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(SLOVENSKY CUVAC)
Slovakialainen rotu
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi
sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Valkoisten vuoristokoirien alkuperä voidaan johtaa
arktisesta sudesta, jonka jälkeläiset elivät ennen jääkautta ja jääkauden aikana
Euroopan vuoristojäätikköjen reuna-alueilla. Näitä vuoristoja olivat Kaukasusvuorten pohjoisrinteet, Balkanin vuoristo (jossa erityisesti Rodope-vuoret), Karpaatit, Tatran vuoristo, Abbruzzien pohjoisrinteet, Keski-Euroopan Alpit ja myös
Pyreneitten vuoristo. Näillä kylmillä ja sateisilla alueilla näitä vuoristokoiria on
yhä jäljellä, kuten myös muita muinaisen eläimistön ja kasvillisuuden harvinaisuuksia, joista joitakin on ruotsalainen tutkija Wahlenberg löytänyt myös Skandinaviasta. Tällainen linkki Pohjolan ja Tatran välillä on mm. huzul-hevosrotu, joka
on läheistä sukua pohjoiselle gudbranstal-hevoselle. Samantyyppinen sukulaisuus
vallitsee slovakiancuvacin ja pommerinpaimenkoiran välillä.
Slovakiassa on alppikarjataloudella erittäin vanhat perinteet. Slovakiancuvacit,
vuoristolampaat, huzul-hevoset ja muut vuoriston tyypilliset kotieläimet olivat se
perusta, jolle paimenasukkaiden karjanpito vuoristoniittyjen seuduilla rakentui.
Slovakian vuorten asukkaat olivat vapaata kansaa eivätkä he eläneet maaorjuudessa.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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He suojelivat oma-aloitteisesti kansansa raja-alueita ja suorittivat veronsakin vain
lampaanmaitojuustona. Näitten ns. vallakkien yhteiskuntamuotoa nimitettiin "vallakkien liitoksi" (valassky opasek). Tässä "vuoristopaimen - sotilas"-järjestelmässä
asianosaiset suorittivat palvelustaan vuoristorinteillä apunaan tyypilliset koiransa,
tatralaiset vahtikoirat. Nämä koirat olivat hyviä suojelijoita, vartijoita, seuralaisia ja
oppaita sekä myös lammaslaumojen paimenia. Ne paimensivat myös nautalaumoja,
jopa kalkkunaparvia ja muita kotieläimiä sekä vartioivat erilaisia kohteita. Sittemmin karjamajoilla juustoa ja muita tuotteita ostamassa käyneet lomailijat ja turistit
ihastuivat valkoisiin, tiheäturkkisiin pentuihin ja veivät niitä mukaansa palatessaan
asutuskeskuksiin. Siellä näistä koirista tuli ylellisyysrotu harvinaisen ulkonäkönsä
vuoksi.
Tatra-vuoriston Puolan puolella, jossa on samantyyppinen vuoristokoirarotu, vahvimpia yksilöitä kutsutaan liptovilaisiksi; Liptov on eräs Slovakian alue. Täten
rodun slovakialainen alkuperä ilmenee siellä kutsumanimestäkin, jonka avulla on
voitu saada selville näitten valkoisten paimenkoirien juuret.
Professori Antonin Hruza piti yli 30 vuotta (n. vv. 1930 - 1960) slovakiancuvacin
kantakirjaa Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa. Siitosmateriaalia hankittiin
Liptovska Luznan, Kokavan ja Vychodna v Tatrach'n alueilta ja Rachovosta Karpaateilta. Ensimmäinen kennel oli nimeltään "Ze zlate studny" (Kultakaivon) ja sen
kotipaikka oli Svitavy, Brnosta pohjoiseen. Karpaateilla ensimmäinen kennel oli
nimeltään z Hoverly. Nykyisin (v. 1965) kasvattajayhdistys yhdessä Bratislavan
keskusjärjestön kanssa hoitaa rekisteröinnit sekä järjestää näyttelyjä, tarkastuksia ja
kilpailuja koko entisen Tsekkoslovakian alueella. Vanhoja alkuperäisiä jalostuslinjoja on saatu mm. seuraavilta paikkakunnilta: Liptovské Hole, Velky Choc, Zakopané, Martin, Jedlova ja Jeseniky.
