
  Teksti: Jaana Fors 

Pentuestatistiikkaa 

SSSK ry on kerännyt 1.6.2012 alkaen systemaattisesti tietoja syntyneistä pentueista ja kyselyn palautus on 

ehtona kasvattajan seuraavan pentueen saamiseksi pentulistalle.  Aiemmista yhdistelmistä on näitä tietoja 

toimitettu jalostustoimikunnalle vain hyvin satunnaisesti. Kasvattaja voi ilmoittaa tiedot pentueistaan joko 

kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella tai erillisellä kyselylomakkeella, joka löytyy niin ikään 

www.suursnautseri.fi -sivuston jalostus ja terveys –osiosta. Jalostustoimikunta toivoo käytettävän 

ensisijaisesti sähköistä lomaketta tietojen koostamisen helpottamiseksi. Jalostustoimikunta pyytää 

kasvattajia myös huomioimaan jokaiseen osioon vastaamisen tärkeyden sekä välittämään tiedon 

rotujärjestölle myös tyhjiksi jääneistä nartuista. 

Oheinen yhteenveto on tehty kasvattajien palauttamien pentuetiedustelulomakkeiden perusteella ja tietoja 

on palautunut yhteensä 35 pentueen osalta (m 30 kpl, p&s 5 kpl) vuoden 2014 loppuun mennessä 

sisältäen 279 pentua (m 243, p&s 36). Vuonna 2014 syntyneitä pentueita on yhteenvedossa mukana 8 kpl 

(kaikki mustia). 

Koska kyselylomaketta tarkennettiin vuoden 2013 aikana vastaamaan paremmin SKL:n edellyttämiä 

JTO:ssa raportoitavia ja seurattavia asioita, ei kaikkien osioiden vastaukset koske 35 pentuetta. 

Huomioitavaa on myös se, että kasvattajat eivät ole välttämättä jokaiseen osioon vastannut.  

Tiinehtymisvaikeudet 
 
SSSK ei ole tehnyt aktiivista seurantaa tyhjäksi jääneiden yhdistelmien osalta. Hyvin usein pentueet 

ilmoitetaan rotujärjestölle vasta siinä vaiheessa, kun tiineys on vahvistettu ultraäänellä, joten tyhjiksi 

jääneistä yhdistelmistä ei ole riittävän kattavaa tietoa. Oheisessa taulukossa koottuna vuosilta 2011-2014 

rotujärjestölle ilmoitettujen tyhjäksi jääneiden lukumäärä, joten luvut lienevät aliarvioita.  Varsinaisia syitä 

tyhjäksi jäämiseen ei ole ilmoitettu. Syynä saattaa olla väärä astutusajankohta ja/tai uroksen (tai nartun) 

hedelmättömyys. Erityisesti vuoden 2011 osalta tieto on huolestuttava, sillä kolmannes astutetuista 

nartuista on jäänyt tyhjäksi.  

Vuosi Astutukset Tyhjäksi jääneet 

2014 21 kpl 0 kpl (0 %) 

2013 20 kpl 2 kpl (10 %) 

2012 22 kpl 3 kpl (14 %) 

2011 21 kpl 7 kpl (33 %) 
           Taulukossa SSSK ry:n jalostustoimikunnan tiedossa olevat astutukset.  

 
Emän hedelmällisyys 

 Kyllä Ei keskiarvo 
(vaihteluväli) 

Kohtutulehduksia  100%  

Aiempia 
tiinehtyvyysongelmia 

 100%  

Juoksujen väli *)   6,25kk (5-10kk) 
*) Vastauksia 11 kpl. 

http://www.suursnautseri.fi/
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Astutus 
 
Kasvattajille suunnatun pentuekyselyn mukaan suursnautseriurokset ovat hyviä astujia ja vain yksi pentue 

oli saanut alkunsa keinosiemennyksellä (syy: vanha uros – heikentynyt spermanlaatu). Nartut olivat 

suhtautuneet uroksiin kiinnostuneesti, suopeasti, leikkisästi ja innokkaasti.  

