
PentuepalautelomakkeetKooste vuoden 
2018 palautteista 



Yleistä

• Pentuepalautteita kerätään, jotta 
saadaan tietoa 
shetlanninlammaskoirien 
lisääntymisterveydestä. 

• Tietoja käytetään mm. rodun 
jalostuksen tavoiteohjelman 
päivittämiseen.

• Lämmin kiitos kaikille 
pentuepalautteen täyttäneille.



Vuosi 2018

• Palautteita annettiin 40 
pentueesta, 153 pentua, 29 eri
kasvattajaa *)

• Verrattuna rekisteröinteihin: 277 
pentuetta, 1022 pentua, 173 eri
kasvattajaa.

• Keskimääräinen pentuekoko oli
3,82 pentua/pentue, 
rekisteröityjen pentuekoko oli
3,55 pentua/pentue.  

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



Juoksut

• Keskimääräinen juoksujen väli oli 7,33 kk. 
Neljällä juoksuväli yli 9kk, ei huomioitu 
keskiarvossa. 

• 39 ilmoitti juoksujen olleen säännöllisiä. 
1:lla juoksut eivät olleet säännöllisiä. 

• 2:lla oli ollut värittömiä juoksuja, toinen 
astutettiin progestronitutkimuksen 
varsmitettua juoksun ja toista ei 
astutettu värittömiin. Kesken jääviä 
juoksuja ei ilmoitettu yhtään. 

• Yhdellä juoksut alkoivat vasta 14kk iässä.



Astutukset

• Kaikki vastanneet ilmoittivat astutusten
tapahtuneen luonnollisesti. 

• Keskimääräinen astutuspäivä oli 12,3 
vuorokautta juoksun alkamisesta. 

• 4 urosta jouduttiin avustamaan astutuksessa
mm. seuraavista syistä: uros tarvitsi
korokkeen, turvallisempaa molemmille.

• Yhtään urosta ei jouduttu vaihtamaan, koska
ensimmäinen uros ei ollut astunut. 

• Epäonnistuneet astutukset lomakkeessa
ilmoitettu 1 ensikertalainen narttu joka ei
antanut 2 eri uroksen astua, lisäksi 2 tyhjäksi
jäänyttä onnistunutta astumista.



Tiineys 
ja 

synnytys

• Nartut synnyttivät keskimäärin 61,8 vrk:n 
kuluttua ensimmäisestä astutuksesta.

• 31 nartttua synnytti luonnollisesti ilman apua. 4 
tarvitsi apua ja 1 eläinlääkärinapua luonnolliseen 
synnyttämiseen, kukaan ei tarvinnut 
hormonihoitoa.  4 pentuetta syntyi 
keisarinleikkauksella.

• 14 pentua syntyi kuolleena, yhteentä 6 eri 
pentueesta

• Synnytyksen jälkeen pentuja kuoli tai jouduttiin 
lopettamaan yhteensä 7.

• Pentujen keskimääräinen syntymäpaino oli 210g.



Imetys / 
hoivakäyttäytyminen

• 40 oli imettänyt ja hoitanut 
pennut itsenäisesti 

• Yksikään emä ei tarvinnut apua 
hoitamisessa.

• 3 pentuetta oli pitänyt lisäruokkia.

• Emät olivat imettäneet pentujaan 
keskimäärin 6,5 viikkoa. 



Pentueissa 
ilmeni

• Silmätarkastus tehty kaikille pentueille.

• 15 Pentueessa ei mitään huomauttamista

• Pentuekohtaisia ilmoitettuja, ei siis yksilökohtainen:
• Alapurenta 2
• Napatyrä 4
• Kives tai kivekset eivät olleet laskeutuneet 6, joita

ei ollut tunnettavissa
• Kannukset takaraajoissa 10
• Häntämutka 2
• Kallon epämuodostuma 0
• Aivojen kehityshäiriö 0
• Kitalaki-tai huulihalkio 2
• Puppy murmur 5

• Kuvat: Eija Westerholm ja Jaana SIltanen