Levinneimpiä linjoja ovat Topas, Uran Simba, Hrdos, Ibro, Cuvo, Bundas, Dinar,
Samko, Bojar ja Olaf.
Slovakiankuvac on geneettisesti puhtaan valkoinen vuoristokoira, jolla on musta
kirsu. Pieni osuus on kellertäviä koiria, joilla on ruskea kirsu ja vaaleammat silmät.
Näiden geneettisten tyyppien yhdistelmissä ensimmäinen tyyppi on vallitseva,
mutta varmasti koko värieroasteikko silmien, silmäluomien, kirsun, huulien ja
limakalvojen pigmentissä periytyy. Tarkan jalostusvalinnan avulla kasvattajat ovat
saaneet aikaan rotumääritelmän mukaisen tyypin ja pystyneet vakiinnuttamaan sen.
Nykyisin sellaisia yhdistyksen jäseniä, joilla on jalostuskoiria ja kenneleitä, on
noin 200. Rekisteröityjä, eläviä koiria on noin 800 (v. 1965). Laadultaan slovakiancuvacin jalostus perustuu kansainvälisten näyttelyjen (Praha, Brno, Liberec,
Bratislava, Leipzig) arvosteluihin ja vahvaan ulkomaiseen kilpailuun.
YLEISVAIKUTELMA: Slovakiankuvac on tyypillinen vuoristokoira. Sillä on
tiivis rakenne, komea olemus ja tiheä, valkoinen karvapeite. Sillä on voimakas
luusto, eloisa luonne ja se on valpas, rohkea ja älykäs.
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Jo vuosisatojen ajan rotu on sopeutunut hyvin Slovakian vuoristojen, etupäässä
Tatran, ankaraan ilmastoon.
Sen runko on suunnilleen suorakaiteen muotoinen ja sillä on vahvat, melko korkeat
raajat. Rodun nimi (cuvac) johtuu sen valppaudesta ja vartioimishalusta, sillä slovakialainen sana "cuvat" merkitsee "kuunnella". Rotua on kautta aikojen käytetty
Slovakian vuoristossa paimen- ja työkoirana, omaisuuden ja rajaseutujen vartijana.
Se on rajattoman uskollinen ja rohkea, aina valpas ja valmis vastustamaan petoeläimiä, jopa karhua tai sutta. Sen tulee perinteisesti olla valkoinen, jotta se erottuisi yöllä petoeläimistä.
PÄÄ: Kuonon sivukuva on suora ja se on noin puolet pään pituudesta. Se on suhteellisen leveä, mutta kapenee kohtuullisesti kärkeä kohti. Kuono on voimakas,
keskipitkä ja tylppä. Kirsu on musta, varsinkin kesällä. Huulet ja suupielet ovat
tiiviit.Mustat limakalvot muodostavat tiiviin, ei riippuvan reunuksen suun ympärille. Huulet ovat keskipaksut. Kitalaki on musta. Leuat ovat vahvat. Otsapenger
kohtuullisen selvä. Kallo on vahva ja pitkänomainen. Takaraivo on leveä. Leveähkössä otsassa on taaksepäin johtava uurre. Kulmakaaret ovat hieman vinossa sivuille päin. Päälaki on litteä ja erottuu selvästi ryhdikkäästä, vahvasta niskasta.
Päälaen profiili on hieman kaareva eikä suora kuten kuononselkä.
SILMÄT: Tummanruskeat, soikeat ja vaakasuorassa asennossa. Silmäluomet ovat
mustat ja tiiviit. Vilkkuluomet ovat tummat, minkä johdosta silmät ovat ilmeikkäät.
KORVAT: Korkealle kiinnittyneet, tyvestään liikkuvat, kohtuullisen pitkät, eteenpäin taittuneet ja pään myötäiset. Korva on puolesta välistä hienon karvan peittämä. Levossa korvan pyöristynyt kärki ulottuu suupieleen.
PURENTA: Täydellinen leikkaava purenta.
KAULA: Suora-asentoinen, mutta valppaana ollessaan koira kantaa sen korkealla.
Kaula on yhtä pitkä kuin pää. Kaula on uroksilla erittäin vahva, ja siinä on kaunis
kaulus. Ei löysää kaulanahkaa.
ETURAAJAT: Suora-asentoiset ja pylväsmäiset. Olkavarren ja kyynärpään välinen kulmaus on selvä. Kokonaisuudessaan raajat ovat melko korkeat, etenkin uroksilla. Lapa on jyrkkä ja pitkä, olkavarsi lihaksikas ja tiivis, viisto kyynärpäähän
