
Pentuepalautelomakkeet
Kooste vuoden 2017 palautteista



Yleistä

• Pentuepalautteita kerätään, jotta 
saadaan tietoa 
shetlanninlammaskoirien 
lisääntymisterveydestä. 

• Tietoja käytetään mm. rodun 
jalostuksen tavoiteohjelman 
päivittämiseen.

• Lämmin kiitos kaikille pentuepalautteen 
täyttäneille.



Vuosi 
2017

• Palautteita annettiin 50 pentueesta, 201 
pentua, 24 eri kasvattajaa *)

• Verrattuna rekisteröinteihin: 291 pentuetta, 
1040 pentua, 185 eri kasvattajaa.

• Keskimääräinen pentuekoko oli 4,02 
pentua/pentue, rekisteröityjen pentuekoko oli
3,57 pentua/pentue.  

*) Huom. Tässä luvussa ei välttämättä ole kaikkia
kuolleena syntyneitä pentuja.



Juoksut

• Keskimääräinen juoksujen väli oli 7,04 kk. 
Kahdella juoksuväli yli 9kk, ei huomioitu 
keskiarvossa.

• 47 ilmoitti juoksujen olleen säännöllisiä, 
3:lla juoksut eivät olleet säännöllisiä. 
Juoksuväleissä on tullut muutoksia joko 
iän myötä tai(aiemman) astutuksen 
jälkeen.

• 1:lla oli ollut värittömiä juoksuja, kesken 
jääviä juoksuja ei ilmoitettu yhtään. 



Astutukset

• Kaikki vastanneet ilmoittivat astutusten
tapahtuneen luonnollisesti. 

• Keskimääräinen astutuspäivä oli 13,5 
vuorokautta juoksun alkamisesta. 

• Muutamia uroksia (2) jouduttiin avustamaan
astutuksessa mm. seuraavista syistä: urokselle
matto korokkeeksi, uros hösläsi ja oli
vaikeuksia löytää oikeaa paikkaa joten
astutettiin alamäkeen.

• 3 ilmoitti, että olivat joutuneet vaihtamaan
urosta, koska ensimmäinen uros ei ollut
astunut. Lisäksi yksi ilmoitti olleensa liian
aikaisin asialla ja uros oli vaihtunut
luonnesyistä.

• Epäonnistuneet astutukset lomakkeessa
ilmoitettu 2 kertaa ollut kokematon uroksen
astutustekniikan puute, intoa ollut mutta
urokset eivät ole antaneet auttaa. Ei tietoa
onko kyseessä samat kuin edellä mainitut.



Tiineys ja synnytys

• Nartut synnyttivät keskimäärin 61,6 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä astutuksesta.

• 39 nartttua synnytti luonnollisesti ilman apua. 3 
tarvitsi apua, 2 tarvitsi hormonihoitoa ja 4 
eläinlääkärinapua luonnolliseen synnyttämiseen. 2 
pentuetta syntyi keisarinleikkauksella.

• 15 pentua syntyi kuolleena, yhteentä 9 eri
pentueesta

• Synnytyksen jälkeen pentuja kuoli tai jouduttiin
lopettamaan yhteensä 8.

• Pentujen keskimääräinen syntymäpaino oli 210g-



Imetys / 
hoivakäyttäytyminen

• 47 oli imettänyt ja hoitanut 
pennut itsenäisesti 

• 3 emää tarvitsi apua hoitamisessa.

• 8 pentuetta oli pitänyt lisäruokkia.

• Emät olivat imettäneet pentujaan 
keskimäärin 6 viikkoa. 



Pentueissa 
ilmeni

• Silmätarkastus tehty kaikille 50 pentueelle.

• 22 Pentueessa ei mitään huomauttamista

• Alapurenta 3, tasapurenta 1

• Napatyrä 6

• Kives tai kivekset eivät olleet laskeutuneet7, joista 1:llä oli
tunnettavissa

• Kannukset takaraajoissa 12

• Häntämutka 2

• Kallon epämuodostuma 0

• Aivojen kehityshäiriö 0

• Puppy murmur 2

• Kuvat: Eija Westerholm ja Jaana Siltanen


