EJ-rekisteröinti
kromfohrländereiden
risteytysprojektissa
Risteytysprojektin ensisijainen tavoite on kromfohrländereiden
luonteen ja terveyden ylläpito ja parantaminen.

R

isteytysprojektin tavoitteena on parantaa
kromfohrländerkannan monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia tehdä kestäviä jalostusvalintoja. Projektin tavoitteena on myös säilyttää kromfohrländerin tyyppi niin luonteen kuin ulkonäönkin osalta. Superyksilöiden tai -pentueiden kasvattaminen ei kuulu projektin
tavoitteisiin, eikä myöskään rodun kehittäminen minkään harrastuksen - oli se sitten
agility tai koiranäyttelyt – tavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Yhdistyksen rooli risteytysprojektissa
Risteytysprojektin ovat valmistelleet Suomen kromfohrländer ry:n hallitus ja kasvattajakollegio yhteistyössä
rodun harrastajien kanssa. Tässä suhteessa se poikkeaa
muista Suomessa toteutetuista risteytysprojekteista, joita ovat vieneet eteenpäin aktiiviset ja valveutuneet kas-

vattajat. Projekti on koko länderistiväen yhteinen ponnistus ja se on ensimmäisistä askeleista alkaen haluttu toteuttaa muodossa,
jolla on laaja harrastajien tuki ja hyväksyntä. Hankkeeseen on kerätty yhteisvoimin rahaa ja siitä on yhdistyksen puolesta neuvoteltu rodun kotimaan kanssa.
Sen pohjaksi on teetetty tieteellinen tutkimus rodun monimuotoisuudesta. Yhdistys
laatii projektista seurantaselvityksiä Suomen
Kennelliitolle.

Risteytysprojektin tilanne
Roturisteytysprojekti on ollut ilahduttavan onnistunut. Ensimmäisen polven risteytyksiä on syntynyt neljä:
keskikokoisen villakoiran (ER-rekisterissä 2013), parsonrusselinterrierin (ER-rekisterissä 2014), tiibetinterrierin (ER-rekisterissä 2014) ja kääpiövillakoiran kanssa
(EJ-rekisterissä 2018). Näistä kolmessa ensimmäisessä

on syntynyt jo ensimmäinen toisen sukupolven pentue
(villakoiraristeytys f2 2017 EJ-rekisterissä, tiibetinterrieriristeytys f2 2018 EJ-rekisterissä, parsonrusselinterrieriristeytys f2 2018, rekisteröidään EJ-rekisteriin). Roturisteytyspentuja saa yhdistää vain puhdasrotuisiin, FI-rekisteröityihin kromfohrländereihin Suomen Kennelliiton
jalostusohjeen mukaan.

Risteyskoirien määrä suhteessa koko populaatioon
Jotta yllä mainittuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä asetettujen reunaehtojen sisällä, pyritään roturisteytystaustaisten koirien osuus suomalaisesta kromfohrländerkannasta pitämään alle 30%:ssa. Tämä tarkoittaa sitä,
että kun ensimmäisen sukupolven yhdistelmistä (F1)
voidaan käyttää kustakin alkuperäisen suunnitelman
mukaan kahta yksilöä kerran jatkojalostukseen, voidaan
seuraavan sukupolvien risteytysländereistä käyttää keskimäärin vain yhtä. Määrää voidaan lisätä, jos myös puhdasrotuisten ländereiden vuosittaiset rekisteröintimäärät
lisääntyvät.

Onnistuneita risteytyksiä, loistavia yksilöitä
Risteytykset ovat olleet hyvin onnistuneita. Niillä on,
kuten alunperinkin tiedossa oli, kaikilla omat selkeät
vahvuutensa ja heikkoutensa. Tavoitteena on, että näistä poimitaan jatkoon sopivimmat yksilöt, jolloin rotu ei
muutu mihinkään suuntaan liian voimakkaasti vaan siinä saadaan säilytettyä sekä luonne että ulkonäkö. Syntyneissä pentueissa on esiintynyt vain vähän sellaisia viko-

ja tai ominaisuuksia, joiden perusteella olisi mahdollista karsia jalostukseen valittavat yksilöt. Hyviä yksilöitä
on huomattavasti enemmän kuin mahdollisuuksia tehdä
risteytyspentueita.