nähden. Kyynärvarsi on pystysuora, vahva, lihaksikas ja pitkä. Ranne on vahvaluinen ja luja. Välikämmen on lyhyt, voimakas ja melko joustava.
RUNKO: Rinta on leveä. Rintalastan kärki on samalla korkeudella kuin olkanivel.
Rintakehä muodostuu hyvin kaareutuneista kylkiluista. Rintalasta ulottuu kyynärpäiden alapuolelle, mutta sijaitsee säkäkorkeuden puolivälin yläpuolella.Rintakehän pituus on yli puolet koko rungon pituudesta ja leveys neljännes säkäkorkeudesta.
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Kylkiluut ovat taaksepäin kaartuneet ja hyvin kupeisiin liittyvät. Selkä on suora,
keskipitkä ja vahva. Lanneosa melko kaareutunut, lanne liittyy hyvin kohtalaisen
pitkään ja erittäin vahvaan lantioon. Vatsa ja kupeet kohtalaisen ylösvetäytyneet.
Takaosa on vahva, neliömäinen ja hieman viettävä.
HÄNTÄ: Alas kiinnittynyt, lepotilassa alaspäin riippuva ja kintereeseen ulottuva.
Häntä on sikarinmuotoinen ja suora. Kärki ei kiertyvä. Liikkeessä häntä kaartuu
lanteen yläpuolelle.
TAKARAAJAT: Takaosa ja reisi muodostavat yhdessä lihaksikkaan, riittävän
pitkänomaisen ja huomattavan leveän kokonaisuuden. Polvi on hyvin lihaksikas ja
hyvin kulmautunut. Sääri on viisto ja vahva, pohje lihaksikas. Kinner on vahva ja
tylppäkulmainen, melko matalalla sijaitseva, mutta selväpiirteinen ja leveä. Välijalka on lyhyehkö, vahva ja pystysuora ja liittyy kaventumatta kintereeseen. Kannukset eivät toivottavat.
KÄPÄLÄT: Etukäpälät ovat vahvat, pyöreät ja tiiviit. Vahvat varpaat ja kynnet.
Käpälä on tiiviisti kaartunut ja pyöristynyt sekä voimakkaasti karvoittunut. Päkiät
ovat paksut ja mustat. Takaraajan käpälät ovat hieman pitemmät kuin etukäpälät,
muutoin samanmuotoiset, mutta varpaat ovat hieman vahvemmat ja asennoltaan
suoremmat kuin etukäpälissä.
LIIKKEET: Voimakkaasta rakenteestaan huolimatta slovakiankuvacin liikkeet
ovat hämmästyttävän kevyet, ketterät ja nopeat kaikenlaisessa maastossa ja olosuhteissa. Se liikkuu mieluiten ravaten.
IHO: Rungossa väljä, muualla tiivis. Iho on ruusunpunainen, mustaa vain silmien
ympärillä, kirsussa ja huulissa, missä se yhtyy mustaan limakalvoon. Päkiät ovat
myös mustat.
KARVAPEITE: Päätä ja raajoja lukuunottamatta peitinkarva on tiheää ja pitkää.
Selässä ei ole jakausta, ei hapsuja hännässä eikä takaosassa. Uroksilla on tuuhea
kaulus. Päässä ja raajoissa karvapeite on lyhyttä ja ihonmyötäistä, raajojen takaosassa hieman pitempää. Korvien tyvestä karvapeite pitenee liittyen kaulukseen.
Peitinkarva peittää täysin pohjavillan. Se on 5 - 15 cm:n pituista, kaulurin kohdalla
tuuheinta, muualla kohtalaisen laineikasta muodostaen selässä useita toisissaan
kiinni olevia, poikittaisia laineita. Yksittäiset laineet ja avonainen karvapeite eivät
ole toivottuja. Vaatimuksena on tasaisen laineikas karvapeite. Pohjavilla on hienoa
ja tiheää, pituudeltaan 1/2 - 2/3 peitinkarvan pituudesta. Kesäisin pohjavilla irtoaa
ja karvapeite muuttuu ohuemmaksi, mutta peitinkarvan laineikkuuden ansiosta se
säilyttää ilmavuutensa läpi vuoden eikä kesälläkään muodosta jakausta selkään.
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VÄRI: Valkoinen. Kellertävä vivahde korvien tyvessä on sallittu, mutta ei toivottu.
Selviä keltaisia laikkuja ei sallita.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus uroksilla 62 - 70 cm, nartuilla 59 - 65 cm.
Paino uroksilla 36 - 44 kg, nartuilla 31 - 37 kg
MITAT:

