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 Listalle on kerätty kasvattajien tekemiä ilmoituksia pentueista. 
 Listasta valtaosa on uutta tietoa, joten varsinaisia päivitystietoja e ole tässä vaiheessa erikseen 

merkitty 
 Listaan on kerätty myös kolmivuotiskyselyjen kautta saatuja tietoja 
 Listaa päivitetään sitä mukaa, kun tietoja pentueista jalostustoimikunnalle ilmoitetaan 

 
Pentueilmoitukset 
 
Anemoneniityn pentue s. 2.5. 2009 
(Truozzy’s Quixotic Regal – Somehow She’s Howgirl) 

 Kivesvika. Yhden pojan toinen kives "katosi" pentutarkastuksen jälkeen jonnekin mahan uumeniin. 
 
Arctic Soul –pentue, s .13.10.2008   
(Elliegårdens Ghostbuster – Black Back Back Tobusiness) 

 yhdellä nartulla ollut kutinaa ensimmäisen juoksun jälkeen, ruokavalio vaihdettu viljattomaan jonka jälkeen 
narttu ollut oireeton. Narttu on steriloitu.  

 Toinen narttu steriloitu, koska kaverina urosaussi 
 yhdellä nartulla lievä yläpurenta 

 
Arctic Soul –pentue, s .27.8.2007   
(Nellyson’s He Dog – Black Back Back To Business) 

 luonneongelmia, mitä ?: Yksi uros on hieman yrittänyt ottanut valtaa aloittelija-omistajien kotona, ilmeisesti 
kyseessä kuitenkin vain normaali terrierin luonne, jota toinen omistajista hieman säikähtänyt, ennemminkin 
kuin varsinainen luonnevika. Kokeneissa käsissä tuskin olisi mitään epänormaalia käytöstä. Pari pentueen 
yksilöä saisi kehässä esiintyä reippaammin ja terävämmin, ovat hieman vaisuja, mutta eivät esim. arkoja 
tuomarin käsitellä. Muuten ovat kaikki helppoja, sosiaalisia ja kilttejä niin ihmisille kuin muille koirillekin. 
 

Arctic Soul -pentue, s. 8.5.2006     
(Bayjet Mister Blue - Bristregal Just Like BB) 

 myöhemmin ilmenneet sairaudet /viat:  Kuudesta pennusta on tutkittu 4. Kaikilla tutkituilla on terveet silmät, 
mutta yhdellä nartulla on polvet 1/2 ja yhdellä uroksella 1/1, muilla tutkituilla on polvet 0/0. 

 Yhdellä nartulla on ainakin kerran ollut suht voimakas valeraskaus. 
 Yhdelle uroksista ei laskeutunut kumpaakaan kivestä, toiselle urokselle jäi toinen kives laskeutumatta, 

kyseinen uros on kastroitu. Kokonaan pallitonkin mahdollisesti kastroidaan jossain vaiheessa.  
 Useammalla pentueen koirista on runsas ja suht näyttävä turkki, mutta turkin laadut ovat liian pehmeitä.  
 Yhdellä uroksella on useita hammaspuutoksia. 

 
Aussihalmeen –pentue, s. 9.5.2006    
(Acasos Gamekeeper – Black Back Pandora’s Box) 

 Aussihalmeen Bikkupate: ensimmäinen silmälausunto oli takasuturisaumat aavistuksen höytyväisesti 
korostuneet. oikean linssin etukapselilla muutama pigmentti piste. Toinen lausunto OK.  

 Aussihalmeen Buskajussi: ensimmäinen lausunto tulkinnanvar. PHTVL/PHPV, tulkinnanvar. Toinen 
lausunto Membrana pupillaris persistens, tulkinnanvar. PHTVL/PHPV, rajatapaus 

 Aussihalmeen Buskajussi kastroitu, oli kuulemma liian innokas naapurin tyttöjen perään. 
 1 uros syntyi kuolleena 
 grizzle-väriä on blue & tan nartulla. 

