on jouduttu lopettamaan niiden saatua kohtauksia.

27

4.4 Ulkomuoto
Barbet on rotumääritelmän mukaan keskikokoinen. Nykyisen rotumääritelmän
mukaan säkäkorkeus uroksilla on 58 – 65 cm ja nartuilla 53-61 cm. Sallittu
poikkeama on ± 1 cm. Barbetin rotumääritelmä on muuttunut useita kertoja
muutaman viime vuosikymmenen aikana. Aikaisemmissa rotumääritelmissä
barbetin säkäkorkeus on vaihdellut nartuilla 45 – 53 cm ja uroksilla 50 – 58
cm.
Rakenteen tulee olla työkoiralle ominainen: normaalirakenteinen, kompakti ja
voimakasrakenteinen.
Rodun erityispiirre on paksu ja villava karvapeite, joka suojaa tehokkaasti kylmältä ja kosteudelta. Karva muodostaa leukaparran, jonka mukaan rotu on
saanut nimensä. Karvapeite on kiharaa ja nyörejä muodostavaa. Karva on
tuuheaa ja peittää luonnontilassa kauttaaltaan koko koiran. Barbetin karvapeitettä on kautta aikojen muotoiltu leikkaamalla, jotta koiran olo ja työskentely
helpottuisivat. Käyttötarkoituksesta riippuen karvapeite voi olla eri tavoin muotoiltu. Vaikka barbetin tulee näyttää luonnolliselta, on koiran hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että turkki pidetään puhtaana ja takuttomana. Metsästyskäytössä olevien koirien turkkia on muotoiltu tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi
pään ja korvien karvoitus on koiran hyvinvoinnin kannalta hyvä pitää tarpeeksi
lyhyenä.
Kallo on pyöreä ja leveä. Otsapenger on erottuva. Kuono on selvästi neliömäinen ja kuononselkä leveä ja lyhyt. Huulet ovat paksut ja pigmentoituneet ja
täysin pitkän karvan peittämät. Pigmentti huulissa ja kirsussa voi olla musta
tai ruskea.
Silmät ovat pyöreät. Korvat kiinnittyvät silmän korkeudelle tai alemmas. Korvat ovat litteät, leveät ja pitkän karvan peittämät. Kun korvat vedetään kohti
kirsua, korvat ulottuvat yli suupielen. Barbetin rotumääritelmään on todennäköisesti jossakin vaiheessa lisätty mitta korvien pituudelle. Koiran hyvinvoinniin kannalta ei ainakaan korvien pituutta tulisi jalostuksellisin keinoin lisätä.
Kaula on lyhyt ja vahva. Selkä on hieman kaareva. Lanne on kaareva, lyhyt ja
vahva. Lantio on sivusta katsottuna kaareva. Rintakehä on leveä, hyvin kehittynyt ja melko syvä. Kyljet ovat kaarevat.
Koska lantion tulee olla kaareva, on häntä alas kiinnittynyt. Häntä on asennoltaan hieman koholla, mutta se ei kuitenkaan nouse vaakatasoa ylemmäksi.
Hännän pää kaareutuu loivasti.
Eturaajat ovat lavoista viistot, lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 110 –
115°. Olkavarret ovat vahvat ja lihaksikkaat. Kyynärvarret ovat suorat, vahvaluustoiset, täysin pystysuorat ja kauttaaltaan pitkäkarvaiset. Käpälät ovat pyöreät, leveät ja karvaiset.
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Takaraajojen reidet ovat täyteläiset ja hieman viistot. Kintereet ovat matalat ja
