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1

TÕU TAUSTAANDMED

Landseeri ajalugu 15-18. sajandil
Landseeri ajalugu on „koera Newfoundlandist" ajalugu. Juba 16. sajandist (1528, kui
Newfoundlandi saarel loodi püsiasustus;1578 mainis neid koeri Sir H. Gilbert, 1650
andis kirjelduse kapten Bligh) leiab arhiividest materjali, et Newfoundandi saarel olid
suured koerad, kes olid märkimisväärselt head ujujad.
Newfoundlandi saarele sissetoodud koerte segunemise tulemusena kujunes välja 2
koeratüüpi, mida kutsuti mõlemat „koer Newfoundlandist". Põhjapoolsetel aladel oli
levinud kõrge valge laiguline koer, tänapäeva landseeri eellane. Esimene teaduslik
teos, kus koer Newfoundlandist on sees nii pildiliselt kui viitega koerale kes vastab
landseeride mõõtudele koos üldise iseloomustusega ilmus Thomas Bewickilt 1790
„General History of Quadrupeds". Pildilt vaatab meile vastu valgemust kõrgejalgne sale
koer, kelle mõõdud on üsna sarnased tänapäeva landseeride omadega.
Landseeri ajalugu 19. sajandil
Valge-must koeratüüp Newfoundlandist muutus Inglismaal väga populaarseks 18.
sajandi keskel, eriti jõukama elanikkonna seas ja seetõttu tema import Inglismaale oli
arvukas.
Landseer sai oma nime 1885. aastal Sir E. Landseeri järgi, kes kujutas oma töödel
palju seda koera. Arvatakse, et ka tal endal oli see koer. Nimeandjaks tõule oli Dr. W.
G. Stables, kes oma raamatus „Practical Kennel Guide" hakkas niimoodi nimetama
valgemusta newfoundlandi koera mustast tüübist kõrgejalgsemat tüüpi.
Kui vaadata landseeride andmebaasi, siis esimesed registrinumbrit omavad landseerid
on aastatest 1871 Dick ( 23.3.1871, KCSt.B 6459). Landseere kasutati nii leonbergeri
tõu loomisel kui ka näiteks pikakarvalise bernhardiini aretuses.
Inglismaal suri 19. sajandi lõpul valgemusta koera aretus praktiliselt välja, mille
põhjenduseks võis olla kasvatajate vähesed teadmised geneetikast ja värvide
pärinemisest kuna valgemusta aretus oli keerukam – mustaga ristates tulid valdavalt
mustad kutsikad.
Landseeri ajalugu 20. sajandil
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimestel aastatel imporditi mõned valgemustad
koerad (Bonnie Girl, sünd 1885 kel oli puhas valgemust ajalugu; Swiss Floo Flora,
Stella Maris von Mollis; Royal Princess Maud) Hollandisse, Šveitsi ja Saksamaale.
Landseeride aretus just valge-musta koera aretusena jätkus mandri Euroopas, kus
tõug oli mitmel korral praktiliselt välja suremas.
Probleemseid perioode on olnud veel. Erinevad põhjused mõjutasid tõu populatsiooni
väga väikeseks, mistõttu tehti ristamisi musta newfoundlandi koeraga või kasutati
lähedast sisearetust valgemusta populatsiooni peal. Landseerile eraldi tõuna kinnitati
standard 24.08.1960.
Landseeri ajalugu peale 1970 aastaid
Uue alguse sai landseeri tõug, kui aretamisesse sekkus perekond Matenaar (kennel
Petersberg, Saksamaa). Olles varem tegelenud newfoundlandi koerte aretusega, olid
probleemid neile tuttavad ja koostöös sügavamalt huvitatud kennelitega ning
konsulteerides teadlastega (professor Sleger, hiljem ka professor Wachtel), kelle
soovituste alusel koostati aretusprogramm. Nimetatud programmi on viimase 30 aasta
jooksul DLC-s (Deutchen Landseer Club, esimene landseeriklubi maailmas)
järjekindlalt ellu viidud ja mille edukus kajastub selles, et tänapäeva veterinaarid
soovitavad landseeri kui üht tervemat tõugu.
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Kui Saksamaal toetus aretus suhteliselt lihtsatele aretusnõuetele ja oli sealsete
klubide süsteemist tulenevalt ülimalt järjekindel, siis mujal olid asjad keerulisemad.
Valdavalt puudusid tugevad liidrid ja iga kasvataja tegi aretustööd oma äranägemise
järgi. Tagantjärele tarkadena võime öelda, et näiteks ühes Hollandi kennelis tehtud
tugev lähiaretus õigustas end küll välimiku stabiliseerimise osas, kuid samas tõi kaasa
tervise- ja fertiilsuseprobleemid. Samade liinidega ja sisearetust praktiseerides töötasid
edasi mõned Soome kennelid ning 1995.aastal sündisid veritsevad kutsikad. (Vt
Canine Thrombopathia)
Pikemalt võib landseeri aretusest lugeda antud dokumendi Lisast nr. 3
Landseeri ajalugu Eestis
Selgepiirilisema populatsiooni tekkest Eestis saame landseeride puhul hakata rääkima
aastast 1991, mille osas on andmed olemas.
Esimesed koerad oli impordid Venemaalt ja Soomest. Selle baasi peal on arenenud
kohalik landseeride populatsioon, millele on lisandunud hilisemad välisimpordid.
Landseeripopulatsioon lähimaades
Lätis ei ole landseer praegu just väga arvukas tõug. Viimased paaritused on
ebaõnnestunud ja pigem saame rääkida importidest Leedust ja Eestist.
Leedus on tegevad 2 pikema ajalooga kennelit (Vienaragis ja Grafika), ning üksikuid
kennelinimeta pesakondi. Koerte populatsioon suurus ja koosseis on sarnane Eestiga.
Soomes on landseer üsna populaarne tõug ja kenneleid on palju. Väga palju on tehtud
importe välismaalt. Soome kasvatajad on üsna avatud ja annavad infot oma koerte ja
järglaste tervise kohta.