 
Avocation-pentue s. 1.12.2008 
(Vitterklippens Dover – Avocation Bellydancer) 

 ensimmäinen suuri urospentu syntyi kuolleena. Oli suuren kokonsa vuoksi juuttunut synnytyskanavaan ja 
ehti menehtyä ennen kuin syntyi 

 Yhdellä nartulla valkeata rinnassa 
 
Avocation –pentue s. 25.2.2008 
(Bluefell´s Magic Arrow – Avocation Vellamo) 

 yksi narttu kuoli myrkytykseen 10vko iässä 
 yhdellä uroksella kirsikkasilmä (cherry eye), joka leikattu 

 
Avocation –pentue, s. 21.10.2007   
(Avocation Amazing Race – Minozzy Tintomara) 

 Yhdellä nartulla valeraskaus, suosittelin leikkaamaan koska ei aio jalostaa. 
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Avocation –pentue, s. 8.3.2007   
(Vitterklippens Fernando – Akiba’s American Beauty) 

 Ainut narttu (sijoitus) meni auton alle ja kuoli. 
 Yhdellä uroksella yläpurenta 
 yhdeltä katosi toinen kives 

 
Avocation –pentue, s. 3.12.2006  
(Vitterklippens Fernando – Avocation Sally Spectra) 

 Yksi uros kastroitu toistuvan esinahantulehduksen vuoksi. 
 
Avocation –pentue, s. 17.9.2006   
(Surely Gimme A Break – Vitterklippens Verdandi) 

 PPM avoin lausunto yhdellä nartulla 
 pentueessa lieviä valeraskauksia 
 Yksi narttu on arka ja toinen turhan pehmeä mutta kiltti 

 
Avocation –pentue, s. 4.5.2006  
(Avocation Centaurus – Minozzy Tintomara) 

 PPM-avoin lausunto nartulla 
 yhdellä penulla virtsakiteitä 
 

Avocation –pentue 11.9.2003 
(Tasdale Last Laugh – Avocation Coma Benerices) 

 yhdellä pennulla calve legg perthes 
 
Avocation –pentue, s. 25.2.2000    
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Lucille Ball) 

 Diabetes kahdella pentueen uroksella 
 
Avocation –pentue s. 2.2 1995 
(Borchorst Golden Warrior – Avocation Diana Ross) 

 1 narttu sairastui 8 vuotiaana diabetekseen. Palautui omistajalle sijoituskodista noin 10 kiloisena (koko 25 
cm), rankan laihdutuskuurin seurauksena puhkesi diabetes, lopetettu 8 ja puolivuotiaana. 

 
Avocation –pentue 1.10. 1992 
(Borchorst Filipino – Lapstar Kitty) 

 kaksi narttua sairastui diabetekseen, toinen todella lihava koko ikänsä, steriloitu noin 4 vuotiaana. Sairastui 
9 vuotiaana, omistaja ei halunnut aloittaa hoitoa ja lopetti koiran. Toinen suurimmanosan elämästään 
lihava, sairastui 9 vuotiaana ja lopetettu noin 12 vuotiaana. 

 
Avocation –pentue 22.5.1991 
(Borchorst Filipino – Avocation Red Kamilaroi) 

 yksi narttu sairastui diabetekseen. 9 vuotiaana poistettu kohtu suuren (1 kg) kasvaimen johdosta, sairastui 
11 vuotiaana ja lopetettu 12 vuotiaana.  

 yksi uros sairastui diabetekseen. koko 27 cm, paino 1 vuotiaana 10 kg, 11 vuotiaana 14 kg jolloin sairastui 
– laihdutus 11 kiloon ja insuliinihoito, kuollut lähes 13 vuotiaana 

 
Bayjet –pentue s.26.5.2008 
(Bayjet Mister Blue – Bayjet Amazing Affairs) 

 yksi pentu hypännyt auton ikkunasta isännän perään ja jäi toisen auton yliajamaksi 
 
