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LISA3 - TÕU TAUSTAANDMED
Landseeri ajalugu 15-18. sajand
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. See tüüp jõudis
Inglismaale juba arvatavasti ca 1600. Lõunapoolsetel saartel olid mustad,
madalamajalgsed koerad, keda kutsuti „lesser Newfoundland” või ka St Johni koer.
Nende import algas arvatavasti ca 1800. Mõlemad olid väga eritüübilised, mida kinnitab
nii Sir. H. Gilberti kirjutis oma reisikirjas 1658 kui ka S.Edwards „Kynographia
Britannica”, 1800.
Esimene teaduslik teos, kus koer Newfoundlandist on sees nii pildiliselt kui viitega
koerale kes vastab landseeride mõõtudele koos üldise iseloomustusega ilmus
T.Bewickilt 1790 „General History of Quadrupeds”. Pildilt vaatab meile vastu valgemust
kõrgejalgne sale koer, kelle mõõdud on üsna sarnased tänapäeva landseeride
omadega. Sarnast lapilist koera, sarnase iseloomustusega ja ligilähedaselt samade
mõõtmetega leiame veel Goldsmithilt (1774) ja Detonatorilt (1834), Dalzielilt (1879).
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.
Arhiivimaterjalid märgivad, et 19. sajandi alguseks oli Newfoundlandi saar praktiliselt
tühjaks veetud neist lapilistest ja hakati importima lõunapoolsete alade musta
koeratüüpi.
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 oli Dr. W. G. Stables,
kes oma raamatus „Practical Kennel Guide” hakkas niimoodi nimetama valge-musta
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). Andmebaasis on kirjeldatud ka
vanemaid koeri (1850), kuid nende puhul ei ole tõestusmaterjali värvi osas või puudub
registrinumber. Kuna 19. sajandi teisel poolel kasutati Inglismaal aretuses nii musti kui
valge-musti tihtipeale koos, siis on samad koerad nii tänapäeva landseeride kui
tänapäeva newfoundlandi koerte eellased.
Landseere kasutati nii leonbergeri tõu loomisel kui ka näiteks pikakarvalise bernhardiini
aretuses.
Inglismaal suri 19. sajandi lõpul valgemusta koera aretus praktiliselt välja. Põhjusteks
võib lugeda seda, et standard kirjutati lähtuvalt mustast tüübist, mida ka näitustel
eelistati. Samas võib põhjenduseks olla kasvatajate vähesed teadmised geneetikast ja
värvide pärinemisest kuna valge-musta aretus oli keerukam – mustaga ristates tulid
valdavalt mustad kutsikad.
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Landseeri ajalugu 20. sajandil
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimestel aastatel imporditi mõned valgemustad koerad
(Bonnie Girl, sünd 1885 kel oli puhas valge-must 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.
Esimese maailmasõja üleelamine antud tõu jaoks oli ime, kuid olukord oli 20. sajandi
esimeses pooles nii keeruline, et Dr. Sulzer-Bühler kes otsis kaaslast oma emasele,
kasutas selleks kuvaszi. Ka selle koera leiame tänapäeva landseeride tagant ja
asjatundjate arvates on see üks põhjusi, miks me siiani kohtame värvivigu näol (silm
valge, kõrv osaliselt või täielikult valge).
Probleemseid perioode on olnud veel. Erinevad põhjused mõjutasid tõu populatsiooni
väga väikeseks, mistõttu tehti ristamisi musta newfoundlandi koeraga või kasutati
lähedast sisearetust valge-musta populatsiooni peal. See küll aitas populatsiooni
suurendada, kuid samas ilmnesid ka mitteoodatud tulemused. Näiteks Šveitsis, kus
aretuses kasutati kahte munandiprobleemiga koera, oli mingiks hetkeks käes olukord,
kus enamus populatsiooni oli seotud selle probleemiga ja vedava kasvataja loobumisega
suri ka tõsiseltvõetav aretus seal välja. Tänapäeval, leides munandiprobleemiga
landseeri, on üsna tõenäoline leida sealt tagant just Šveitsi koerad.
Landseerile tõuna kinnitati standard 24.08.1960.