2

TÕUÜHING JA SELLE AJALUGU

•

15.09.1998 asutati Tallinnas MTÜ Eesti Newfoundlandi Koerte Tõuühing
Asutajaliikmed olid Victoria ja Ain Parmas, Thekla Degtjarjov, Triin Steinberg.

•

04.11.1998, kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse

•

24.11.1998, Avalduses EKL juhatusele märgitakse, et newfoundlandi koerte
aretamine ja kasvatamine on Eestis jäänud unarusse. Aktiivseid näitusel käivaid ja
aretuses kasutatavaid koeri on alla kümne. Märgiti, et 1999. aastal on kavas
alustada aktiivselt liikmete värbamist ja ürituste korraldamist.
Eelnevalt tegutsenud Eesti Newfoundlandi ja Bernhardiini Tõugu Koerte Tõuühing
tegeles newfoundlandi koerte tõuaretusega väga vähe ja nendega oli väga raske
leida kontakti. Sellesse ühingusse on läbi aegade kuulunud vaid mõni üksik
newfoundlandi koerte aretaja. Seetõttu ei pea ENKT juhatus võimalikuks osalemist
selles tõuühingus.

•

27.05.2000, erinäitus Tallinnas Kohtunikuks kutsuti Gunnel Holm Soomest.
Lisavõistlustena “Junior Handler” ja võistlus “Laps ja koer”. Näitus toimus Saksa
Gümnaasiumi staadionil. Näitus oli rahvusvaheline kuhu oli registreeritud koeri
Eestist, Soomest ja Prantsusmaalt.

•

2000 liitusid olemasoleva TÜ-ga landseerikasvatajad ja Eesti Newfoundlandi
Koerte Tõuühingust sai Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseeride Tõuühing

•

28.01.2001 erinäitus koos kuldsete retriiveritega toimus Tallinna Mustamäe
Gümnaasiumi ruumes. Kokku osales 90 koera. Lisavõistlustena “Junior Handler”,
võistlus “Laps ja koer” ning “Senior Handler”. Kohtunikuks oli Eeva Rautala
Soomest. Osales 15 njuufat ja 7 landseeri.

•

19.04.2001, Vetelpäästekatsete eeskirjade projekt
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Tõuühingu liikmete
landseeriomanikud.

arv

2007

novembri

seisuga

on

112,

kellest

38

on

3 PRAEGUNE OLUKORD
3.1 Landseeripopulaatsiooni suurus ja koosseis
Eesti praegune populatsioon on suhteliselt väike. Suure panuse koerte arvu on andnud
kennel Blordos (kasvataja N. Fessenko) 52 järglasega, kuid samas on neist aretusse
edasi on läinud 3 ja sealt omakorda edasi läinud vaid 2 koera. Panuse on andnud
Estlandseer kennel (kasvataja O. Purje) 26 järglasega, kellest on tänase päeva
seisuga aretuses edasi läinud vaid 1 koer.
Arvestades asjaolusid, et :
•

lähiaretuskoefitsient (COI) on olnud üks olulisi indikaatoreid, mida asjatundjad on
soovitanud landseeride aretuses hoida võimalikult madalal,

•

olemasolev populatsioon on küll iga indiviidina väikese COI-ga, kuid omavahel
paaritades oleks COI tõusnud järsult (vt tabel 1);

•

lähiümbruses (Baltikum, Soome) olid samade liinide esindajad või verehaigusega
seotud liinide esindajad (Vt Canine Thrombopathia);

siis oli Tõuühingu landseerisektsiooni üheks eesmärgiks alates 2003. aastast leida
Eestisse mõned uued sobivate liinidega koerad. Meie populatsiooni homogeensus
andis meile võimaluse leida selliseid liine, millede kasutamisel jääks COI alati alla 3,5%
piiri. Samuti võimaldab meie kohalik baas planeerida niiviisi tegevust ka järgnevatel
aastatel.