 
Bluefell´s pentue s. 27.2.2008 
(Avocation Amazing Race- Bluefell´s Magic Violin) 

 yksi pentu juuttui synnytyskanavaan suuren kokonsa vuoksi ja syntyi kuolleena 
 toinen pentu vaurioitui synnytyksessä ja kuoli 2,5 viikon iässä 
 pentue syntyi keisarinleikkauksella 

 
 
Bluefell’s –pentue, s. 7.10.2007  
(Nellyson’s He Dog – Avocation Neverending Tale)  

 Pentueeseen syntyi vain yksi pentu. Herkkäihoinen, ruokavaliolla ok 
 LuonneOngelmia_mita= Hieman pehmeä 
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Bluefell’s –pentue s. 25.1.2006 
(Jaskarin Oliver Stone – Avocation Neverendingtale) 

 Omalla kotiin jääneellä nartulla(B.Magic Violin) yksi korvatulehdus ja pari kertaa mahatauti, eivät allergisia 
vaan tavallisia bakteerin aiheuttamia 

 Valeraskauksia on ollut em. nartulla (B.Magic Violin) sekä keisarinleikkaus jouduttu tekemään kun 
ensimmäinen pentu juuttui synnytyskanavaan tulpaksi suuren kokonsa vuoksi ja kuoli, myös toinen pentu 
vahingoittui (napanuora oli kiertynyt rungon ympärille ja vahingoittanut pentua ja se kuoli 2,5 viikon iässä). 

 
Bluepepper’s pentue, s. 22.11.2007   
(Bluepepper’s Thunder King – Millwalley Styled In Red For Silhill) 

 yhdellä pennuista oli luovutushetkellä yksi kives. toinen kives laskeutui lähes vuoden ikäisenä ja on pysynyt 
sen jälkeen paikoillaan. eli ei kivesvikaa kenelläkään. 

 Myöhemmin Ilmenneet sairaudet= legg-perthess. ilmoitettu jalostustoimikunnalle aikaisemmin (Hero-des). 
 
Bluepepper’s pentue, s. 20.1.2007   
(Wild West Regency Will Power – Jaskarin Besser Wisser) 

 kolme pentua kuoli. kaksi muutama minuutti syntymän jälkeen. kolmas, pikkuruinen pentu, taisteli 3-4 vrk ja 
nukkui pois. 

 yhdellä pennulla oksalaattikivet. leikataan piakkoin. 
 
Bluepepper´s pentue s.8.1.2006 
(Bluepepper´ Godfather – Jaskarin Catwalk) 

 jouduttu lopettamaan 1 pentu sen ollessa 5 viikon ikäinen. Ruumiinavauksessa todettu epämuodostuneet 
kylkiluut (litteä rinta), jotka olivat painaneet sydämen väärään asentoon, poikittain. Sydän oli normaali ja 
terve. Pennulla ei mahdollisuutta kehittyä normaaliksi koiraksi. Pentua (uros) ei rekisteröity, eli eutanasia 
ennen pentueen rekisteröintiä. Koirasta on virallinen EELA:n tekemä tutkimus ja ruumiinavaustodistus.  

 yhdellä tiedän, että hammaspuutoksia. muistaakseni 3 kpl. 
 Alapurenta, Bluepepper’s Fun Fair. 

 
Bluepepper´s pentue s. 8.12.2001 
(Bluepepper´s Thunder King - Bluepepper´s Calamity Kate) 

 yhdellä uroksella ei toinen kives laskeutunut, kastroitu. 
 
Bluepepper´s pentue s. 16.11.2000 
(Bluepepper´s Tomahawk - Bluepepper´s Ginger Ale) 

 Yksi yläpurenta 
 
Bluepepper´s pentue s. 20.5.1999 
(Eager April Thunder - Bluepepper´s Calamity Jane) 

 5 pentua 
 Yksi töpöhäntä, rekisteröity luonnontöpöhäntäisenä. Selkäranka + töpö röntgenkuvattu. 

