
LIITE 1: Yhteenveto vuonna 2022 palautetuista pentuetiedustelukaavakkeista Syntyneet SKL:n Lomakkeita
Väri M MH PS V Väririst. YHT. tietokannassa palautettu

Astutuksia 25 17 % 45 31 % 39 27 % 13 9 % 21 9 % 143
Tyhjiä 0 0 % 7 5 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7
Syntyneet pentueet 25 38 39 13 21 136 179 76 %
Käytetty keinosiemennystä 0 1 3 0 0 4
Avustettu astutus 0 1 0 0 0 1

Elävänä syntyneitä pentuja M MH PS V Väririst. YHT

Uroksia 65 92 84 32 47 320 48 %
Narttuja 59 91 87 37 55 329 50 %
Kuolleena synt. 3 3 6 1 1 14 2 %
Syntyneet yht. 127 186 177 70 103 663 838 79 %
Pentuekoon keskiarvo 5,1 4,9 4,5 5,4 4,9 4,9

Lopetetut* 0 1 5 1 4 11 8 %
Itsestään kuolleet* 0 1 6 0 1 8 6 %

Synnytys keisarinleikkauksella 2 5 4 2 4 17 13 %
Synnytys ell avustamana 0 2 1 0 1 4 3 %Synnytys ell avustamana 0 2 1 0 1 4 3 %
Luonnollinen synnytys 22 28 31 11 13 105 77 %
Synnytyksessä kuollut narttu 0 0 0 0 0 0 0 %
Ei tietoa synnytyksestä 1 3 3 0 3 10 7 %

KITALAKIHALKIO 0 0 0 0 0 0 0 %
RUOKATORVENLAAJENTUMA 0 0 0 0 1 1 1 %
PURENTAVIKA 1 2 0 0 2 5 4 %
KOUKKU/MUTKAHÄNTÄ 2 1 1 2 0 6 4 %
NAPATYRÄ 2 10 6 4 1 23 17 %
TULEHDUKSET 0 0 0 1 0 1 1 %
KIVESVIKA 2 0 0 0 0 2 1 %
MUUT SAIRAUDET 0 0 1 0 0 1 1 %



Keinosiemennyksen syyt:
Luonnollisen lyhyen astutuksen jälkeen astutus varmistettiin seuraavana päivänä keinosiemennyksellä. Kokematon uros ja nartun viimeinen pentue.
Uroksen ja nartun tottumattomuus (ensikertalaisia molemmat). Varmistelua, sillä tämä on ainoa jalostusnarttu tätä narttulinjaa (sijoituksessa). Tästä
alkuperäisestä narttulinjasta tullut terveitä hyviä kääpiösnautsereita.
Kokematon uros ja narttu
Molemmat ensikertalaisia ja narttu herkkä kiljahtamaan, uros kyllä yritteliäs.
Molempien kokemattomuus.

Avustutetun astutuksen syy:
Uros astui, mutta ei jäänyt kiinni; autettuna myös jäivät kiinni. Koska narttu edellisellä kerralla jäi tyhjäksi haluttiin varmistaa, että ei ollut 
kiinnijäämättömyydestä kiinni.

Keisarinleikkauksen syyt:
Nartun synnytys vaikeutui, koska ensimmäinen pentu oli tulossa väärässä tarjonnassa. Pentue oli nartun toinen ja ensimmäinen syntyi normaalisti.
Synnytys ei edennyt. Ison pentumäärän vuoksi kohtu niin venynyt ettei supistukset olleet riittävän tehokkaita normaaliin synnytykseen.
Pentu pahasti jumissa synnytyskanavassa, narttu todella kivulias. Ei muuta vaihtoehtoa kuin keisarileikkaus.
Synnytys ei edennyt.
Päädyttiin keisarinleikkaukseen vuorokauden 67 kohdalla. Pentu oli niin kaukana, poltot ei riittänyt emmekä halunneet viivytellä.
1 kookas pentu, ei mahtunut tulemaan ulos, voimakkaat supistukset, kohtu vaarassa revetä.
Elävät pennut syntyivät luonnollisesti. 2 vrk synnytyksen jälkeen narttu alkoi kävelemään hassun näköisesti ja kävi ilmi että - muuten oireettomana - Elävät pennut syntyivät luonnollisesti. 2 vrk synnytyksen jälkeen narttu alkoi kävelemään hassun näköisesti ja kävi ilmi että - muuten oireettomana - 
sillä oli pentu jäänyt kuolleena jumiin. Kuollut pentu leikattiin pois, mutta syntyneet pennut syntyivät ihan normaalisti.
4 pentua syntyi ns. normaaliteitse. Viides ei alkanut syntymään ja piti tehdä keisarileikkaus.
Yli 270 g painava pentu tulossa ensimmäisenä jalat edellä.
Ensimmäinen pentu jalat edellä, toinen jalka väärään suuntaan. Ell ei saanut käännettyä jalkaa.
Avautumisvaihe kesti liian kauan.