kohtalaisen kulmautuneet. Välijalat ovat täysin pystyt.
Nahka on paksu. Turkin väri on yksivärinen musta, harmaa, ruskean eri sävyinen, valkoinen tai kaksivärinen, jolloin toinen väri on valkoinen.
Suomen barbet-kanta on ulkomuodoltaan vaihteleva, mutta näyttelytulosten
perusteella korkeatasoinen ja rotumääritelmän mukainen. Kokoerot koko kannassa ovat merkittäviä, mutta pääosin koirien koko pysyttelee kuitenkin rotumääritelmän puitteissa.
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5. Yhteenveto aiemman JTO:n toteutumisesta
Barbetilla ei ole aiemmin tehtyä jalostuksen tavoiteohjelmaa.
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6. Jalostuksen tavoitteet ja strategiat
6.1 Visio
Barbet säilyy terveenä, luonteeltaan rotumääritelmän mukaisena ja tyypiltään
metsästyskoirarotuna. Koirakanta on vielä hyvin pieni maailmanlaajuisesti ja
lähes kaikki polveutuvat ainakin osittain samoista kantakoirista. Tulevaisuudessa geneettiseen monimuotoisuuteen kiinnitetään kasvatustyössä erityistä
huomiota, jotta rotu säilyisi elinvoimaisena. Rodun kasvattajat ymmärtävät
pienen populaation tuomat ongelmat ja tavoittelevat rodun säilyttämistä terveenä ja elinvoimaisena.
Barbet on pääasiassa harrastus- ja seurakoira, mutta barbeteilla on säilynyt
silti vahvana metsästysominaisuudet. Rodun piiriin tulee lisää metsästyksestä
kiinnostuneita omistajia ja kasvattajia. Näin barbettien alkuperäinen käyttötarkoitus tulee säilymään.
Barbetin rekisteröinnit tulevat pysymään maltillisena seuraavina kymmenenä
vuotena. Kysyntää koirille olisi, mutta kasvattajat haluavat tarkkailla rodun
kehittymistä esille tulevien sairauksien, käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon
huomioon ottamiseksi pitkäjänteisessä kasvatustyössä. Kasvattajat haluavat
sijoittaa koirat harkiten rodulle sopiviin, harrastaviin ja rodun haavoittuvan tilanteen ymmärtäviin koteihin.
Jalostuspohjaa saadaan laajennettua nykyisestään. Mahdollisimman monia yksilöitä tullaan käyttämään jalostuksessa. Yksittäisen koiran jälkeläismäärä pysyy pienenä suhteessa koko populaatioon.
Pitkällä aikavälillä toisenlainen visio toteutuu, jos lisääntyvään kysyntään vastataan pentueiden harkitsemattomalla tuottamisella, sairauksia salaamalla ja
niistä välittämättä. Niin terveys- kuin luonneongelmat lisääntyvät ja rodun
suosio romahtaa nopean kannan ja terveysongelmien lisääntymisen jälkeen.
Mikäli rodun piiriin ei saada käyttöominaisuuksista kiinnostuneita omistajia eikä
kasvattajia, on vaarana, että sen alkuperäiset käyttöominaisuudet ja tyyppi
kadotetaan. Barbetista on jo aikaisemmin kehitetty seura- ja näyttelykoiraksi
erittäin hyvin sopivia ja suosittuja villakoiria. On mahdollista, että samansuuntainen kehitys uusiutuu ja metsästyskoiratyyppinen barbet kuolee sukupuuttoon lopullisesti. Myös barbetin tarkoitushakuinen jalostaminen muihin käyttötai harrastusmuotoihin saattaa muuttaa rodun alkuperäistä luonnetta ja käyttöominaisuuksia.
