sukupuun. En laske sukutaulussa
olevia kuuluisia siitosuroksia. Sen sijaan tutkin nartun geneettisen taustan.
Viiden sukupolven sukutaulussa
mainitaan 62 koiraa. Niistä 31 on
uroksia ja 31 narttuja. Geneettisessä
mielessä nuo 31 narttua muodostavat
50 % koiran geneettisestä taustasta,
mutta niihin voi sisältyä liian paljon
huonoja geenejä. Narttujen osuuden
tutkiminen
on vaikeampaa
kuin
uroksien,
koska
siitosnarttujen
tutkittavaksi tuleva jälkeläismateriaali
on pienempi kuin uroksien.
Nartun sukutaulusta on käytävä ilmi, että se on peräisin hyvistä jälkeläisistä tunnetuista linjoista, eikä
epämääräisestä kuuluisien koirien
kokoelmasta. Kuuluisista koirista on
voinut tulla kuuluisia pikemminkin
kynällä ja musteella ja hyvällä mainoskampanjalla kuin laadukkuudellaan.
Jos narttu yksilönä tyydyttää vaatimukset ja sen sukutaulu on tyydyttävä, siirryn seuraavaksi tarkastelemaan sen jälkeläisiä. Mitä se on jättänyt?
Kun löydän ihanneyksilön, jolla on
ihanteellinen sukutaulu ja hyviä jälkeläisiä, tarkistan seuraavaksi pan-

kinjohtajaltani
luottokelpoisuuteni,
sillä asiat eivät ole aina niin yksinkertaisia kuin luulisi.
Tiedän 'erään ystäväni, joka neuvoistani välittämättä maksoi 25.000
markkaa kuuluisasta siitosuroksesta.
Sen jälkeen hän osti viisi narttua 500
markan kappalehintaan ja aloitti kasvatustyönsä. Viittä vuotta myöhemmin
hän oli kuluttanut 125.000 markkaa
koirien
ostohintaan,
ruokakustannuksiin,
eläinlääkärinlaskuihin,
matkakustannuksiin,
näyttelyja
mainoskuluihin jne., eikä mukaan ole
laskettu sitä, mitä huoli ja murhe
maksoivat. Tähän hintaan hän oli
tuottanut kennelin täydeltä raakkeja.
Nyt hän on luopunut aktiivisesta
näyttelytoiminnasta ja liittynyt tuomareita haukkuvien kerhoon. Tietääkseni hän on edistynyt tällä alalla
huomattavasti paremmin kuin konsanaan huippukoirien kasvattajana. Itse
asiassa hän on jo edennyt oman
yhdistyksensä puheenjohtajaksi.
Minulla on toinen ystävä, joka otti
neuvoistani vaarin ja maksoi 10.000
markkaa siitosnartusta ja
1.000
markkaa astutusmaksua siitosuroksesta, jonka myyntihinta olisi ollut
50.000 markkaa. Hän on nykyisin
kautta maan tunnettu kasvattaja

omassa rodussaan. Hän on onnellinen ja antaa virikkeitä muillekin. Tämän lisäksi hänellä on pentutilauksia
seuraavalle vuodelle niin että hän saa
takaisin sijoituksensa. Eikä siinä kaikki,
vaan paras on vielä tulematta.
Tämä henkilö on kokenut suurimman mielihyvän tunteen, mitä koiraharrastaja voi kokea. Ihminen saa
paljon mielihyvää koiran omistamisesta. Hän voi saada paljon mielihyvää koiran esittämisestä näyttelyissä,
mutta kaikkein eniten mielihyvää ja
tyydytystä hän saa silloin, kun hän on
pystynyt LUOMAAN. Tämä henkilö on
elävän
olennon
veistäjä.
Koiraharrastuksessa kasvattaja saa suurinta tyydytystä nähdessään tieteellisten
ponnistustensa onnistuvan.
Mikset sinäkin hanki itsellesi todella
huippuluokkaa olevaa siitosnarttua ja
aloita alusta? Se, että ensi yrityksellä
menee pieleen, ei merkitse, että aina
menisi pieleen. Jos odotat liian kauan,
sinustakin tulee edellämainitun kerhon
jäsen.
Olen vilpittömästi sitä mieltä, että
voidaksemme parantaa rotutyyppiä ja
luonnetta, meidän täytyy aloittaa
karsimalla häikäilemättä siitosnarttujen joukkoa, ei vain istumalla ylimielisten ja vahingoniloisten penkillä.