 Kipuherkkä narttu ei pystynyt ponnistamaan. Ell yritti pihdeillä vetää pennun ulos, jolloin se menetti vasemmasta takatassusta 2 ulointa varvasta, 
tämän jälkeen päädyttiin sektioon. Kohdussa oli alkava tulehdus. Kaikki pennut selvisivät, emä ja varvaspentu toipuivat hyvin.
Vain 1 pentu, painoi yli 300g.
Liian iso, ainokainen pentu.
Pentu tulossa poikittain.
Pennut eivät lähteneet syntymään luonnollisesti, joten päädyttiin keisarinleikkaukseen eläinlääkärin ja toisen kasvattajan suosituksesta.

Lisätietoa kuolleista pennuista
Vesipää.
Normaali ulkoisesti, hiipui 3 vrk iässä.
Järjestyksessä toinen syntynyt pentu oli liian pitkään synnytyskanavassa eikä selvinnyt hengissä. Normaalissa asennossa pää edellä. Suurehko
pentu, tosin viimeisenä syntynyt oli saman kokoinen ja tuli ongelmitta. Pentu avattiin, muuta vikaa ei löytynyt.



Ei tietoa. Yksi oli menehtynyt päivää ennen synnytystä (ultrassa kaikki ok edellisenä päivänä), normaalisti kehittynyt.
Synnytystä seuraavana päivänä jo painoa nostanut ulkoisesti normaali narttu löytyi kuolleena, en lähettänyt avattavaksi.
Kuolleena syntynyt: poikittain, keisarileikattu 2 vrk myöhemmin. Itsestään kuolleet: Ruoansulatuselimistön kehityshäiriö.
Liian kauan synnytyskanavassa. Ei vironnut henkiin ensiavusta huolimatta. Yksi narttu lopetettiin kahden viikon ikäisenä, kun se ei lähtenyt
kasvamaan / kehittymään lisäruokinnasta huolimatta. Lisäksi niskaan oli ilmestynyt paise (n. 3cm kokoinen läpimitaltaan).
Ilmeisesti liian kauan jumissa synnytyskanavassa.
Uskoisin että liian aikaisin irronnut istukka oli syy viimeisenä syntyneen pennun elottomana syntymiseen. Sain elvytettyä pennun, mutta hengitys oli 
todella raskasta ja pentu hiipui lopulta kesken elvytyksen. Ei mitään ulkoista selkeää syytä ja pentu vaikutti kaikin puolin ok:lta muuten.
Iso pentu, joka jumiutui kanavaan + huulihalkio / epämuodostunut nenä.

 Pienin narttu (94g) syntyi pitkittyneesti ja oli ollut synnytyskanavassa ilman sikiöpussia.Elvytetty ns. haukkoja ja alku näyttikin jokseenkin 
lupaavalta jo. Toisena päivänä pentu kuitenkin lopetti syönnin ja oli kuollut itsestään pentulaatikkoon sillä välin kun itse aamukahvilla. Päällisin 
puolin pentu normaali, mutta paljon pienempi kuin muut.
Pienikokoinen, hiipui.
Pieniä (84g ja 86g).
1 uros syntyi kuolleena.
1 uros syntyi kuolleena.
Viimeisenä syntynyt narttupentu syntyi elossa omassa pussissaan, mutta toimenpiteistä huolimatta ei jaksanut elää.
Pieni, hiipui.
Pentu oli synnytyskanavassa huonossa asennossa tulossa, hartia edellä, sanoi eläinlääkäri. Oli liian pitkään jumissa tai olisi kuollut myös huonon 
asennon takia (niskat nurin).
Yksi urospentu kasvoi normaalisti reilun viikon ikäiseksi, mutta sen jälkeen vaikka pentu söi sekä tissiä, että lisämaitoa, paino ei vaan enää noussut, 
vaan pentu pikkuhiljaa hiipui. Käytiin kahteen kertaan eläinlääkärillä ja yritettiin antibiooteilla ja nesteytykselläkin auttaa, mutta ei auttanut. Syy jäi vaan pentu pikkuhiljaa hiipui. Käytiin kahteen kertaan eläinlääkärillä ja yritettiin antibiooteilla ja nesteytykselläkin auttaa, mutta ei auttanut. Syy jäi 
epäselväksi, lääkäri epäili jotain synnynnäistä munuais- tai maksavikaa, mutta tätä ei saatu varmistettua.
Ensimmäinen syntyneistä pennuista teki tilaa seuraaville. Liian pitkä syntymisaika.
Pennulla oli munuaisongelma.
Pienin pennuista, noin 100 g alkoi hiipumaan ensimmäisen vuorokauden aikana (syntyi ilman sikiöpussia ja hengitys rohisi) joten lopetin pennun.
1 Narttu pentu syntyi jo pienikokoisempana, kuin muut pennut. Lisämaidosta huolimatta ei lähtenyt kasvuun. Todettiin eläinlääkärin kanssa ei elinkelpoiseksi.