Selkärangassa ei muutoksia. Koira täysin terve, mutta poistettu töpöhäntäisyyden 
vuoksi jalostuksesta. Töpöhäntä ei vaivaa mitenkään koiran elämää. 

 
Bluepepper´s pentue s. 15.8.1997 
(Bluepepper´s Woody Woodpecker - Jaskarin Tuuliviiri) 

 9 pentua 
 patellaluksaatio yhdellä (0/2) kaikki muut pennut 8 kpl (0/0) 

 
Bluepepper´s pentue s. 12.8.1997 
(Ophelia´s Jack of Hearts - Bluepepper´s Wilma Flintstone) 

 6 pentua 
 yksi yläpurenta 
 yksi calve legg-perthes 
 koko pentue poistettu jalostuksesta emon HC:n vuoksi 

 
Bluepepper´s pentue s. 17.4.1997 
(Selendia Classic Clown - Bluepepper´s Ringa)  

 4 pentua 
 Yksi yläpurenta, samalla koiralla epänormaali kohtu, aiheutti epänormaalit juoksut, steriloitu. 
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Bluepepper´s pentue s.27.10.1995 
(Tahee Red Dragon - Bluepepper´s Roosa) 

 6 pentua 
 Yksi calve legg-perthes 
 HC (Bluepepper´s Pippi Långstrup, epävirallinen tutkimustulos, kasvattajan ja koiran omistajan ilmoitus) 

 
Bluepepper´s pentue s. 5.10.1995 
(Selendia Classic Clown - Bluepepper´s Ringa) 

 4 pentua 
 Yksi yläpurenta 
 Yksi pentu kuoli krooniseen keuhkoputkentulehdukseen 4 kuukauden iässä. Rekisteröitiin (Minnie Mouse), 

mutta koska se sairasti, sitä ei koskaan luovutettu pois kodistamme. 
 
Bluepepper´s pentue s. 17.4.1995 
(Borchorst Golden Warrior - Avocation Blue Warramunga) 

 yhdellä virtsakivet, leikattu  
 toisella kiteitä virtsassa - sulatusruoka auttoi, koira on tällä hetkellä terve 

 
Bluepepper´s pentue s.19.9.1994 
(Golden Moonraker du clos de Windorah - Bluepepper´s Ringa) 

 4 pentua  
 Yksi yläpurenta  
 Yksi kirsikkasilmä, leikattu. Samalla HC. Kuollut hieman yli 7 vuoden iässä. 

 
Bluepepper´s pentue 23.1.1994 
(Avocation Sean Connery - Bluepepper´s Roosa) 

 5 pentua  
 Yksi luppakorva 
 Yhdellä HC (epävirallinen tutkimustulos, kasvattajan ja koiran omistajan ilmoitus) 

 
Bluepepper´s pentue s. 18.9.1993 
(Tatong´s Eclipse of the Moon -Avocation Blue Warramunga) 

 5 pentua  
 Yksi yläpurenta 
 Yhdellä värivirhe ja luonnevika 
 Yhdellä virtsakivet, tulivat yli 9 vuoden iässä, leikattu. 

 
Bluepepper´s pentue s 7.11.1992 
(Borchorst Filipino-Avocation Blue Warramunga) 

 6 pentua. 
 Yksi molemmin puoleinen calve-legg perthes, leikattu. 
 1 sterili. 
 Yksi häiritsevän yliseksuaalinen, minkä vuoksi kastroitu. 
 Kaikki nartut (3 kpl) aivan liian kevytluustoisia. 
 yhdellä virtsakivet, leikattu 

 
Bluepepper´s pentue. s. 9.12.1991 
(Wyangan Sandpiper-Avocation Blue Warramunga) 

 3 pentua. 
 Yksi sterili narttu, joka steriloitu 8-vuoden iässä. Tällä hetkellä yli 11 v ja ikäisekseen hyvässä kunnossa  
 Ringa kuoli imusolmukesyöpään 7-vuotiaana, leikatut virtsakivet 6 vuoden ikäisenä. 
 Roosalla leikattiin virtsakivet 10-vuotiaana Erikoisruokavaliolla. Tällä hetkellä ikäisekseen hyvässä 

kunnossa. 
 