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6.2 Rotujärjestön tavoitteet
Populaation kokonaistila ja rakenne
Barbet anotaan liitettäväksi PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma) 1.1.2010 alkaen. Vastustamisohjelman tavoitteena on
ennaltaehkäistä koiran elinkykyä tai elämänlaatua alentavien perinnöllisten vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan. PEVISA anotaan seuraavin ehdoin:
Rekisteröitävien pentujen vanhemmista tulee olla:
1. Ennen asututusta virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin rajaarvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
2. Ennen astutusta virallinen kyynärkuvauslausunto.
3. Ennen astutusta virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 36 kk
vanhempi.
4. Vanhemman rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 15 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
5. Saman jalostusyhdistelmän uusiminen yhden pentueen rekisteröinnin jälkeen ei ole sallittu.
PEVISA-vaatimukset eivät koske ulkomaisia uroksia.
PEVISA:n myötä populaation kokonaistila ja rakenne laajenee.
Luonne
Barbettien luonne pyritään säilyttämään nykyisellään. Tärkeitä luonteenpiirteitä ovat toimintakyky, keskittymiskyky, avoimuus, rohkeus, kiintymys omistajaan ja yhteydenpitohalukkuus. Luonteen kehitystä seurataan erilaisten menetelmien kuten luonnekyselyiden, virallisten luonnetestien, näyttelyarvosteluiden ja koearvosteluiden tulosten pohjalta. Arkoja ja vihaisia koiria ei tulisi
käyttää jalostukseen.
Käyttöominaisuudet
Pyritään kartoittamaan barbettien metsästyskäyttöominaisuuksia sekä ylläpitämään ja lisäämään niitä kasvatustyössä. Rodulle tyypillisten metsästyskäyttöominaisuuksien pohjalta rotu soveltuu hyvin myös moniin muihin harrastusja käyttömuotoihin.
Terveys
Barbeteilla pyritään pitämään yllä hyvää rakenteellista terveyttä ja vähentämään perinnöllisten sairauksien todennäköisyyttä. Jalostuskoirat tutkitaan silmien sekä lonkka- ja kyynärnivelien osalta ennen jalostuskäyttöä. Tämä on
sisällytetty myös PEVISA:n.
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Vakavia perinnöllisiä sairauksia potevia ja tunnettuja periyttäjiä ei käytetä jalostukseen. Koiria pyritään käyttämään tasaisesti ja varotaan yhdistämästä
koiria, joiden perimässä on riski samaan sairauteen. Jos koira on terve, mutta
sillä on sairaita lähisukulaisia, tulee jalostuksessa suosia saman sairauden
osalta tervesukuista koiraa. Liiallinen rajaaminen ei ole mahdollista, koska populaatio on niin pieni.
Barbetin tulee pystyä käyttötarkoituksensa mukaiseen toimintaan myös terveytensä puolesta.
Ulkomuoto
Pyritään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaan tyyppiin.

