
KARJALANKARHUKOIRIEN PARITUSERITTELY Täyttöpäivämäärä:  10.8.2022 

Erittely on voimassa n. 2kk. Tarvittaessa pyydä jalostusneuvojaa tarkistamaan onko erittely ajan tasalla.   
Nimi Rähinäpesän Veikko  Kolatselän Xena 

Syntymävuosi 2019 2017 
Pentueiden lukumäärä 1 0 
Jälkeläisten lukumäärä 8 0 
   
Arvio ulkomuodosta Isä Emä 
Säkäkorkeus 58,5 54 
Värisuhteet (m/v) 9/1 8/2 
Muut ulkomuoto-ominaisuudet/ 
Näyttelytulos 

EH Töpöhäntäinen / EH  

Luonne Hyvä käytös Reipas narttu 

 

Arvio käyttöominaisuuksista Isä Emä 

Käyttötulokset (HIRV,KVA…) KVA HIRV2 

Linkki koetuloksiin 

https://koiratietokanta.fi/shh
j/koirantiedot.php?lang=fi&R

eknro=FI31979/19 
 

https://koiratietokanta.fi/shh
j/koirantiedot.php?lang=fi&R

eknro=FI31493/17 
 

Ikä, kun koira haukkui ensimmäisen 
HIRV-1 

1 v 7 kk - 

Ikä, kun koira haukkui 4xHIRV-1 2 v 4 kk  - 
Karhunhaukkukokeen tulos - - 
Karhutyöskentely joka päättyi 
kaatoon 

kyllä - 

Koiralla kirjattu karhutyöskentely - - 

 

Arvio terveysriskeistä Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 

Silmäpeilaus pvm. 19.1.2021 / 20.1.2022  
Lonkat B/B / B/B       
Lonkkaindeksi 104 / 103  
Katarakta  X 
PRA X  
Epilepsia (epi-luku) (0,563 / 0,25) 0,266  
Muut terveystiedot, PRA prcd normaali / kantaja      

 
Arvio riittävästä eriperintäisyydestä 
8:n sukupolven mukaan 

Jalostustavoitteiden mukainen  Jalostustavoitteista poikkeava 

Sukukatokerroin (yli 0,5) 0,58       
Riittävän alhainen sukusiitosaste  
(alle 5%) 

2,55       

Vaikuttavimman koiran osuus 
(alle 0,85 %) 

0,42       

Eri yksilöitä 288       
Jatkojalostusmahdollisuudet Hyvät  
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Jalostusneuvonnan kommentit 

 
Yhdistelmässä haettu toimivuutta etenkin karhulle, emä pelaa lähinnä hirvelle vaikka kokeet ei olekkaan 
onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla, joitakin lyhyitä karhutyöskentelyitä on myös. Isälle kaadettu 
karhu itsenäiseen työskentelyyn. Sekä isän että emän sukutaulu ja lähisuku vilisee koiria joille on karhuja 
kaadettu sen lisäksi myös pelaavat hirvelle. Emän isällä todettu kaihi kolmannessa tarkastuksessa yhdeksän 
vuotiaana, vielä kuusi vuotiaana tarkastettu terveeksi, jalostustavoitteiden mukaan pitäisi käyttää 
viisivuotiaana terveeksi tarkastettua kumppania. 1.8.2022 syntynyt pentue, missä kolme narttua ja kolme 
urosta, yksi nartuista töpöhäntäinen. Yhdistelmän jatkojalostusmahdollisuudet on hyvät ja odotettavissa 
on myös että ne toivotut karhutyötkin maistuisi.  
Yhdessä jalostusneuvonnan kanssa suunniteltu yhdistelmä.  
 
Jalostusryhmä  
 

 
Kasvattajan kommentit 

 
Yhdistelmässä uskottu karhuverien periytymiseen ja ihanteena pitää karhukoira karhunhaukkujana.  
Vanhemmat terveystarkastettu ja geenitestattu. Luonteeltaan taskuun taitettavia. 
Molemmilla työmoraali kohdallaan hirvitöissä mutta tottelevaisuus hukassa ja vähempikin sitkaus riittäisi. 
Täyden hirvikoe erän valmiita 1,6v iässä. 
Xena haukkuu myös lintuja.  
Pentue tosi tumma, 5 pentua 9/1 ja 1 pentu 8/2 

Kasvattaja Tarja Rautiainen / Mustanpeikon kennel 
 

 

KARJALANKARHUKOIRIEN JALOSTUSTAVOTTEET 

https://spj.fi/rodut/karjalankarhukoira/jalostus-ja-kasvatus/suosituskriteerit/ 

 
KARJALANKARHUKOIRIEN PEVISA OHJELMA 

https://spj.fi/rodut/karjalankarhukoira/terveys/pevisa/ 
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