Blueswing pentue s. 4.2.2008 
(Blueswing Cisco Kid – Finsweng Iisi Biisi) 

 yhdellä pennulla huomattavan paljon valkoista rinnassa 
 
 
Blueswing –pentue, s. 7.11.2006   
(Jaskarin Kehä-Kettu – Jaskarin Reilu Peli) 

 Nartulla toisessa silmässä kaihi, joka johtuu pentuna tapahtuneesta tapaturmasta. Eläinlääkärin diagnoosi 
13.1.2007: Sarveiskalvohaavan ompelu. Oikean silmän sarveiskalvon läpimenevä haava aivan 
sarveiskalvon yläosassa, noin 7 mm. Iris eli värikalvo työntyy haavasta esiin, nk. irisprolapsi. Iris 
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"reponoitiin" paikalleen, osittainen iriskiinnike jäänee kuitenkin. 5.2.2007: Silmäkontrolli: pieni kiinnike 
iriksestä sarveiskalvon haavaan, haavassa kohtuullisen voimakas arpikudosreaktio, jota rahoitetaan. Pieni 
kaihimuutos linssissä haavan kohdalla todennäköisesti trauman seurauksena tullut.Tämän jälkeen olemme 
käyneet kontrollissa säännöllisin väliajoin, silmässä oleva kaihimuutos ei ole kasvanut. Toinen silmä täysin 
terve. 

 
Blueswing –pentue, s. 5.11.2006   
(Finsweng Galileo Galilei – Black Back Shade of Red) 

 Pentueesta uroksella ja nartulla todettu epilepsia 
 Uroksella toinen korva luppakorva, toisella uroksella voimakas yläpurenta. 

 
Blueswing –pentue, s. 14.3.2006   
(Blueswing Cisco Kid – Black Back Whirlwind) 

 yhdellä uroksista vehnäallergia, reagoi silmillä ja korvilla. 
 yhdellä nartulla valkoista rinnassa, joka on säilynyt aikuisikään saakka. 
 

Bristregal-pentue s. 31.5.2009 
(Akiba’s You’ve Got Mail – Nellyson’s Ikkitikkitavi) 

 Pentueesta urospentu jouduttiin lopettamaan 3,5 viikon ikäisenä. Diagnoosi: suurentunut sydän, joka 
aiheutti keuhkopöhön. 

 
Bristregal pentue s. 14.2.2008 
(Nellyson´s He Dog – Nellyson´s Ikkitikkitavi) 

 yhdellä nartulla selvä alapurenta luovutusiässä (B. One Pretty Girl), pysyvät hampaat kuitenkin 
erinomaisessa leikkaavassa purennassa 

 yksi narttu (B. Online Regal) stressivatsa, luovuttu jalostusoikeudesta 
 pieni nivustyrä operoitu nartulta (B. Online Regal). ell Per Axelsson ei osannut sanoa onko synnynnäinen 

vaiko trauman aiheuttama, huomattu koiran ollessa 7kk ikäinen 
 
Bristregal-pentue 14.2.2008 
(Nellyson's He Dog - Bristregal Joy Of Regal) 

 Yksi pentu lopetettiin vuorokauden ikäisenä vesipään vuoksi.  
 Toisella pennulla pieni nivustyrä, joka umpeutui itsestään 4kk ikään mennessä 
 yhdellä nartulla (B. Never Say Never) hammaspuutoksia. 