3.1.1 Pesakonnad 1994-2007
Tabel 1
Pesakond (kennel,
kutsikate arv, kasvataja)
kennelinimeta 5 kutsikat
pesakond, kasvataja
V.Gusseinova
Blordos B 6 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos D 7 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos E 9 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos F 1 kutsikas,
kasvataja N.Fessenko
Blordos G 8 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos H 3 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos I 5 kutsikat, kasvataja
N.Fessenko
Blordos J 5 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
Blordos L 2 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
kennelinimeta 10 kutsikat
pesakond, kasvataja D.Leht

Sünd

Isa

Ema

COI
(5 gen)

Jätkajad

1.05.1994

Jukon

Tafi

5.47%

1

28.01.1995

Jukon

Silences Donna

0.00%

1

3.05.1995

Jukon

Hillary

4.69%

-

24.02.1996

Jukon

Silences Donna

0.00%

1

16.09.1996

Blordos Barny

Hillary

2.34%

-

23.03.1997

Jukon

Silences Donna

0.00%

-

28.10.1997

Blordos Barny

Hillary

2.34%

-

4.09.1998

Jukon

Silences Donna

0.00%

-

18.03.1999

Jukon

Hillary

4.69%

1

6.10.1999

Jukon
Ängelmäen
Terrorist

Silences Donna

0.00%

-

Blordos Elein

3.13%

1

25.10.1999
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kennelinimeta 4 kutsikat
pesakond, kasvataja E.Verner
Blordos R 6 kutsikat,
kasvataja N.Fessenko
(Estlandseer) 8 kutsikat,
kasvataja O.Purje
kennelinimeta 2 kutsikat
pesakond, kasvataja E.Verner
kennelinimeta 5 kutsikat
pesakond, kasvataja D.Leht
White'n Black R 5 kutsikat,
kasvataja I.Pakats
(Estlandseer) 8 kutsikat,
kasvataja O.Purje
kennelinimeta 3 kutsikat
pesakond, kasvataja K.Vinkel
kennelinimeta 2 kutsikat
pesakond, kasvataja E.Verner
White'n Black M 9 kutsikat,
kasvataja I.Pakats
Estlandseer P 10 kutsikat,
kasvataja O.Purje

10.11.2000

Dingelin Dopo

Teik

0.00%

-

23.06.2001

Blordos Barny

Blordos Jessika

13.67%

-

16.04.2002

Sehr Gut Ikaros

Loudres

1.76%

1

10.11.2002

Teik

0.00%

1

Blordos Elein

0.00%

-

20.03.2005

Dingelin Dopo
Basil
von
Ganerb
Basil
von
Ganerb

Tridette

0.00%

1

14.08.2005

Sehr Gut Ikaros

Loudres

1.76%

-

26.08.2005

Zarosan
Mustafa

Pessintassun
Dattelchen

0.17%

-

4.06.2004

der
der

Tornado

Tessa
White'n
Black
Risette-Rebecca

0.00%

-

2.03.2007

Basil
von
der
Ganerb
Hyväntahdon Mister
Miro

0.68%

-

15.07.2007

Sehr Gut Ikaros

Loudres

1.76%

-

4.07.2006

3.1.2 Impordid
Tabel 2. Märkus -mõned alltoodud koertest ei ole EST-registris
Import

Sünd

Isa

Ema

COI (5
gen)

Jukon
Tafi

16.07.1990
18.04.1992

Zana-Lin-Sher
Sensi-Al-Frankas

0.00%
6.25%

Silences Donna
Hillary
Beau Monde Roberto JukKleo

25.04.1993
12.05.1993

Zan-Zako
Orii Boy Olaf
Grand Silences des
Loges de Pierre Feu
Vuk

Aretus
es
jätkaja
d
3
1

0.24%
6.25%

2
1

19.01.1998

Jukon

0.00%

-

Sehr Gut Ikaros

4.02.1998

2.05%

1

Dingelin Dopo

24.10.1998

Zarosan Felix
Ängelmäen Teddy
Terrorist

Silences Rosebud
Sensi-Al-Frankas
East Kleopatra Vidz
Kristi
Knallikallion Alli
Allison

2.83%

1

Basil von der Ganerb
Zarosan Tornado Mustafa
Pessintassun Deichgraf
Pessintassun Dattelchen

28.02.2002
29.10.2002
20.06.2003
20.06.2003

2.04%
1.17%
2.83%
2.83%

1
-

Alnus Vienaragis

1.12.2003

Silences Ispahan

0.78%

-

Lordas Grafika

18.06.2004

-

30.08.2004

1.42%

-

Haapaniemen Hermes

23.12.2004

Basil von der Ganerb

Fauna Grafika
Hyväntahdon Golda
Meir
Haapaniemen
Athene

1.95%

Hyväntahdon Mister Miro

Arbor vom Auenwald
Blordos Barny
Lucki von Fierst
Lucki von Fierst
Hitchcock Nuo Ozo
Kalvu
Hitchcock Nuo Ozo
Kalvu
Raigomillin
Yesterday's Love

Sorsamiehen Uni
Greta von der
Falken-Ranch
Sehr Gut Ilokirke
Aness vom Hasetal
Aness vom Hasetal

0.00%

-
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Pessintassun Foxford

27.07.2005

Pessintassun Baobab
Excalibur Für Tiarnian
von Moyland
Excalibur Für Tiarnian
von Moyland