6.3 Rotujärjestön strategia
Populaation kokonaistila ja rakenne
Rotujärjestö ja jalostustoimikunta suosittelevat ja ohjaavat jalostuksessa käytettävän monipuolisesti terveydeltään ja luonteeltaan sopivia koiria. Yksittäisten jalostuskoirien osuus ei tule nousta merkittäväksi. Tällä hetkellä Suomen
populaatiossa joidenkin yksittäisten jalostuskoirien osuus on jo liian suuri.
Suosituksen mukaan yhdelle koiralle ei suositella enempää kuin 15 pentua.
Barbetille on laadittu PEVISA-ohjelma jälkeläismäärän, uusintayhdistelmien,
lonkka- ja kyynärkuvauksen sekä silmätutkimuksen osalta. Barbet anotaan liitettäväksi PEVISA:n kohdassa 6.2 mainituin ehdoin 1.1.2010.
Kasvattajia kannustetaan tekemään yhteistyötä ja pitämään tiedonkulku mm.
sairauksien ja luonneongelmien osalta avoimena. Rodun säilymiseksi pidetään
yllä ja lisätään kansainvälistä yhteistyötä. Koska kotimainen kanta on vielä niin
pieni, kannustetaan ulkomaisten jalostuskoirien hankintaan. Kotimaisia narttuja astutetaan tai keinosiemennetään ulkomaisilla uroksilla, ja kotimaisista
uroksista pidetään listaa, joka on saatavilla myös kansainvälisellä sivustolla.
Myös kasvattajien väliseen pentujen vaihtoon kannustetaan nykyisen hyvän
käytännön mukaisesti.
Luonne
Spanielien taipumuskoe soveltuu hyvin niin barbetin luonteen kuin käyttöominaisuuksien arviointiin. Myöhemmin barbet-kannan varttuessa arvioidaan erilaisten luonnetestien soveltuvuutta barbeteille (virallinen luonnetesti ja MHkuvaus). Yhteistyössä luonnetestituomareiden kanssa pyritään määrittelemään
barbetille luonneprofiili eli optimaaliset pistearvot luonnetestiä varten. Kannustetaan kaikkien koirien omistajia käyttämään koiria kokeissa, jolloin saadaan
arvokasta tietoa luonteiden kehittymisestä ja periytyvyydestä. Myös omistajille
suunnattua terveys- ja luonnekyselyä kehitetään. Kannasta tulee olla saatavilla
enemmän virallisia tuloksia, jotta niitä voidaan arvioida ja miettiä konkreettisia
keinoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
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Rotuyhdistys, jalostustoimikunta ja kasvattajat kertovat tuleville koiranomistajille barbetin luonneominaisuuksista aktiivisena, toimintaa vaativana metsästystyyppisenä koirana ja opastavat koirien omistajia koiran oikeaan käsittelyyn
ja hallintaan.
Käyttöominaisuudet
Barbet pyritään säilyttämään tyypiltään metsästyskoirana alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kasvattajia kannustetaan testauttamaan jalostusyksilöidensä luonne ja metsästyskäyttöominaisuudet sekä edelleen kannustamaan
kasvattiensa omistajia testauttamaan koiriansa ja käyttämään niitä erilaisissa
harrastuslajeissa. Omistajia kannustetaan viemään koiransa myös terveystutkimuksiin ja näyttelyihin jalostuksessa käytettävän tiedon lisäämiseksi.
Spanielien taipumus- ja metsästyskokeisiin osallistumista kannustetaan. Rodun
harrastajia kannustetaan kouluttautumaan koetoimitsijoiksi. Yhdistys järjestää
rodun käyttöominaisuuksiin soveltuvia kokeita, mahdollisesti yhdessä muiden
yhdistysten kanssa. Seurataan koirien osallistumista vastaaviin kokeisiin (taipumuskokeisiin) myös muissa maissa, erityisesti Ranskassa, jotta saataisiin
lisää tietoa rodulta toivotuista ja ei-toivotuista taipumuksista. Taipumuskokeisiin osallistumisesta ja niiden kulusta pidetään koulutustilaisuuksia koirien
omistajille.
Rodun osoitettua myös Suomessa metsästyskykynsä niin kokeissa kuin metsällä, tuodaan rotua tunnetuksi metsästyspiireissä mm. lehtiartikkeleissa, messuilla, rotuyhdistyksen sivuilla jne.
Terveys
Rotuyhdistys yrittää löytää asiantuntijoita avukseen vakavien perinnöllisten
sairauksien ehkäisemisessä. Mahdollisesti kysellään myös neuvoa toisilta rotuyhdistyksiltä. Asiantuntijoita saatetaan myös tarvita pienen populaation jalostustyössä etenemisen turvaamiseksi.
Rotuyhdistyksen sivuilla on luonne- ja terveyskysely, joka on helposti täytettävissä ja lähetettävissä jalostustoimikunnalle. Mahdollisimman moni koira pyritään saamaan mukaan geenitutkimukseen. Kannan nuoren iän vuoksi erityistä
huomiota kiinnitetään vanhemmalla iällä ilmeneviin perinnöllisiin sairauksiin.
Erillinen terveyskysely lähetetään kaikkien yli kuusi vuotta vanhempien koirien
omistajille. Rodulla tällä hetkellä ainoana vakavana terveysongelmana tunnettuun epilepsiaan kiinnitetään huomiota jalostustoiminnassa. Sairauden tilasta
rodussa, sen oireista, toteamisesta ja hoidosta jaetaan tietoa omistajille. Omistajia ja kasvattajia kannustetaan rehellisyyteen ja avoimuuteen myös omien
koirien sairauksien ja vikojen osalta. Kun kannasta on enemmän tietoa terveyteen ja luonteeseen liittyen, voidaan tuloksia arvioida JTO ohjelmaa päivittäessä ja miettiä konkreettisia keinoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Ulkomuoto
Jalostusvalinnoin säilytetään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuva
tyyppi. Jalostuksessa huomioidaan populaation pieni koko. Liiallista ulkomuo34

