Epäilen, että dreeverilläni on/on ollut keuhkopöhö.
Koiran nimi:__________________________________Rek nr:__________________
Millä perusteilla epäilet keuhkopöhöä? Voit kuvailla tarkemmin täydennykseksi!
					

Kyllä

Ei

Yskä
Lisääntynyt hengitystiheys useita tunteja jahdin jälkeen
Lisääntynyt hengityksen syvyys jahdin jälkeen
Epänormaali väsymys jahdin jälkeen

Minä vuonna ja mihin vuodenaikaan koiralla oli ensi kerran hengitysvaikeuksia/yskää jahdin
jälkeen?.....................................................................................................................................
Montako kertaa koiralla on ollut hengitysvaikeuksia/yskää jahdin jälkeen?
yhden kerran

2-5 kertaa

Useammin kuin 5 kertaa

								
Onko eläinlääkäri tutkinut koiran hengitysvaikeuksien vuoksi?

Kyllä

Röntgattiinko koiran keuhkot silloin?
Onko koiraa lääkitty keuhkopöhöä vastaan?
Minkä ikäisenä koira ajoi ensi kerran? (yli 15 minuuttia)

alle 6 kk
6 – 12 kk
yli 12 kk

Montako päivää vuodessa koira on/oli metsällä?

vähemmän kuin 5
5 - 30
Yli 30

Kuinka pitkään koira ajaa/ajoi päivässä?
(keskimäärin haku, ajo ja hukat mukaan lukien)?

Alle kaksi tuntia
2 - 5 tuntia
yli 5 tuntia

Koira ajaa/ajoi:

kaikkia ajoeläimiä

vain kettua

vain jänistä

Ei

Kuinka harjoitit koiraa ennen metsästyskautta?

pyöräilyä alle 5 kertaa
pyöräilyä yli 5 kertaa
Kävellen ja juosten
ei erityistä liikuntaa
muuta liikuntaa (mitä?)

Koira on suurimman osan ajasta

sisällä
tarhassa

Jos koira on kuollut, koska se kuoli tai lopetettiin?..........................................................

Vakuutan, että ylläolevat tiedot pitävät paikkansa
Päivä…………..

Nimi…………………………………….

Puh. ……………….

Sinulle, jonka dreeverillä on epäilty keuhkopöhöä!
Vuosien ajan on Ruotsin maatalousyliopistossa tehty eläinlääketieteellistä tutkimusta satunnaisesti
valituista dreevereistä sairauksien selvittämiseksi, erityisesti niiden hengitysvaikeuksien, jotka esiintyvät
metsästyksen yhteydessä.
Tulokset osoittavat, että keuhkopöhö on monisäikeinen ongelma, joka ei todennäköisesti periydy suoraan
tunnettujen tai epäiltyjen kantajien kautta. Periytyvyyden on laskettu olevan n. 0,3, eli 30:tä prosenttia koko
variaatiosta voidaan pitää geneettisenä. Ottaen huomioon ominaisuuden luonteen ja sen havainnointitavan
tämä on yllättävän korkea luku. Tästä huolimatta tarvitaan uudenaikaisimpia jalostusarviointimenetelmiä
otteen saamiseksi ongelmasta valinnan avulla. Tämä edellyttää ennen kaikkea että havainnointi on varmaa
ja objektiivista.
Paras tapa on, että Sinä oireilleen koiran omistajana täytät kyselykaavakkeen ja lähetät sen alla olevaan
osoitteeseen tietokantaamme tallennettavaksi. Oireilleen koiran omistajana haluat varmasti lähettää tiedot
että voit toivottavasti välttää ongelman jatkossa. Teemme keskitetyn jalostusarvioinnin kunhan olemme
saaneet riittävästi raportteja. Tulemme poistamaan jalostuksesta yksilöt, joilla on liian korkea pöhöfrekvenssi.
Liian vanhojen ja epävarmojen tietojen karsimiseksi haluamme rajoittua elossa oleviin dreevereihin ja niihin,
jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu 31. joulukuuta 2008 jälkeen.
Teet rodulle suuren palveluksen kun täytät raportin mahdollisimman totuudenmukaisesti ja lähetät
sen niin pian kuin mahdollista.
Lähetämme lomakkeen tarvittaessa myös Ruotsiin ainakin niiden koirien osalta joiden vanhemmista
toinen tai molemmat ovat tuotu Ruotsista.

Lähetä täytetty lomake:
Suomen Dreeverijärjestö
Kari Hyytiäinen
Honkarannantie 765
86300 Oulainen
tai sähköpostilla: kari.hyytiainen.khy@gmail.com

Jos Sinulla on kysyttävää
soita Kari 0500 281874