Tiarnian Gaabbicello

2.10.2006

Tiarnian Gärrynbyörä
Magnus-Meteoor von der
Burg Wettin
Kordos Grafika

2.10.2006
14.11.2006
28.11.2006

Ulla-Bella Grafika

25.03.2007

Bailey von Neudeck
Alain Cortorea
Hyväntahdon Lemmen
Legenda

Haapaniemen Menelaos
Hyväntahdon Ritari
Rohkea

29.7.2007

Haapaniemen Foiben

9.9.2007

Haapaniemen Ikaros

Aness vom Hasetal

0.00%

-

Tiarnian Daune

1.84%

-

Tiarnian Daune
Joline von der Burg
Wettin
Indira Grafika

1.84%

-

3.41%
0.00%

-

Levanda Grafika
Thierry du Domaine
de Val Kurlande
Janika von der Burg
Wettin

0.49%

-

1,17

-

1,07

-

3.1.3 Pesakondade-kutsikate ja Eestis aretusse läinud koerte info
Märkused:
•

tabelist on jäetud välja koerad, kel on Eestis vaid üks järglane;

•

kui on teada, et mõni kutsikas eksporditi, siis on seda siin arvestatud;

•

tärniga on tähistatud koerad, kes ei ela (elanud) Eestis.

Tabel 3

Kokku

Jukon
Sehr Gut Ikaros
Basil von der Ganerb
Blordos Barny
Ängelmäen Teddy Terrorist*
Hyväntahdon Mister Miro
Dingelin Dopo
Zarosan Tornado Mustafa
Excalibur Für Tiarnian von Moyland*
Hitchcock Nuo Ozo Kalvu*
Lucki von Fierst*
Silences Donna
Loudres
Hillary
Blordos Elein
White'n Black Risette-Rebecca
Blordos Jessika
Teik
Tafi
Tridette
Aness vom Hasetal*
Pessintassun Dattelchen

Sugu

järglaste
arv
Eestis

üldine
järglaste
arv

Eestis
edasi
aretusse
läinud

Pesakondi

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

48
25
12
11
10
9
6
3
2
2
2
30
25
16
14
9
6
6
5
4
3
3

61
36
14
23
37
9
6
3
23
29
62
30
26
16
15
9
6
6
5
5
17
3

3
1
1
1
3
0
1
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0

10
5
4
5
6
1
2
1
3
4
11
5
3
4
2
1
1
2
1
1
2
1
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Sensi-Al-Frankas*
Tessa
Tiarnian Daune*

4

e
e
e

2
2
2

2
2
7

2
0
0

1
1
1

ISELOOM JA KASUTUS(TÖÖ-)OMADUSED

Ajalooliselt on landseeridel olnud mitmeid funktsioone. Neid kasutati jahikoertena,
metsast palkide väljavedajatena, laeva-, politsei-, vetelpääste-, valve-, seltsi- ja
teraapiakoertena.
Standardis ei ole iseloomu eraldi välja toodud, inglisekeelsest variandis on: „Any dog
clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.”- osa, mis
eestikeelsest standardist on puudu.
Kirjandusest (18. sajand, 19. sajand) leiame palju landseeride iseloomustusi, nad kõik
kirjeldavad inimesele truud, töökat ja veelembest koera. Tänapäeval võime landseeri
iseloomustada kui inimeste suhtes sõbralikku ja truud, kuid konkureerivate
liigikaaslaste suhtes üsna domineerivat, mis võib kaasa tuua probleeme soovides
suures kennelis lahtiselt mitmete landseeride pidamist.
Tänapäeval on landseeride kasutamine töökoerana suhteliselt haruldane ja puudub
süsteemsus. On riike, kus neid kasutatakse rannavalves ning on koeraomanikke, kes
kasutavad koeri igapäevaselt oma tööülesannete täitmisel. Pigem on tänaseks jäänud
neile valve- ja seltsikoerte roll, kuid klubide üheks eesmärgiks on püüda säilitada
nende ajaloolisi veega seotud instinkte, organiseerides veega seotud tegevusi. Eesti
koerad on osalenud vetelpäästelaagrites välismaal.
Lähinaabritest - Soome ja Rootsis korraldatakse regulaarselt vetelpäästekoolitusi ja
igasuviseid laagreid. Eestis on käinud treenerid ka Saksamaalt.
Eesti Newfoundlandi Koerte, Landseeride ja Leonbergerite Tõuühing korraldab
regulaarselt landseeride, leonbergerite ja newfoundlandi koerte BHA ja KK koolitusi
ning vetelpääste treeninguid.

5

TERVIS

Landseeri tõu haiguste üle saame otsustada veterinaaridelt saadud ja landseeride
andmebaasi salvestatud info alusel (mis on saadud nii kasvatajatelt, koeraomanikelt
kui klubide poolt väljaantavatest ametlikes aasta- või perioodiraamatutest).
Landseere loetakse üldiselt terveks tõuks, probleemid võime grupeerida:
•

Suurtele koertele omased tüüpprobleemid;

•

Landseeridele spetsiifilised probleemid, mille alla saame klassifitseerida vaid
Canine thrombopathia.

Aretusreeglites on tervise osas kontsentreerutud kahele terviseuuringule:

5.1

•

düsplaasiauuringule, mille eesmärgiks on säilitada kättevõidetud olukorda ja
vähendada riski halbadeks tulemusteks,

•

CTP uuringule, et tänu avanenud testimise võimalusele elimineerida aretusest
haiguse kandjad ja sellega .