Urokset

Pään pituus
Kallon pituus
Kuonon pituus
Rintalastan korkeus
Rintakehän syvyys
Rungon pituus
Rintakehän pituus
Rinnanympärys lapojen takaa
Rinnanympärys viimeisen kylkiluun kohdalla
Kulmaukset:
Lapakulma
Olkavarren kulma
Lantion kulma
Polvikulma

25 - 28 cm
13 - 15 cm
12 - 14 cm
33 - 37 cm
30 - 34 cm
69 - 76 cm
40 - 47 cm
70 - 83 cm
60 - 70 cm

Nartut
23 - 26 cm
12 - 14 cm
11 - 13 cm
30 - 35 cm
25 - 30 cm
60 - 72 cm
37 - 44 cm
68 - 72 cm
56 - 65 cm

107°
145°
90°
110°

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
 Tasapurenta, epätäydellinen hampaisto
 Löysät huulet
 Epäsymmetrinen korvien asento
 Litteä ja riittämättömän syvä rintakehä
 Epäsymmetrinen häntä
 Karhunkäpälät
 Takakannukset
 Liian sileä karvapeite, hapsuinen tai täysin kihara karvapeite
 Vatsan, kupeiden ja sukupuolielinten heikko karvoitus
 Riisi- ja penikkataudin merkit
 Erittäin hermostunut, epätasapainoinen luonne
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Ruusunpunaiset laikut kirsussa, huulissa tai silmäluomissa
 Vaaleat silmät
 Keltaiset laikut karvapeitteessä
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

Terveyskysely slovakiancuvaceille
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunta haluaa terveyskyselyllä selvittää ja kerätä tietoa
cuvacien yleisestä terveydestä. Tietoja otetaan vastaan kaikista koirista, niin jalostukseen käytetyistä kuin
tavallisista kotikoiristakin. Myös jo edesmenneiden koirien tiedot ovat erittäin tervetulleita. Terveyskyselyn
tietoja käytetään muun muassa slovakiancuvacien jalostuksen tavoiteohjelmaa tehtäessä. Jalostuksen
tavoiteohjelma tulee olla tehtynä jokaisen PEVISA:aan kuuluvan rodun osalta ja uusia PEVISA-ohjelmia ei
hyväksytä ellei sitä ole tehtynä. Riittävän kattavan tavoiteohjelman tekemiseksi on välttämätöntä, että rodun
terveydentilasta saadaan riittävät tiedot.
Yksittäisten koirien tietoja ei julkaista, mutta tuloksista koostetaan mahdollisuuksien mukaan yhteenvetoja.
Terveyskyselyyn vastanneen koiran nimen saa julkaista __ Kyllä __ Ei Meidän Cuvac-lehdessä ja
yhdistyksen www-sivuilla.
Perustiedot:
Koiran nimi (virallinen): _________________________________________________________
Rekisterinumero: ______________________________________________________________
Syntymäaika: ____________________________
Sukupuoli:
uros
narttu
Omistajan nimi: _______________________________________________________________
Omistajan osoite: ______________________________________________________________
Omistajan s.posti:______________________________________________________________
Omistajan puh. numero: _________________________________________________________
Vastauspäivämäärä:____________________________________________________________

Terveys
Merkitse alla oleviin kohtiin rastilla koirasi diagnoosi ja kirjoita tarvittaessa lisätietoja lomakkeen
riveille.
Koiran yleinen terveydentila:
Hyvä
Koira on tullut:
Ruokinta:

Tyydyttävä
Pentuna
nappulat

Huono
Aikuisena

jos aikuisena niin minkä ikäisenä? ____________________

nappulat+ kotiruoka

raakaruokinta (barf) muu? ____________________

Lonkat: Kuvaustulos virallinen oik.____ vas.____
onko koira välikuvattu? eläinlääkärin antama sen hetkinen arvio _____________________________________
onko koira kuvattu epävirallisesti/arvioitu tulos? _______________ syy kuvaukseen?
_________________________________________________________________________________________
Kyynärät: Kuvaustulos virallinen oik.____ vas.____
onko koira välikuvattu? eläinlääkärin antama sen hetkinen arvio _____________________________________
onko koira kuvattu epävirallisesti/arvioitu tulos? _______________ syy kuvaukseen? ___________________
________________________________________________________________________________________
Onko koirallesi tehty jokin luustoa tai niveliä korjaava operaatio
Kyllä
ei
mikä? ____________________________________________________________________________________
osteokondroosi (OD, OCD)

selkärangan nikamamuutos

eli luiden ja rustojen kehityshäiriö.