Landseeri ajalugu peale 1970 aastaid
Uue alguse sai landseeri tõug, kui aretamisesse sekkus perekond Matenaar (kennel
Petersberg, Saksamaa). Nad alustasid ca 35 aastat tagasi kitsa geenibaasi pealt. 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) järjekindlalt ellu viidud ja mille edukus kajastub selles, et
tänapäeva veterinaarid soovitavad landseeri kui üht tervemat tõugu.
Põhiliseks, mida teadlased nii kitsa geenibaasi ning juba ilmnenud probleemide taustal
soovitasid oli järgnev: esiteks planeerida aretust matemaatiliselt ja võtta sisearetuse
aluseks koefitsient (IK, COI, arvutatuna üle 5 generatsiooni) väga range kontrolli all. Kui
algusaastatel olid need numbrid üle 15%, siis praeguseks püütakse hoida seda
mõlemas Saksmaa klubis alla 3,5%). Mitmel korral on geenibaasi laiendamise nimel
kennelid sisse toonud ka newfoundlandi koeri (liinid küll jooksevad kokku, kuid kaugemal
ajaloos) või landseere, kes on mingil ajaperioodil läinud alternatiivklubidesse. Teiseks
soovitasid teadlased geenibaasi laiendamise eesmärgil mitte piirata väga rangelt
välimuse näitajaid. Näiteks hammaste probleem oli alguses nii suur, et teadlikult jäeti
standardist välja hammaste üldarv.
Väiksematesse värvivigadesse (nagu täpid, must laik kaelal, korrektse sümmeetrilise
triibu puudumine ole pea ja koonu, mittekorrektselt pigmenteerunud huuled või nina või
laigu puudumine landme pealt) suhtuti tolerantselt. Sellised koerad olid heade
tervisenäitajate korrasoleku korral lubatud aretusse, eelnevalt analüüsides partnerit ja
tagantjärele nende paarituste tulemusi. Info saadud pr. Ch. Matenaarilt, kes oli aastatel
1975-2006. DLC aretuskomitee juht ja teostas ise aretuskontrolli. Pr. Ch. Matenaar on
praeguse landseeristandardi redaktsiooni koostaja ja tõlkija.
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Mõnel korral on tehtud mööndusi välimuses või düsplaasia tulemustes (imporditi
Inglismaalt valgemust newfoundlandi koer, kes oli landseeri jaoks liiga väikest kasvu ja
D puusadega) või muudes heades aretustavades (näiteks sai emane esimesed kutsikad
vanuses 11 aastat ja teise pesakonna 13 aastasena), kui see tõi kaasa tõu jaoks uute
liinide sissetoomise. Tagantjärele hinnates võib need tegevused lugeda õnnestunuks.
Teema on aktuaalne Baltikumis, kuna meil on säilinud liine, mis jooksevad kokku LääneEuroopa landseeride liinidega väga kauges ajaloos. Näiteks Jukoni ja Hillary liini koerad
Eestis, F-pesakond Grafika kennelist Leedus, Storlaim M-pesakond Lätis. Põhjuseks on
olnud eraldatus Nõukogude Liidu päevil.
Eeltoodud soovituste järgimise tulemuste usaldusväärsuse märgiks võime lugeda seda,
et kui vaadata teiste maade praeguste kennelite kasutatavat aretusmaterjali, siis
baseeruvad nad tihtipeale VDH LZB (DLC, Deutchen Landseer Club) registrinumbriga
koertel.
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 Hollandi kennelis Thorn Asgard 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 (Washakie, Juno-Juhekin, Ängelmäen, Dingelin) ning
1995.aastal sündisid veritsevad kutsikad. (Vt Canine Thrombopathia)
Landseeri ajalugu Eestis
Eestis on olnud newfoundlandi koeri ka esimese vabariigi ajal, kus „de Kohila” kennel
kasutas ka „van Landseerheim” (Holland) kenneli koeri. Need koerad on tänapäeva
landseeride taga ca 15.-17. põlvkonnas. Selgepiirilisemast 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,
milledest olulisematena võib mainida 2 liinide mõttes märkimisväärset importi
Saksamaalt.
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