Pärilikud haigused ja nende kontroll

5.1.1 Düsplaasia
Eesti ei ole oma populatsiooni ühekülgsuse ja väikesearvulisuse tõttu hea statistika
tegemisel baas. Sellest tulenevatel asjaoludel on düsplaasia-analüüs tehtud üle Soome
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andmete, mille liinid mõjutavad tugevalt meiegi populatsiooni ja mille tulemused on
indikatiivsed meilegi.
HD osas on kokkuvõte ka DLC ja VLD andmetest (baseeruvad kummagi klubi
Zuchtbuchidel, mille andmed on landseeride andmebaasis). ED osas seda teha ei saa,
kuna Saksamaal ED-d landseeridel probleemiks ei peeta ja uuringuid ei tehta.
Need analüüsid kinnitavad, et kui jätkame seniste reeglitega, mis on sarnased teiste
maade landseeriklubide reeglitega, siis oleme õigel teel.
Soome, periood 1987-2007 ja Saksamaa kogu teadaolevas ulatuses
Alltoodud analüüsi jaoks on andmed on võetud Soome online andmebaasist
06.09.2007 ja landseeride andmebaasist oktoobris 2007. On kasutatud üldist tava, et
kui koera puusa tulemused on erinevad (näiteks A/B), siis on analüüsis arvestatud
halvemat varianti, näiteks: A/B=B ja B/D=D. Sama on kasutatud ka küünarliigese
tulemuste analüüsil.
HD tulemused Soomes ja Saksamaal (tabel 4)
HD tulemused 1987-2007

HD tulemused DLC ja VLD

FIN registris perioodil 1987.sept 2007 VDH LZB ja VDH VLD1 numbritega on
oli registreeritud 2843 koera. Neist 791 registreeritud 5561 koera. Neist 1162
koera omavad HD tulemust.
koera omavad HD tulemust.
HD
A
B
C
D, E

arv
278
192
172
149

%
35,15%
24,27%
21,74%
18,84%

HD
A
B
C
D, E

arv
376
474
207
105

%
32,36%
40,79%
17,81%
0,04%

Neid tabeleid võrreldes tuleb arvestada fakti, et kui Soomes ei ole keelatud kasutada
D-tulemustega koeri, samuti saab tihti näha kombinatsiooni C+C, siis Saksamaal see
üldjuhul lubatud ei ole. Saksamaa reeglid on analoogilised nendega, mis on Eesti
landseeride aretuses olnud kasutusel siiani ja millega me soovime ka jätkata.
Trendid (joonis 1)
Alltoodud tabelis on toodud HD andmed perioodi 1987-2005 kohta. Kuna 2006-2007
sündinud koerad alles teevad oma düsplaasiauuringuid, siis ei olnud mõistlik nende
baasilt trendi arvutada. Trendline on lineaarne.

1

VDH LZB – DLC klubis registreeritud koerad, VDH VLD - VLD klubis registreeritud koerad.
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Landseer 1987-2005
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ED tulemused 1990-2005, trendid
FIN registris perioodil 1987.sept 2007 oli registreeritud 2843 koera. Neist 490 koera
omavad ED tulemust. ED andmed on toodud 1990-2005. Joonis tõestab, et ED ei ole
koht, kus peaksime reegleid karmistama.
Trendid (joonis 2)
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5.1.2 Canine Thrombopathia
Antud teema on pikemalt lahti kirjutatud Lisas 4.
Esimene ametlik pesakond, kus oli 4 veritsevat kutsikat, sündis 1995 aastal.
Ametlikult on praeguseks fikseeritud 10 pesakonda, kus on olnud veritsemistunnustega
kutsikaid. Viimane neist 2003. Kõikide nende pesakondade tagant leiame samad
nimed. Info on avaldatud nii Hollandi kui Soome landseeriühingute ajakirjades.
Haiguse ilmnemisest on landseeriaretajad üle maailma olnud väga ettevaatlikud antud
liinidega koerte kasutamisel. Probleemiks oli, et kuna ei teatud, mis haigusega on tegu,
siis ei saanud seda ka testida.
Probleem leidis lahenduse 2006 aasta augustis, kus professor M.K.Bourdeaux Auburni
ülikoolist selgitas välja haiguse sisu - Canine Thrombopathia (CTP). Tegu on häirega,
kus verelibled ei suuda edastada sisemisi hüübimissignaale.
Üksiti töötati välja testimiseviis, selgitamaks välja mutatsiooni kandjaid. Tõsisemalt
alustati testimisega 2007. aasta kevadest. Täpsemat infot selle haiguse kohta leiab
Auburni ülikoolileheküljelt (vt punkt Allikad).
CTP probleem ei ole ühe kenneli (Thorn Asgard) probleem. Probleem ulatub
kaugemale. Utrecthi ja Genedia teadlased analüüsisid infot ja koostasid nimekirja koos
tõenäosustega, millises lülis mutatsioon võis alguse saada ja see nimekiri katab koeri
aastatest 1970-1980, keda nii Thorn Asgard kui teised kennelid oma aretustöös
kasutasid. Olulise nimena on välja toodud, ja näiteks DLC-s on see koer
aretusreeglites märgitud eraldi tähelepanu vajavaks, Paddy von Schartenberg (s.
12.8.1974). See koer on juba rohkemate Eesti koerte järel, kuna ta oli üks aluseid,
millel omal ajal landseeride populatsiooni ehitati.
Olukord CTP osas Eestis ja Eesti ümber
Eesti landseeride nimekirjas tervikuna on hetkeseisuga 61 koera, kelle eellaste hulgas
on Paddy Thorn Asgard. Neist 63 koerast 13 on ametlikult Clear tulemusega (6 testitud
ja 9 vanemate tulemuse tõttu), 2 on ametlikult kandjad (Vt tabel 3 Lisas 4).
Baltikumi populatsiooni CTP kontekstis kujundabki suurel määral Paddy Thorn Asgardi
poeg Ängelmäen Teddy Terrorist, kellel on otsesed järglased Eestis ja Leedus, kust
neid on imporditud Lätti.
Soome populatsioonis on TA-järglasi märkimisväärselt palju.
Rootsi - hinnanguliselt ca ½- 2/3 populatsioonist on TA-järglased.