 
Dreampower´s pentue s.21.2.2008 
(Fisato Thisis Zeus – Dreampower´s Bumble Bee) 

 Yhdellä ( D. In My Dreams) hammaspuutoksia 
 
Dreampower´s pentue s.20.12.2006  
(Melukylän Jalokiwi – Dreampower´s Adalmiina) 

 1 alapurenta ( D. Charlie Brown) 
 1 iskeeminen nekroosi (D. Captain Hook) rabies-rokotus laukaisi ääreisverenkiertohäiriön. Lääkityksenä 

kortisoni, sekä Pentoksin. Koira voi tällä hetkellä hyvin. 
 

Finsweng –pentue s. 26.3.2007 
(Finsweng Galileo Galilei – Finsweng Hyacinth) 

 nartulla nivustyrä, osoittautui “piilokivekseksi”, steriloitu 
 

Finsweng –pentue s. 15.5.2006 
(Bayjet Mister Blue – Selendia Jazz Dancer) 

 kivesvika (F. Jummi Jammi) kastroitu 
 hypotyreoosi (F. Jetsulleen) 

 
Huovispäivän pentue s.6.9.2010 
(The Bandicoot Mr Pickwick –Dreampower´s In My Dream´s) 

 yksi elävinä syntyneistä pennuista kuoli ensimmäisen vuorokauden aikana. Oli normaalisti kehittynyt (ei 
halkioita), imi maitoa, mutta painoi vain 80 gr 
 

 
Huovispäivän pentue s.17.6.2009 
(Bristregal Nice And Spicy - Miss Moneypenny av Falchebo) 

 Ensimmäinen pentu syntyi kuolleena. Pentu oli ollut liian kauan synnytyskanavassa ja tukehtunut. Muuten 
normaalisti kehittynyt, ei halkioita.  
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 Muut 5 pentua syntyivät normaalisti ja ovat ok. 
 
Huovispäivän pentue  s. 1.4.2008 
(Bluefell´s Magic Rocket – Miss Moneypenny av Falchebo) 

 yhdellä pennuista 1/0 polvilausunto 
 yhdellä pennuista epäilyttävä linssin etuosan saumalinjan katarakta ja epäilyttävä nukleaarinen katarakta 
 yksi uros kastroitu perheen toiveesta, ei terveydellistä syytä 
 nartut ehkä hieman liian pehmeitä, mutta eivät arkoja 
 nartut pienikokoisia ja hentorakenteisia, urokset suhteellisen kookkaita, ei raskaita 

 
Jaskarin Wild-pentue s.27.5.2007 
(Jaskarin Bravo – Jaskarin Wild Cat ) 

 Jaskarin Wild Mind myyty kotikoiraksi Suomeen, ISOn valkoisen värivirheen vuoksi rinnassa. 
 samaan pentueesenn syntyi myös kaksi epämuodostunutta pentua (molemmat lopetettiin samantien): 
 1 pentu vatsanpeitteet auki  
 1 pentu epämuodostuma, toinen etujalka oli aivan vääntynyt omituiseen asentoon 

 
Jaskarin pentue s. 1.8.2006 
(Bluepepper`s Devil-Again - Hoksel Ranka) 

 Yksi pentu lievällä häntämutkalla, tuntuu, mutta ei näy enää 
 
Jaskarin Pentue s. 20.4.2001 
(Övikspojken av Falchebo – Jaskarin Risti-Nolla) 

 yhdellä uroksella kivesvika, toinen kiveksistä ei laskeutunut 
 
Jaskarin Pentue s. 12.10.2000 
(Bluepepper’s Mickey Mouse – Jaskarin Päivänsäde) 

 1 yläpurenta  
 1 PPM 

 
Jaskarin Pentue 12.7.2000 
(Bluepepper’s Godfather – Twee-Dle-Dee Batteries Not Included) 

 pentue syntyi keisarinleikkauksella 
 1 pentu operoitu 4 kk:n iässä, kirsikkaluomi 

 
Jaskarin Pentue s.1.11.1999 
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Tara Tammybear) 

 1 calve legg perthes  
 yhdellä uroksella n. 1 v. iässä eturauhasongelmat, hoidettu hormonihoidolla 