EJ-rekisteröinti
Suunnitelmien mukaan roturisteytyskoirien määrä tulee
lähivuosina ylittämään sata yksilöä. Jotta silloinkin projektia voitaisiin viedä eteenpäin suunnitellusti ja valita
luonteeltaan ja teveydeltään parhaat yksilöt jatkoon,
tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Tästä syystä yhdistys
suosittelee risteytyskoirien rekisteröimistä EJ-rekisteriin.
EJ-rekisteröinnin syyksi merkitään Suomen Kennelliiton
järjestelmään risteytystausta. F4-sukupolven risteytykset
rekisteröidään FI-rekisteriin.
EJ-rekisteröintiä käsiteltiin vuonna 2017 vuosikokouksessa ja se sai jäsenten tuen yhdistyksen leirillä järjestetyssä risteytystyöpajassa. Näiden pohjalta hallitus hyväksyi elokuussa 2017 roturisteytysprojektin linjauspaperin,
johon on kirjattu: ”Suomen Kromfohrländer ry on päätynyt jäsenistön, nykyisten risteytyskoirien kasvattajien
sekä näiden omistajien kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella esittämään, että kaikki projektin koirat rekisteröidään jatkossa EJ-rekisteriin riippumatta siitä, mitä
sukupolvea ne ovat.”
Suositus EJ-rekisteröinnistä on kirjattu myös vuosille
2019-2024 tehtyyn rodun Jalostuksen tavoiteohjelmaan,
joka hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 2.9.2018.

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa, vaan toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen haluun huolehtia rodun
elinvoimaisuudesta.

Jalostusvalintojen tekeminen
Lähtökohtana risteytysprojektissa on ollut, että kunkin
pentueen kasvattaja ja pentujen omistajat tuntevat koiransa parhaiten ja ovat valinneet kustakin pentueesta
jalostukseen käytettävät yksilöt yhdessä keskustellen.
Näin on tarkoitus toimia jatkossakin. Yhteistä näkemystä
jalostusvalinnoissa edustaa kasvattajakollegio, joka auttaa valituille yksilöille sopivien kumppanien löytämisessä sekä jalostukseen otettavien yksilöiden määrän seuraamisessa.

EJ-rekisteristä siirtäminen
Anomuksen rekisteristä siirtämiseksi tekee valitun koiran omistaja. Siirron tekee Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta. Siirtoanomuksessa perustellaan,
miksi juuri kyseistä koiraa halutaan käyttää jalostukseen
ja kerrotaan valintaan vaikuttavat tekijät sekä kyseisestä
yksilöstä että sen sisaruksista. Jalostustieteellinen toimikunta pyytää lausunnon myös Suomen Kromfohrländer
ry:ltä. Päätös tehdään koirien ominaisuuksien mukaan
tulevan pentueen kasvattajan tavoitteita ja risteytysprojektin tavoitteita kunnioittaen. Rekisteröintimaksun
siirtovaiheessa maksaa Suomen Kromfohrländer ry. l

Roturisteytysten eteneminen

Villaländerit 1
Bingis B 2013:
9 pentua

Tibländerit
Alobelin E
2014:
7 pentua

Parländerit
Raasillan C:
8 pentua

Villaländerit 2
Pomppuparra
n T 2018:
8 pentua

32

Bingis C
2017:
4 pentua

F2 2018-19:
7 pentua

Kuutamolla
A 2018:
5 pentua

F2 2019
7 pentua

Flame Pet’s
2018:
6 pentua

F2
2018-2019
7 pentua

F2 2022:
7 pentua

F2 2022:
7 pentua

~50

F3 2021:
7 pentua

F3 2023:
7 pentua

F3 2022:
7 pentua

F3 2023:
7 pentua

F3 2022:
7 pentua

F3 2023:
7 pentua

F3 2026:
7 pentua

F3 2026:
7 pentua

~56

Skenaario: vuonna 2026 on ~138 roturisteytyskoiraa = 30 % kannasta (460 koiraa)

