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YLEISTÄ

• Pentuepalautteita kerätään, 

jotta saadaan tietoa 

shetlanninlammaskoirien 

lisääntymisterveydestä.

• Tietoja käytetään mm. rodun 

jalostuksen tavoiteohjelman 

päivittämiseen. 

• Lämmin kiitos kaikille 

pentuepalautteen täyttäneille.



VUOSI 2020

 Palautteita annettiin 32 pentueesta, yhteensä 130 pentua, 23 eri kasvattajaa. *)

 Rekisteröityjä pentueita 320 kappaletta, yhteensä 1154 pentua, 187 eri kasvattajaa.

 Pentuepalautteita saatiin siis 10 %:lta syntyneistä pentueista.

 Keskimääräinen pentuekoko oli 4,1 pentua/pentue, rekisteröityjen pentueiden 

pentuekoko oli 3,6 pentua/pentue.

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



JUOKSUT

 Keskimääräinen juoksujen väli oli 7,2 kuukautta. Viidellä nartulla juoksuväli oli yli 9 

kuukautta, mitä ei huomioitu keskiarvossa.

 29 ilmoitti juoksujen olevan säännöllisiä. Kolmella nartulla juoksut eivät olleet 

säännöllisiä.

 Värittömiä tai kesken jääviä juoksuja ei ilmoitettu yhtään.



ASTUTUKSET

 Kaikki vastanneet ilmoittivat astutusten 

tapahtuneen luonnollisesti.

 Keskimääräiset astutuspäivät olivat 13. ja 

14. vuorokausi juoksun alkamisesta. Yksi 

arvo jätettiin laskuista pois epäselvyyden 

vuoksi (ilmoitettu päivämäärä, ei 

vuorokausi).

o 15 narttua astutettiin kerran, ja 18 narttua 

astutettiin kahdesti keskiarvollisesti kahden 

päivän erolla.

 Kolmea urosta jouduttiin avustamaan 

astutuksessa seuraavista syistä:

o Kokemuksen puute nartulta (toinen 

ensikertalainen, toinen käänsi lantiotaan niin 

ettei uros voinut astua)

 Kolme ilmoitti, että olivat joutuneet 

vaihtamaan urosta, koska ensimmäinen uros 

ei ollut astunut seuraavista syistä:

o Yksi ei osannut astua

o Kahdella oli puutteellinen sukupuolivietti
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TIINEYS JA SYNNYTYS

 Nartut synnyttivät keskimäärin 61,6 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä astutuksesta.

o Aikaisin vuorokausi 57, myöhäisin vuorokausi 69.

 27 narttua synnytti luonnollisesti ilman apuja. 3 tarvitsi apua, ja 2 pentuetta syntyi keisarinleikkauksella.

 Pentuja syntyi kuolleena 15, yhteensä 10 eri pentueesta.

 Synnytyksen jälkeen pentuja kuoli tai jouduttiin lopettamaan 6, yhteensä neljästä eri pentueesta.

o Yksi pentu hiipui pois emon hylättyä sen.

o Yhdessä pentueessa 3 kuoli luultavasti emän saaman myrkytyksen vuoksi viikkoa ennen synnytystä.

 Pentujen keskimääräinen syntymäpaino oli 211 g.



TIINEYS JA SYNNYTYS
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IMETYS JA 
HOIVAKÄYTTÄYTYMINEN

▪ 31 emää imettivät ja hoitivat 
pentunsa itsenäisesti ilman apua.

• Yhden pentueen yhtä pentua 
lisäruokittiin muutama ensimmäinen 
päivä.

▪ Yksi emä hoiti pentujaan hyvin ja 
halukkaasti, mutta pennut eivät 
imeneet ja ne jouduttiin 
keinoruokkimaan, jonka vuoksi 
emon maidontulo ehtyi.

▪ Emät imettivät pentujaan 
keskimäärin 6,2 viikkoa.



PENNUISSA ILMENI SEURAAVAA

 Ei mitään huomautettavaa: 16 pentuetta (50 % pentueista)

 Alapurenta: 5

 Napatyrä: 2

 Kives tai kivekset eivät laskeutuneet: 4

o Yhdessä pentueessa kahdella uroksella kivekset tunnettavissa, mutta 

eivät vielä laskeutuneet

 Kannukset takaraajoissa: 2

 Häntämutka: 2

o Yhdellä mahdollisesti häntämutka

 Sydämen toiminnassa huomautettavaa: 8

o Yhdellä vaaraton toiminnallinen sydänääni

o Kahdella samasta pentueesta sivuääni, joista toisella 

hävisi 12 viikon ikään mennessä

 Yhdellä pennulla vasen olkanivel luksoitunut, nivel kasvoi 

epämuodostuneeksi

 Silmätarkastus suoritettu kaikille pentueille, jotka 

selvisivät hengissä luovutusikään.

Kaikki eivät ilmoittaneet, monellako pennulla vika ilmeni, joten osa kohdista ilmoittaa vain sen, kuinka monessa 

pentueessa kyseistä vikaa ilmeni.



KIITOS KASVATTAJILLE 
AKTIIVISUUDESTA!

Shetlanninlammaskoirat ry

Jalostustoimikunta