muu nikama tai luustovika,

spondyloosi eli etenevä luuston ja

mikä? _________________________________

nivelien rappeumasairaus.
Häntämutka

Hännän tyvessä

Keskellä

Kärjessä

Suu:
Koiralla tulisi olla yläleuassa kuusi pientä etuhammasta, niiden vieressä molemmin puolin yksi kulmahammas ja
kulmahampaiden takana molemmilla puolilla neljä välihammasta ja kaksi poskihammasta. Alaleuassa hampaita tulee
olla samoin, paitsi poskihampaita on molemmilla puolilla kolme.

Normaali/leikkaavapurenta

tasapurenta

yläpurenta

alapurenta

Hammaspuutos puuttuvat hampaat____________________________
ienten liikakasvua
muut suun alueen ongelmat:_______________________________________________________________________

Tyrät
Onko koirallasi ollut pentuna napatyrä:

kyllä

ei jouduttiinko poistamaan leikkauksella

kyllä

ei

muita tyriä: mitä?_______________________________________________________________________________

Ihosairaudet/allergia:
Onko koirallasi todettu:
paikallinen / yleistynyt demodikoosi eli
sikaripunkki
furunkuloosi

märkärupi
atopia
allergia

hot spot
Onko koira allergiatestattu /milloin/tulos?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Koiralla todetut allergiat: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Oireet:_______________________________________________________________________________________

Autoimmuunisairaudet:
Onko koirallasi todettu:
steriili aivokalvontulehdus
(A/M l. arteritis/meningitis, SRMA)
kilpirauhasen vajaatoiminta
autoimmuuni polyartriitti eli
moniniveltulehdus (IMPA)
Addisonin tauti
(lisämunuaiskuoren vajaatoiminta)

hemolyyttinen anemia
(AIHA, IMHA) (punasolujen kiihtynyt
hajoaminen)
haiman vajaatoiminta
(EPI l. exocrine pancreatic insufficiency)
krooninen suolistotulehdus
(IBD l. inflammatory bowel disease)
muu autoimmuunisairaus, mikä?

Onko koira kilpirauhastestattu?
Kyllä
Ei Milloin pv.kk.v _____________________________________
Tulos: T4,_______ TSH,______ T4/TSH suhde, ____________ TgA _____________________________________
jos koiralla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta: oireet:______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

lääkitys: lääkkeennimi: _________________________________________________________________________
hoitotulos: ___________________________________________________________________________________

Muut sairaudet:
Onko koirallasi todettu:

virtsakivet/ -kiteet

epilepsia

pahanlaatuinen kasvain, syöpätyyppi

diabetes
sydänsairaus,
mikä? ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

megaesophagus l. ruokatorven laajentuma
hemofilia tai muu verenvuototauti
maksashuntti

Toistuvia tulehduksia tai krooninen tulehdus:

hiivatulehdus

ikenissä

korvassa

häntärauhanen

silmässä

ruuansulatuselimissä

eturauhasessa (uroksilla)

kohtutulehdus (nartuilla)

virtsatiehyissä
muu sairaus, mikä ?

haimassa
maksassa

___________________________________________

munuaisissa
hengitysteissä
______________________________________________________________________________________________

Kysymyksiä uroskoirista
Kivekset normaalit

vain toinen kives laskeutunut

kumpikaan kives ei ole laskeutunut

Kivekset laskeutuneet myöhässä minkä ikäisenä? _________________________________________________
Urosta on käytetty jalostukseen
Onko uros kastroitu

kyllä

kyllä

ei

ei jos kyllä niin syy _____________________________________________

Kysymyksiä nartuista
Onko nartulla epäsäännöllisiä, epänormaaleja juoksuja?
Onko nartulla juoksun jälkeistä masennusta ja valeraskauksia?
minkälainen valeraskaus on ollut?