 

 kpl tuoresperma pakastesperma 

Luonnollinen (ilman apua) 33 kpl   

Luonnollinen (avustettuna) *) 1 kpl   

Keinosiemennys **)  1 kpl  
*) Ensikertalainen ujohko uros, joka tarvitsi hieman kannustusta 
**) Vanha uros, heikentynyt sperman laatu 

 
 
Tiineysaika 
 
Narttujen terveys tiineysaikana on ollut hyvä. Mitään lääkityksiä ei ole tiineysaikana tarvittu.  

 
Synnytys 
 
Suursnautserit ovat valtaosin hyviä synnyttäjiä. Sektioon on jouduttu turvautumaan vain muutamassa 

tapauksessa, joissa valtaosalla on pentu juuttunut synnytyskanavaan. Kahdessa tapauksessa on 

kasvattaja avustanut synnytystä ulosvetämällä. Oksitosiinia käytettiin kuudessa tapauksessa. Tällöin 

kerrottiin kyseessä olleen pitkittynyt synnytys ja/tai polttoheikkous. Kysymykseen oliko synnytys helppo tai 

vaikea, ei valtaosassa lomakkeita ollut tarkempia mainintoja. Muutamassa lomakkeessa, jossa oli 

kysymykseen vastattu oli synnytykset luokiteltu helpoiksi. 

Luonnollinen 24 kpl 

Luonnollinen, kasvattajan avustama *) 7 kpl 

Tarvittiin eläinlääkärin apua **) 1 kpl 

Keisarinleikkaus ***) 3 kpl 
*) Yhdessä kasvattaja avusti ulos vetämällä, lopuissa (6 kpl) käytetty oksitosiinia (polttoheikkous tai pitkittynyt synnytys) 
**) Eläinlääkäri avustanut ulos vetämällä. 
***) Kahdessa tapauksessa tukos, yhdessä synnytys ei edennyt 
 
 
Syntyneet pennut 
 
Pentukuolleisuutta esiintyy rodussa jonkun verran. Osa pennuista syntyy kuolleena yleensä pitkittyneestä 

synnytyksestä johtuen ja suurin osa ilmoitetuista kuolee muutaman päivän iässä, ollen jo alusta saakka 

heikomman oloisia kuin sisaruksensa. Kahdessa tapauksessa epäillään emän maanneet osan pennuista 

kuoliaaksi (4 pentua). Lisäksi on ilmoitettu seuraavia yksittäisiä tapauksia: hengitystieinfektio, hengitti vain 

suun kautta (keuhkot ei kehittyneet riittävästi) sekä tapaturma. Yhteenveto on tehty kasvattajien 

palauttamien pentuetiedustelulomakkeiden perusteella 279 pennun otannalla (m 243, p&s 36), joista 

kuolleiden lukumääräinen osuus oli 25 pentua (m 23, p&s 2).  
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 Yhteensä 

elävänä syntyneiden määrä 272 

kuolleina syntyneiden määrä 7 

Myöhemmin itsestään kuolleet pennut 
JA Kasv/ell myöh. lopettamat pennut 

18 

 

Pentujen syntymäpainot vaihtelevat 344-700g välillä keskiarvon jäädessä 490 grammaan. Tiedot 

perustuvat vain yhdentoista pentueen lukemiin, joten otos on aivan liian pieni, jotta päätelmää voisi pitää 

ehdottomana totuutena. 

 vaihteluväli Kyllä Ei 

Syntymäpaino, musta 344g-700g   

Syntymäpaino, pippuri & suola 380g-530g   

Tarvitsivatko pennut apua nisän löytämisessä   100% 

Oliko pentujen painonkehitys tasaista  100%  
Vastauksia vain murto-osa kokonaismäärästä (11 pentuetta). 

 
 
Keskimääräinen pentuekoko on vaihdellut mustien suursnautsereiden osalta vuosina 2004-2013 6,0 ja 8,5 

välillä (ka. 7,0) ja p&s -muunnoksen 6,0 ja 11 välillä. Lukua mustien pentuekoon osalta hieman vääristää 

muutamat toteutuneet kaksoisastutukset, jotka merkitään erillisiksi pentueiksi. Kymmenen pennun pentueet 

eivät kuitenkaan ole suursnautsereilla harvinaisuuksia. 

 
Imettävä narttu 
 
Suursnautserinarttujen suhtautuminen pentuihin on poikkeuksetta sujunut hyvin ja luontevasti sekä niiden 

käyttäytyminen on ollut vaistonvaraista ja hoivaavaa. Nartut myös imettävät pentujaan suhteellisen pitkään 

aina neljästä viikosta kahdeksaan viikkoon saakka.  