5.1.3 Muud Eestis diagnoositud haigused selles tõus
Olulisi kõrvalekaldeid välispopulatsioonides esinevatest probleemidest Eestis pole.
Pigem võime rõõmuga tõdeda, et mitmed mujal esinenud haigused pole siin veel
avaldunud.

5.1.4 Kokkuvõte sellel tõul esinevatest haigustest mujal maailmas või
kirjalike allikate põhjal
5.1.4.1 Surmapõhjused:
Analüüsides
VLD
(Verein von Landseerfreunden und -züchtern
in
Deutschland e.V.) poolt väljaantavaid Zuchtbuche (nr 8, 9 ja 10, aastad 1999-2004)
ja landseeride ülemaailmset andmebaasi (kus on sees nii eelnimetatud andmed kui
DLC kui Belgia info, lisaks Tõuühingute ajakirjadest ja kasvatajatelt saadu) võime tuua
järgmised surmapõhjused (kahjuks oleks protsentide esitamine meelevaldne, kuna
andmed surmadest ja nende põhjustest ei ole süsteemsed, ka Zuchtbuchi jõuavad
need, kui koeraomanik-kasvataja vastava info edastab, seega on alltoodud vaid
esinemise arvukuse järjekorras)
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•

Vanus (keskmine vanus selliselt tähistatud koertel on 11,2 aastat);

•

Maokeerd (keskmine vanus selliselt tähistatud koertel on 7,6 aastat);

•

Erinevad vähid (valdavalt luuvähk) (keskmine vanus selliselt tähistatud koertel
on 8,5 aastat);

•

Mitmesugused muud üksikud põhjused (epilepsia, süda, salmonella, märkimata
põhjus, õnnetused).

5.1.4.2 Epilepsia
Praeguseks on teada kogu populatsiooni kohta pisut üle 40 juhu, mida on analüüsitud
sugupuude osas, ja kust võime välja tuua mõned liinid, kus epilepsia tundub olema
pärilik. Vähemalt üks selline liin on Soomes.
Paarituse planeerimisel püüame olemasoleva info piires kontrollida partneri vastavat
tausta ja vältida samade probleemidega eelastega liinide kokkusaamist.

5.1.4.3 Hallkae
Esineb harva Soomes ja Rootsis. Antud test ei ole Soomes kohustuslik, kuid
kasvatajad vahetevahel teevad uuringu.
Eestis on silmade osas uuritud väga vähe landseere ja seni pole Tõuühingul teada
hallkae esinemist Eestis.
Pole infot, et seda uuritaks süstemaatiliselt Saksamaal või mujal Euroopas.

5.1.4.4 Cystinuria
Kuna landseeride ja newfoundlandi koerte ajalugu on sama, siis on see teema olnud
uurimise all, aga siiani on teada vaid kaks konkreetset juhtumit 1996 ja 1998 aastast.
Samuti on teada newfoundlandi koer, kelle kaudu arvatakse haigust landseeridesse
jõudnut. Info Landseerinternational foorumist.
Testimine on kohustuslik Šveitsis, Austrias. Soomes Landseeriühingus on teema olnud
arutusel.

6

VÄLIMIK

Tänapäeva landseeristandard kirjeldab välimikult üsna samasugust landseeri, keda
kirjeldavad oma raamatutes ja maalidel 18.-19. sajandi autorid. 19. sajandi teises
pooles ja 20. sajandi esimeses pooles tehtud aretustöö, kus valge-mustadele segati
sisse palju musta tüüpi, viis landseerid üldkõrguses madalamaks ja muutis veidi ka
nende peakuju (laiem pea, järsem stop, rippuvamad silmad ja mokad).
Kuna uue vere sissetoomine on olnud eri aegadel paratamatu, siis tõi see kaasa
välimiku ebaühtluse, samuti on see kaasa toonud värvivigu. Samas, tänapäeva
standardi mõistes värvivigu näeme ka maalidel 16.-19. sajandini, seega ei saa me
värvivigades süüdistada vaid sissetoodud kuvazsi.
Kuna landseeride kasutus tänapäeval on pigem valve- ja seltsikoer, siis ükski alltoodud
kõrvalekalletest seda funktsiooni ei mõjuta. Kui vaadelda landseeri siiski kui ajaloolist
vetelpäästjat võime rõõmuga tõdeda, et aretus ei ole kahandanud nende veelembust,
ega muutnud keha või karvastikku ebasobivaks veetööde jaoks.
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Tüüpilised kõrvalekalded ideaalsest landseerist
Eesti landseerid on enamuses
kõrvalekalded ideaalist:

vastavad

standardile.