lievä

kyllä

ei
kyllä

kohtalainen

ei
vahva

Onko nartulla ollut kohtutulehdus, joka on saatu hoidettua lääkityksellä?
kyllä
ei
Onko nartulla ollut synnytysongelmia, mitä? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Onko kohtu poistettu?
kyllä
ei, syy poistoon?______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Muuta koirasi terveyteen liittyvää: (esim.sairaus jota ei mainita listalla, terveystutkimustulos jota ei kysytty)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Koira on antanut näytteen koirageenit (Hannes Lohi) geenitutkimukseen ?
Koiralla on MyDogDNA passi ?

kyllä

kyllä

ei

ei

Koiran luonne:
Onko koira luonnetestattu?
Onko koira MH-testattu?

kyllä
kyllä

ei jos on niin loppupisteet___________ laukaukset_______________
ei

ystävällinen

ujo

iloinen ja reipas

apaattinen

itsenäinen

aggressiivinen

oppivainen

hermostunut

miellyttämishaluinen

vahtii ruokaansa

itsevarma

vahtii lelujaan

vilkas

vahtii kaikkea minkä kuvittelee omakseen

sosiaalinen muita koiria kohtaan

suojeluviettinen

sosiaalinen ihmisiä kohtaan

vartioimisviettinen

lapsiystävällinen

metsästysviettinen

leikkisä

saalisviettinen

arka

haukkuherkkä

paukkuarka

eroahdistunut

ääniherkkä (ukkonen, ilotulitus tms.)

omistushaluinen

Kerro omin sanoin jos mielestäsi koirassasi on luonteenpiirteitä jotka häiritsevät teidän jokapäiväistä elämäänne.
Esimerkiksi liiallinen arkuus, ylivilkkaus, eroahdistus, merkkailu, liiallinen agressiivisuus, liiallinen vahtimistaipumus.
(huom. muistakaa tässä slovakiancuvacien rodunomaiset luonteen piirteet)
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Kerro koirasi sosiaalisesta käyttäytymisestä esimerkiksi muita koiria kohtaan:
_____________________________________________________________________________________________
Koiran kuolema:
Koiran kuolinsyy: ______________________________________________________________________________
Lopetettiinko koira eläinlääkärin toimesta: __________________________________________________________
Minkä ikäinen koira oli kuollessaan: _______________________________________________________________

Kirjallinen vastaus lähetetään osoitteeseen : Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29 , 48810 KOTKA
Sähköpostitse osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com Aihekenttään: Terveyskysely
Suuret kiitokset vastauksestasi !

Kasvattajakysely koskien astutuksia ja pentueita
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunta haluaa kasvattajakyselyllä selvittää ja kerätä tietoa
cuvacien yleisestä terveydestä. Tietoja otetaan vastaan kaikista pentueista ja lomake täytetään
pentuekohtaisesti. Myös jo edesmenneiden koirien pentuetiedot ovat erittäin tervetulleita. Kasvattajakyselyn
tietoja käytetään muun muassa slovakiancuvacien jalostuksen tavoiteohjelmaa tehtäessä. Jalostuksen
tavoiteohjelma tulee olla tehtynä jokaisen PEVISA:aan kuuluvan rodun osalta ja uusia PEVISA-ohjelmia ei
hyväksytä ellei sitä ole tehtynä. Riittävän kattavan tavoiteohjelman tekemiseksi on välttämätöntä, että rodun
terveydentilasta saadaan riittävät tiedot.
Yksittäisten koirien/pentueiden tietoja ei julkaista, mutta tuloksista koostetaan mahdollisuuksien mukaan
yhteenvetoja.
Pentue syntynyt:
isä:

emä:

Uroksen ikä astutushetkellä:

Nartun ikä astutushetkellä:

Astutus:

kyllä

Normaali astutus:

ei

kyllä

siemennetty:

ei

Jos keinosiemennettiin, miksi?
Sujuiko astuminen hyvin?
kyllä
Jos narttu oli vaikea astuttaa, miksi?

ei

Jäikö uros astumisen päätyttyä narttuun kiinni?

avustettiin

kyllä

ei

Jos jäi, niin n. kuinka moneksi minuutiksi?
Merkitse astumispäivät:
5

6

7

8

9

10

11

12

Oliko ajankohta varmistettu progesteronitestillä?
Oliko käyttämälläsi uroksella ennestään jälkeläisiä?