Imettämisajaksi on ilmoitettu 6-7 viikkoa, tosin hieman vähentäen 4-5 viikosta alkaen pentujen siirryttyä 

syömään enemmän kiinteää ruokaa. 

 

Emän suhtautuminen hoivaavaa, vaistonvaraista 100% 

ihmettelevää 0% 

pelokasta 0% 

vihamielistä 0% 

 
 

 Kyllä Ei 

Hylkikö emä jotain pentua? 0% 100% 

Hoitiko hyvin pentunsa? 100% 0% 

Saivatko pennut myös emänmaitoa vai olivatko pelkällä vastikkeella? 100% 0% 
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 keskiarvo (vaihteluväli) 

Kauanko emä imetti? *) 6,7 vkoa (4,5 – 8 vkoa) 

Milloin pennut siirtyivät kiinteään ruokintaan? **) 3,6 vkoa (3-4 vkoa) 
*) Vastauksia 9 kpl. 

 
Imetysaikana on yhdellä nartulla raportoitu nisätulehdus, jossa lääkityksenä on ollut Synulox-antibiootti. 

 
Pentueissa esiintyneet viat tai sairaudet 
 
Syntymän jälkeen on jouduttu lopettamaan 3 pentua, joista kahdella kitalakihalkio ja yhdellä 

epämuodostunut yläleuka kasvanut toisesta reunasta kiinni alaleukaan toiselta puolelta. Kaikki olivat eri 

pentueista. Muita synnynnäisiä vikoja on raportoitu seuraavasti: napatyrät 1 kpl, häntämutkat 3 kpl sekä 1 

kpl, jolla oli hännän puolivälissä herneen kokoinen patti, joka ei kuitenkaan ollut tulehdusmuutos. 

Takakannuksia on ilmoitettu olleen 14 pennulla, jotka kahdesta eri pentueesta. Eläinlääkäritarkastuksessa 

on 3 pennulla todettu sivuääni sydämessä ja kahdelta se oli jo kadonnut 12 viikon ikään tultaessa. Pentujen 

silmätarkastuksessa on löytynyt 1 kpl PHTVL/PHPV aste 1. Muita merkityksettömäksi tulkittavia 

silmälöydöksiä on ollut muutama. Muutamassa pentueessa on useammalla pennulla osuneet 

alakulmahampaat yläikeniin luovutusiässä. Myös muutamia niukkoja pentupurentoja on raportoitu, samoin 

yksi tasapurenta. Luovutusiässä olevilla urospennuilla kahdeksalla todettiin kivespuutoksia. Lisäksi on 

ilmoitettu kahdeksassa mustassa suursnautseripennussa olleen pieniä valkoisia merkkejä karvapeitteessä. 

Yhdessä pippuri-suola –yhdistelmässä syntyi neljä musta-hopea –väristä pentua. Musta-hopea väri ei ole 

suursnautsereilla sallittu. 

 

Kitalakihalkio   2 kpl (2 eri pentuetta) 

Ruokatorven laajentuma   0 

Liikuntaelinsairaudet   0 

Silmä- tai korvasairaudet   1 kpl (PHTVL, aste 1) 

Tulehdukset *) 2 kpl/ 2 pentuetta 

Tarttuvat taudit (esim. parvo)  **) 1 pentue 

Sydänsairaudet  3 kpl/2 pentuetta (sivuääni) 

Muu sairaus  ***) 1 kpl/1 pentue 

Kivesvikoja   8 kpl 

Purentavikoja  10 kpl 

Värivirheitä   12 kpl - 8 pentua mustissa pieniä valkoisia merkkejä 
- p&s 4kpl/1 pentue m&h 

Koukku- tai mutkahäntiä   3 kpl / 1 pentue 

Napatyriä 1 kpl 

Takakannuksia 14 kpl / 2 pentuetta 
*) 1 kpl luomirauhastulehdus ja 1 kpl napatulehdus 
**) Kennelyskä 
***) epämuodostunut yläleuka kasvanut toisesta reunasta kiinni alaleukaan toiselta puolelta yhdellä epämuodostunut yläleuka 
kasvanut toisesta reunasta kiinni alaleukaan toiselta puolelta. 