Allpool

on

tüüpilised

•

Madalad koerad. Põhjus on newfoundlandi koerte kasutamine veel
paarkümmend aastat tagasi. Tervisele mõju ei avalda, geenibaasi laienemisega
ning landseeritüüpi (kõrgemate) partnerite eelistamisega areneb välja.

•

Liiga newfoundlandi koera tüüpi pead. Tervisele mõju ei avalda, geenibaasi
laienemisega ning landseeritüüpi partnerite eelistamisega areneb välja.

•

Saba liiga kõrge hoiak. Tervisele mõju ei avalda ja geenibaasi laienemisega
ning vastavat puudust mittekandva partneri valikuga areneb välja.

•

Liiga heledad koerad. Tervisele mõju ei avalda. Olles analüüsinud VLD
Zuchtbuche (nr 8-10, aastad 1999-2004), ei saa väita, et heledatel koertel
tulevad alati heledad pesakonnad ja tumedatel tumedad. Ka ei saa me väita, et
landseerid oleksid pooleteise sajandi jooksul läinud heledamaks, kui analüüsida
ajaloo ja pildimaterjale DLC Zuchtbuchides, samuti analüüsides kennelite tööd.
Ka maalidel kujutatud koerad on samasuguse värvistruktuuriga nagu
tänapäevased landseerid.

•

Värvivead. Tervisele mõju ei avalda.
o

Märkimisväärsed värvivead (pea valge, käpp must) ei pääse üldjuhul
aretusse, kuna nad ei saa vastavaid näitusehindeid;

o

Värvipaigutus peal ja kehal (puuduv laik landme peal, liiga lai, liiga
kitsas, ebasümmeetriline või puuduv triip üle pea). Geenibaasi
laienemisega ning vastavat puudust mittekandva partneri eelistamisel
vähenevad ilmnemisjuhud.

o

Täpid. Kuigi näeme täppe ka koertel vanadel maalidel, loetakse täppide
põhjuseks siiski mustade newfoundlandi koerte kasutamist ja eelistades
selge värviga (kuid mitte välistades ka täpilisi) partnereid vähenevad
ilmnemisjuhud.

Loomulikult leiame teisigi kõrvalekaldeid, kuid neid ei saa lugeda süsteemseteks.

7
7.1

ARETUSREEGLID
Senikehtinud reeglid

Landseeride aretamisel on seni lähtutud EKL tõuraamatu määrusest ja Tõuühingu
üldkoosoleku otsusega 15.01.2005 vastuvõetud aretusreeglitest.
Need reeglid ei ole kehtestatud EKL tasemel.
Haigus või viga, mille
vastu võideldakse

Võimalikud piirastmed või muud registreerimispiirangud

Puusadüsplaasia HD 2

Lubatud kasutada tulemusega A, B, C, kusjuures C vaid
tulemusega A.
Lubatud kasutada tulemusega 0, 1, 2, kusjuures 2 vaid
tulemusega 0.
1. Vanemate (emase ja isase koera) tõutunnistusel esitatud
põlvkondades ei tohi olla teadaolevate GT3 kandjate samu

Küünarliigese
düsplaasia ED
Veritsushaigus 3

2

Kui puusade tulemus on erinev, näiteks A ja C, siis loetakse alati halvimat näitajat, seega siis on
tulemus C. Sama kehtib ka küünarnuki düsplaasia näitajate kohta
3
Sel ajal ei olnud teada veritsushaiguse nime ja lihtsustamiseks kasutati GT3 resembling väljendit, mis on
pärit Utrechtist.
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Näitusetulemus

7.2

järglasi (ei tohi olla kattuvust emase ja isase tõutunnistustel
vastavas nimekirjas olevate koerte osas), et vähendada ohtu
veritsustõbe GT tüüp 3 ilmnemiseks.
2. Mõlemad vanemad, kelle pesakonnas esineb veritsustõbi GT
tüüp 3, saavad edasise aretuskeelu.
3. Koerad, kelle vanematel esineb järgmistes paaritustes
veritsustõbe GT tüüp 3, saavad samuti edasise aretuskeelu.
Mõlemal vanemal nõutav näitusehinne „Väga hea” vähemalt
kahelt näituselt erinevatelt kohtunikelt, neist vähemalt üks
avaklassis.