don korostusta vältetään ja painotetaan luonnetta ja terveyttä valitessa jalostuskoiria. Pyritään perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Barbettien näyttely-, koe- ja terveystuloksista tullaan kokoamaan säännöllisesti ilmestyvä julkaisu, johon kootaan sanalliset arvostelut ja yhteenvedot virallisten terveystutkimusten osalta. Ensimmäinen julkaisu Suomen barbeteista
ilmestyy vuonna 2010.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet
Taulukko 9. Swot-analyysi.
VAHVUUDET
- keskikokoinen, hyvähermoinen, sosiaalinen harrastuskoira
- säilyttänyt metsästysominaisuudet
- rodun kehittämisestä kiinnostuneet
koiranomistajat Suomessa ja maailmalla
- runsaasti kotikasvattajia
- osallistumisoikeus taipumus- ja metsästyskokeisiin

HEIKKOUDET
- geenipohja pieni maailmanlaajuisesti,
joten rotu erityisen haavoittuvainen
- sisäsiittoisuus
- sopivien jalostusyhdistelmien löytäminen vaikeaa
- pitkät astutusmatkat
- useasti muuttunut rotumääritelmä
- sairauksista vaikea saada tietoa
- välinpitämättömyys pienen populaation jalostusvalinnoissa
- PEVISAn puuttuminen

MAHDOLLISUUDET
- erinomaiset mahdollisuudet
harrastuskoirana ja työkoirana (esim.
opaskoira, viranomaistehtävät)
- tiedon lisääminen kasvattajien ja harrastajien parissa
- kasvattajien ja harrastajien kasvanut
kiinnostus koiriensa kouluttamiseen ja
niiden ominaisuuksien arviointiin
- rodun suosio on kasvussa (rodun kannan kasvattaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen)
- kaksoisastutukset ja keinosiemennykset geenipohjan laajentamiseksi

UHAT
- sisäsiitosdepressio
- geenipoolin pieneneminen entisestään
- rodun siirtyminen pelkästään seuratai näyttelykoiraksi
- metsästys- ja näyttelylinjojen eriytyminen
- vikojen ja sairauksien salailu
- liian tiukat ulkomuodolliset jalostusvalinnat
- erimielisyydet rotumääritelmästä
Ranskassa
- rodun hallitsematon kasvu
- pentutehtailu
- matadorurosten ja -narttujen käyttö
- uusintayhdistelmät ja piittaamattomat
kasvattajat

6.5 Varautuminen ongelmiin
Ongelma
• Terveyden heikkeneminen.
Mahdollinen syy
• Kapea geenipooli, matadoriurokset ja -nartut, uusintayhdistelmät.
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•
•
•
•

Harkitsemattomat jalostusyhdistelmät.
Sairauksien salailu.
Jalostukseen käytettävät koirat nuoria, joilta puuttuu jälkeläisnäyttö.
Ymmärtämättömyys rodun haavoittuvuudesta meillä ja muualla maailmassa.

Varautuminen ongelmaan
• Terveystietojen kerääminen.
• Kannustetaan omistajia ja kasvattajia antamaan rehellisesti koiriensa ja
kasvattiensa terveystiedot jalostustoimikunnalle.
• Tiedotetaan kasvattajille ja omistajille saaduista tiedoista.
• Jalostuspohjan laajentaminen: mahdollisimman monien erisukuisten koirien käyttö jalostuksessa, roturisteytykset.
• Sukusiitoksen välttäminen: alhainen sukusiitosprosentti.
• Kansainvälisen yhteistyön lisääminen.
• Jalostustavoitteet kansainvälisesti yhtenäisiksi.
• Selkeät terveyden merkitystä korostavat jalostustavoitteet.
• PEVISA rodulle 2010.
• Suositukset jälkeläismääriin: enintään 15 pentua.
Merkitys toteutuessaan
• Jalostus vaikeutuu entisestään.
• Rotu ei kykene alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.
• Kysyntä laskee.