13
kyllä

14

15

16

17

18

19

20

ei
kyllä

ei

Synnytys
Narttu on synnyttänyt itse
kyllä
ei Narttu on keisarinleikattu
jos narttu on keisarinleikattu niin syy ? (esim. polttoheikkous)
Tarvittiinko synnytyksessä eläinlääkärin apua, miksi?
Narttu saanut kalkkishokin, kuinka monen pentueen yhteydessä?
Tiedot pentueesta ennen luovutusta: (jälkeläisten terveys)

kyllä

ei

monta kertaa?

elävänä syntyneet:
kuolleet ennen luovutusikää:
syy/t:

kuolleena syntyneet:
lopetettu ennen luovutusikää:

Jos koiran jälkeläisellä on esiintynyt seuraavia vikoja / virheitä, merkitse kuinka monella jälkeläisellä.
Kitalakihalkio kpl
Huulihalkio kpl
Sierainhalkio kpl
Napatyrä kpl
Purentavirhe kpl
Häntämutka kpl
Töpöhäntä kpl
Kivesvika kpl
Vesipää kpl
Minkälaisia purentavirheitä:
Muita synnynnäisiä vikoja / virheitä tai lisätietoja:

Kannuksia kuinka monella pennulla?
Värivirheellisiä pentuja?

Poistettu

kyllä

ei

kpl

Hoiva käyttäytyminen:
Miten narttu alkoi hoitaa pentujaan?
Hoivakäyttäytyminen voimakasta heti pentujen synnyttyä

kyllä

ei

Narttu tarvitsi aluksi apua mutta hoiva käyttäytyminen vahvistui ensimmäisen viikon aikana
Narttu tarvitsi apua koko pentulaatikkoajan

kyllä

kyllä

ei

ei

Narttu hyljeksi pentujaan. Hoivakäyttäytyminen ei käynnistynyt.

kyllä

ei

Narttu imetti pentuja, kuinka kauan?
Kuvaile omin sanoin astutuksia, synnytystä ja emän hoivakäyttäytymistä:
Narttua on yritetty astuttaa aikaisemmin

kyllä

ei

Monta kertaa narttu on jäänyt tyhjäksi?
Tyhjäksi jäämisen syy? (jos tiedossa)
Narttu on luonut pentunsa / keskenmeno, lisätietoja:
Onko nartulle käytetty hormoneita?
Havaittiinko nartulla terveys- tai käytösongelmia pentujen syntymän ja luovutuksen välillä?
Muuta asiaan liittyvää:

Pennunkatsojat: Narttu oli läsnä tilanteessa kun pennun katsojat kävivät
nartun suhtautuminen pennun katsojiin: (omin sanoin)

kyllä

Minkä ikäisenä pentujen luovutus on tapahtunut (ensimmäinen luovutus viikko)

ei

7

8

9

Vastaus lähetetään osoitteeseen: Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29, 48810 KOTKA
Sähköpostitse osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com Aihekenttään: Kasvattajakysely
Suuret kiitokset vastauksestasi!
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi:
Rek.nro:
Synt.:
Kuvaustulokset:
Tarkastaja:

Kivekset:
Tatuointi / siru:
Ikä:
kyynärnivelet:
Aika:

Sukupuoli:

lonkkanivelet:
Paikka:

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET:
2. KOKO:
säkäkorkeus:
3. PÄÄ
purenta:
hampaat (koko ja muut huomiot):
kallo-osa:
otsapenger:
kuono-osa:
huulet:
pigmentti kirsussa:
pigmentti huulissa:
silmät:
ilme:
väri:
muoto:
korvat:
kiinnitys:
koko:
4. RUNKO
kaula:
rintakehä
muoto:
pituus:
eturinta:
selkä:
lanneosa
pituus:
vahvuus:
lantion
asento:
pituus:
5. RAAJAT
raajojen luusto:
käpälät:
eturaajat:
lapaluun asento ja pituus:
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä ja viisto
takaraajat:
reiden pituus ja lihaksikkuus:
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun):
kintereet:
kannukset:
6. LIIKKEET
liikkeet edestä:
liikkeet takaa:
liikkeet sivusta:
selkä liikkeessä:
7. HÄNTÄ
pituus:
asento seistessä:
asento liikkeessä:
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu:
karvan määrä:
väri: puhtaan
9. KÄYTÖS:

10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia:
erityisiä puutteita:

Aika ja paikka

Tunnistusmerkinnän tarkasti:
Allekirjoitus

Allekirjoitus