Kokkuvõte varasemate aretusreeglite rakendamisest

Varasemat aretusprogrammi landseeridele Eestis ei ole. Lähtutud on heast tavast ja
suurema aretamiskogemusega klubide aretusreeglitest ja kasvatajate soovitustest.
Alates aastast 2004, mil eelmised aretusreeglid kokku lepiti (ja mis kinnitamiseni TÜ
üldkoosolekul jõudsid 2005. aastal) on Eestis sündinud 7 pesakonda, kes kõik on
kokkulepitud reegleid järginud nii düsplaasiatulemuste arvestamise kui veretaudi
kontrolli alla hoidmise osas. Näitusehinnete osas on info puudu ühe koera osas
ülejäänud täitsid reegleid.
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Tabel 5
Pesakond (kennel,
kutsikate arv, kasvataja)
kennelinimeta 5 kutsikat
pesakond, kasvataja D.Leht
White'n Black R 5 kutsikat,
kasvataja I.Pakats
(Estlandseer) 8 kutsikat
pesakond, kasvataja O.Purje
kennelinimeta 3 kutsikat
pesakond, Kasvataja
K.Vinkel
kennelinimeta 2 kutsikat
pesakond, kasvataja
E.Verner
White'n Black M 9 kutsikat,
kasvataja I.Pakats
Estlandseer P 10 kutsikat,
kasvataja O.Purje

7.3

Sünd
2004
2005
2005

2005

Isa
Basil von der
Ganerb
Basil von der
Ganerb
Sehr Gut Ikaros
Zarosan
Tornado
Mustafa

2007

Basil von der
Ganerb
Hyväntahdon
Mister Miro

2007

Sehr Gut Ikaros

2006

HDED

Ema

HD
ED

Pesakonna
tulemused

A0

Blordos Elein

A0

A0

A0

Tridette

A0

A0

A0

Loudres

A0

B0

Pessintassun
Dattelchen

A0

A0, B0

A0

A0

-

C0

Tessa
White'n Black
Risette-Rebecca

A0

-

A0

Loudres

A0

-

Praegused reeglid

Reeglid järgmiseks 3-aastaseks perioodiks on vastu võetud Tõuühingu üldkoosoleku
otsusega 25.11.2007.a.
Reeglid on eraldi dokumendina toodud Lisas 2.
Haigus või viga, mille vastu
võideldakse

Võimaliku piirastmed või muud registreerimispiirangud

1. Puusadüsplaasia HD

Lubatud kasutada tulemusega A, B, C, kusjuures C vaid
tulemusega A.
Lubatud kasutada tulemusega 0, 1.

2. Küünarliigese düsplaasia
ED
3. Canine Thrombopathia
CTP

4. Näitusetulemus

5. Vanusepiirang

Aretusse minevad koerad peavad olema testitud CTP
osas terveks.
Kui koera mõlemad vanemad või eelnevatest
põlvkondadest esivanemad on testitud ja testimata liine
sisse ei tule, siis testi tegema ei pea.
Mõlemal vanemal avaklassi näitusehinne „Väga hea” või
„Suurepärane” erinevatelt kohtunikelt vähemalt kahelt
näituselt, kusjuures vähemalt üks hinne peab olema
saadud kas rahvusvaheliselt või erinäituselt.
Aretuses tohib kasutada emaskoeri vanuses 24.
elukuust kuni 9-aastaseks saamiseni.

Nõuded 1-4 peavad olema täidetud enne paaritamist.
8

ARETUSE EESMÄRGID JA STRATEEGIAD

Tõu kasutuseesmärk pole viimase sajandi jooksul muutunud – tegu on seltsi ja
valvekoeraga, kes teeb meeleldi veetööd.
Aretuse eesmärk on tervete, tõukohase iseloomu ning standardile vastavate koerte
aretamine. Peame oluliseks, et landseerid jääksid looduslähedaseks tõuks, kellel on
säilinud nende ajalooline vetelpäästeinstinkt.
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Tõuühingu strateegia
•
•
•
•
•
•

9

Tutvustada tõugu ja laiendada tõu kandepinda.
Olla partneriks Eesti landseeromanikele.
Nõustada Eesti landseeriomanikke ja paarituste planeerimisel võimalusel aidata
leida sobivaid partnereid.
Importe planeerides püüda luua ja säilitada sellist geenibaasi, mis võimaldaks
leida partnereid .Eestist või selle lähiümbrusest.
Vetelpäästetreeningute ja –laagrite propageerimine ja läbiviimine.
Koerte sotsialiseerimisprogrammi propageerimine ja läbiviimine.

PROGRAMMI TÄITMISE KONTROLL

Tõuühingu landseerisektsioon teeb kord aastas kokkuvõtte aasta jooksul sündinud
pesakondadest ja nende vanemate vastavusest aretusreeglitele ja -soovitustele.

10 ALLIKAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VLD Zuchtbuch nr 1-10
DLC Zuchtbuch nr 1, 2, 3;
Jubileumuitgave Benelux-Stamboek, De Landseer
Sir Edwin Landseer (elulugu ja tööd)
Tõuühingute online andmebaasid: Soome, Eesti, Rootsi, Taani;
Landseeride andmebaas (BreedMate 5.0);
Electronic book about Landseers;
Calcium-Diacylglycerol Guanine Nucleotide Exchange Factor I gene
mutations associated with loss of function in canine platelets M.K.
Boudreaux, J.L.Catalfamo;
9. Landseer Thrombopathia M.K.Boudreaux ;
10. http://www.vetmed.auburn.edu/uploads/images/4048/LandseerWebIfo.pdf

11. Nine Decades of continental Landseer breeding, Dr.Sulzer-Bühler
11 LISAD
Lisa 1 - Kehtiv tõustandard (inglisekeelne versioon).
Lisa 2 – Aretusreeglid.
Lisa 3 – Tõu ajalugu.
Lisa 4 – Lisainfo Canine Thrombopathia kohta.
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