6.6 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi
Jalostuksen tavoiteohjelman tavoitteet asetetaan päämääräksi jalostustoimikunnan työssä. Toimenpiteet noudattavat edellä mainitun strategian linjauksia
ja niitä täsmennetään jatkuvasti tiedon keruun tulosten perusteella. Jalostustoimikunta kerää terveystietoja ja seuraa rodun tilannetta. Toimikunta käsittelee jalostustiedustelut ohjelman tavoitteiden mukaisesti koirista saadun tiedon
perusteella. Jalostuksen tavoiteohjelmasta saadut hyödyt realisoituvat yleensä
pitkällä aikavälillä.
Kasvattajien genetiikan osaamista ja hallintaa pyritään lisäämään kannustamalla aihepiiriin liittyvään koulutukseen. Jalostukseen ja terveyteen liittyvää
tietoa ylläpidetään internetissä ja julkaistaan artikkeleita rotuyhdistyksen jäsenlehdessä.
Koska rodun geenipohja on pieni, tavoitteita ei aseteta niinkään rodun jalostukselle, vaan ei-toivottujen ominaisuuksien, kuten perinnöllisten sairauksien,
karsimiseen. Barbeteilla ensiarvoisen tärkeää on perinnöllisen monimuotoisuuden säilyminen ja lisääntyminen. Siksi ei ole syytä rajoittaa yksilöiden käyttöä
terveyden, luonteen tai käyttöominaisuuksien kannalta toissijaisten ominaisuuksien takia. Barbetien tuontia kannustetaan geenipohjan laventamiseksi.
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7. Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta
Jalostustoimikunta seuraa vuosittain jalostuksen tavoitteita ja päivittää tarpeen
mukaan kasvattajille tarkoitettuja suosituksia. Vuosittain kerätään ja tilastoidaan terveyteen liittyviä asioita, koetuloksia ja luonnetta kuvaavia arvioita kuten luonnetesti-, koe- ja näyttelytulokset. Jalostuksen tavoiteohjelma päivitetään viiden vuoden välein, jolloin seurataan ja tarkastetaan laajemmalti jalostuksen tavoitteita. Pitkällä tähtäimellä (5-10 vuotta), kun Suomeen on tullut
muutama sukupolvi lisää, voidaan tarkastella pitkäjänteisen jalostustyön tuloksia sairauksien ehkäisyn, luonteen ja käyttöominaisuuksien osalta.
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Liite 1
MITEN JA MISSÄ VALITAAN
Jalostusneuvojat valitaan:
1. Rotuaharrastavien yhdistysten (Cockerspanielit ry, Springerspanielit ry, Vesikoirat ry) vaalikokouksissa.
2. Rotukerhojen (Irlanninvesipanielit ry, Suomen Kooikerhondje ry, Suomen Lagotto Klubi ry)
vaalikokouksissa.
3. Muilla roduilla rotukohtaisissa neuvotteluissa.
Valintaan voi tehdä muutoksen kuitenkin viime kädessä Suomen Spanieliliitto ry:n yleiskokous.
Siis: KYSYMYS ON ROTUJÄRJESTÖN = SUOMEN SPANIELILIITTO RY:N JALOSTUSTOIMIKUNNASTA.
MINKÄLAINEN TULEE OLLA JALOSTUSTOIMIKUNNAN JÄSENEN
Toimikunnalle asetetaan ehdottomat auktoriteettivaatimukset. Tämä perustuu siihen, että toimikunnan jäseninä on:
-

erittäin hyviä roduntuntijoita, mielellään myös ulkomuoto- ja koetuomareita

-

perinnöllisyysoppiin riittävän perehtyneitä henkilöitä

-

jäsenten on omattava käytännössä näyttöä siitä, että tuntevat rodun

-

omaavat diplomaattista asiainkäsittelytaitoa

-

omaavat kyvyn työskennellä ryhmässä

-

omaavat tarpeellista objektiivisuutta

-

ovat saaneet tarvittavan koulutuksen (SKL:n jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssi)

TEHTÄVÄT
Yhteisesti on etukäteen sovittava neuvonnan periaatteet, mikä tarkoittaa sitä, että neuvontatyön on perustuttava rotumääritelmän henkeen. On otettava huomioon olemassa oleva tilanne
Suomessa ja odotettavissa oleva kehitys.
Maalaisjärjen ja joustavuuden puuttuessa toimikunnan työ saattaa jäädä vain tilastojen arkistoimiseksi, ja sillä ei ole kuin vähäinen merkitys käytännön koiranjalostuksessa.
PÄÄTEHTÄVÄT
1. varsinainen neuvontatyö, jolloin joko kokoonnutaan tai ratkaistaan saapuneet kyselyt puhelimitse tai käyttäen sähköisiä viestimiä
2. suositus- ja jalostustietojen ylläpito (siitosurokset, tutkimustulokset ym.)
3. jalostustarkastusten järjestäminen
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4. jalostusyksilöiden maahan tuonnin ja viennin neuvontatyö
5. pentueenhoito- ja astutusneuvonta, kasvattajien mahdollinen koulutus ja informointi
6. informaatio rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin
7. tutkimustulosten julkistaminen Spanielilehdessä ja kotisivuilla
Yllämainitut asiat ovat luonnollisesti vain pääotsikoita, jotka ovat viitteenä lukuisiin erilaisiin
toimintoihin.
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA
Tavoiteohjelman ensisijainen tarkoitus on koota Kennelliiton avulla yhteen rotuun ja sen jalostukseen liittyvä oleellinen tieto, jotta se olisi rodun piirissä toimivien kasvattajien käytettävissä. Ohjelman avulla voidaan rodun kehitystä ohjata määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.
Jalostustoimikunta laatii, hyväksytään rotua harrastavan yhdistyksen tai rotukerhon hallituksessa ja yleiskokouksessa sekä Suomen Spanieliliiton hallituksessa ja yleiskokouksessa.
VIRALLISET ROTUPALAVERIT KUTSUU KOOLLE JALOSTUSTOIMIKUNTA JA KUTSU ON
AINA JULKAISTAVA SPANIELILEHDESSÄ
SUOMEN SPANIELILIITON JALOSTUSTOIMIKUNNAT NOUDATTAVAT SEURAAVAA
KÄYTÄNTÖÄ
Kasvattajan tulee tehdä jalostustiedustelut noin kuukautta ennen arvioitua juoksun alkua. Jos
juoksu onkin alkanut arvioitua aiemmin, ei ole syytä kieltäytyä myöntämästä hyväksyntää,
kunhan hyväksyntä pystytään antamaan ENNEN astutusta.
Jalostustoimikunnan tarkoitus on tukea kasvattajia, ei vaikeuttaa heidän toimintaansa, mutta
sääntöjä on noudatettava.
Periaatteessa kaikki toimikunnan vaatimukset (=jalostustoimikunnan toimintaohje) täyttävät
yhdistelmät saavat hyväksynnän.
Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyntä evätä, tai se voidaan antaa vaikka kaikki vaatimukset
eivät täytykään. Tällöin on aina oltava perustellut syyt toimia ohjeista poiketen.
Pentuvälitykseen otetaan vain ne pentueet, joiden vanhemmat ovat saaneet jalostustoimikunnan hyväksynnän. Nartun omistajan velvollisuus on erikseen ilmoittaa pentunsa välittäjälle.
Pentue on välityksessä luovutusikään (7 viikkoa) asti, jonka jälkeen kasvattajan on neljän viikon välein uusittava ilmoituksensa. Pentuvälitystä hoitava henkilö toimittaa tiedot astutuksista
ja pentueista tarvittaviin julkaisuihin ja kotisivuille.
Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään edes kysyttäessä), vaan luettelee ne syntymäjärjestyksessä. Välittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos
ne täyttävät vaaditut vaatimukset.
SKL lähettää määrävälein tiedot rodun rekisteröinneistä ja tutkimustuloksista. Ne on pidettävä
järjestyksessä ja tietoja on välitettävä niitä haluaville. Myös näistä on lähetettävä tiedot ko.
lehtiin ja kotisivuille.
Eri rotujen poikkeusluvat käsittelee jokaisen oma jalostustoimikunta, joka lähettää ne puollon
kera SKL:n jalostustieteelliselle toimikunnalle. Kukin rotu hoitaa siis poikkeuslupansa omatoi-
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misesti, mutta puoltoon on aina muistettava laittaa, että kyseessä on Suomen Spanieliliitto
ry:n (eikä esim. rotua harrastavan yhdistyksen) jalostustoimikunta.
Tilastojen laatiminen = jalostustoimikunnan toimintakertomus. Helmikuun puoleen väliin mennessä on jokaisesta rodusta laadittava vuositilasto, josta käy ilmi rekisteröintien määrä, tuontikoirien osuus, jalostustiedustelujen määrä, montako tiedustelua on evätty sekä tutkittujen
koirien määrä ja tutkimustulokset. Tilastot on toimitettava SSL:n sihteerille, joka liittää ne rotujärjestön toimintakertomukseen. Tilastot on lähetettävä myös jokaisen rotukerhon ja rotua
harrastavan yhdistyksen sihteerille. Toiminta suunnitelma toimitetaan viimeistään kuukautta
ennen rotujärjestön syyskokousta rotujärjestön jalostusyhdyshenkilölle.
Vuosittain jalostustoimikunnat ilmoittavat toimihenkilönsä ja heidän tehtävänsä sekä yhteystietonsa SSL:n jalostusyhdyshenkilölle.
Jalostustoimikunnan kokouksista tehtävä pöytäkirja toimitetaan SSL:n jalostusyhdyshenkilön
välityksellä rotujärjestön hallitukselle.
VIRALLISET ROTUPALAVERIT KUTSUU KOOLLE JALOSTUSTOIMIKUNTA JA KUTSU ON
JULKAISTAVA SPANIELILEHDESSÄ
!! Toimikunnan tulee pidättäytyä asiallisuudessa ja tosiasioissa
!! Jalostustoimikunta ei pidä listaa hyvistä ja vähemmän hyvistä kasvattajista
!! Kaikki tieto otetaan vastaan, mutta huhupuheita ei levitetä
!!Jalostustoimikunnan jäsenellä on paljon vastuuta ja velvoitteita, mutta Suomen
Spanieliliitto ry:n hallituksella ja yleiskokouksella on kuitenkin valta tässä rotujärjestössä
!! Yhteydenpito SSL:n hallitukseen tapahtuu jalostusyhdyshenkilön välityksellä.
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Liite 2
Suositukset barbet kasvattajille
1. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 1.7.2001 voimaan astuneen kasvattajasitoumuksen.
2. Jalostuksessa käytettävissä yhdistelmissä pyritään välttämään korkeaa sukusiitosastetta.
3. Yksittäisen koiran jälkeläismäärän (ensimmäisessä polvessa) ei suositella
nousevaksi suuremmaksi kuin 15 pentua, jotta jälkeläismäärä ei nousisi kovin
suureksi verrattuna koko rodun yksilöiden lukumäärään.
4. Käytettävissä olevia koiria käytetään mahdollisimman tasaisesti siitokseen.
5. Uusintayhdistelmiä ei suositella.
6. Suositellaan, että jalostukseen käytettävien koirien viralliset lonkka- ja kyynärtulokset sekä korkeintaan vuoden vanha silmätutkimustulos ovat käytössä
ennen astutusta. Suositellaan D-lonkkaisella koiralla käytettävän vain Alonkkaista, ja C-lonkkaisella vähintään B-lonkkaista puolisoa.
7. Jalostusyhdistelmästä tulee pyytää lausunto barbettien jalostustoimikunnalta ennen astutusta.
8. Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä ja hyväluonteisia.
9. Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla vähintään 20 kuukauden ikäinen
astutushetkellä.
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