 
Jaskarin Pentue s. 29.4.1999 
(Ophelia’s Jack of Hearts – Bluepepper’s Gone With Wind) 

 2 pentua 
  nartulla 1,5 vuotiaana calve legg perthes 

 
Jaskarin Pentue s.7.11.1998 
(Eager April Thunder – Bluepepper’s Tara Tammybear) 

 yhdellä uroksella entropium (menossa viralliseen lausuntoon 9.1.2002), samalla uroksella 
eturauhasongelmia, hoidetaan hormonipiikeillä säännöllisesti 

 
Jaskarin Pentue s. 5.7.1998 
(Tineetown Tru TanN’Blue – Jaskarin Päivänsäde) 

 1 todettu ruoka-aine allergia, oireet kurissa ruokavaliohoidolla, samalla koiralla välilevynpullistuma, 
akupunktiohoidolla oireet poissa. 

 
Jaskarin Pentue s.20.11.1997 
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Jaskarin Kultahippu) 

 1 yläpurenta  
 1 narttu astutettu kahdesti, jäänyt tyhjäksi. Todennäköisesti ongelmia lisääntymisessä 

 
Jaskarin Pentue s.7.3.1997 
(Bluepepper’s Woody Woodpecker – Avocation Tennessee Night) 
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 4:stä pennusta kolmella epämääräisiä hengitystieoireita, yskää limaisuutta, hengitysvaikeuksia. Tutkittu 
paljon, varsinaista diagnoosia ei koskaan tullut. Hoidettu lukuisilla lääkkeillä ilman tulosta. Pennut ovat 
sairaaloisen laihoja, 

 Ainoalla terveellä yläpurenta  
 1 on luonteeltaan epätavallisen arka australianterrieriksi, ko narttu lopetettu sen ollessa 3 ½ vuotias,  

kuollessaan painoi 3 kg ja kärsi selkeästi kivuista 
 
Jaskarin Pentue s.29.12.1996 
(Ophelia’s Jack of Hearts – Avocation Tabasco Queen) 

 yksi yläpurenta 
 
Jaskarin Pentue s. 23.5.1996 
(Besteba’s Red Ramkota – Bluepepper’s Tara Tammybear) 

 yksi yläpurenta 
 
Jaskarin pentue s. 13.7.1994 
(Avocation Blue Murinbata – Avocation Double Angel) 

 sairaaloisen laiha jälkeläinen. Karvattomia länttejä ihossa. Tutkimuksista huolimatta ei mitään selkeää 
diagnoosia. Pentueessa yksi pentu 

 
Kiela pentue s. 9.3.2008 
(Bluefell´s Magic Arrow – Avocation Brooke Logan) 

 ainoa uros kastroitu merkkailun vähentämiseksi (omistajan toive) 
 yksi hukkui heikkoihin jäihin 

 
 
Lasmirkatin –pentue, s. 16.7.2006   
(Terriway Ain’t It Funny – Aussihalmeen Ara) 

 Yhdellä pennuista lievä alapurenta 
 Yhdellä pennuista allergisia iho-oireita jotka hoituneet ruokavaliomuutoksella. 

 
Melukylän pentue s.16.10.2008 
(Twee-Dle-Dee Pokerface- Melukylän Nasta-Rasta) 

 esiintyy jonkin verran hammaspuutoksia 
 toisella nartulla korvien nouseminen kesti kauan ja korvat ovat pehmeät 
 toisella nartulla omituinen karvankasvu, kasvaa huonosti kylkilinjan alapuolella ja takareisiin, muuten 

normaali 
 parilla pennuista esiintynyt tassujen kutinaa, kutina hävinnyt ruuan vaihdolla 

 
Melukylän –pentue, s. 4.12.2007    
(Selendia Sugar Daddy – Melukylän Julma Huvi) 

 Yhdellä nartulla ensimmäinen huomattu juoksu vasta 1,5 -vuotiaana. Juoksu oli normaali. Toista ei ole vielä 
tullut. 

 Yhdellä pennulla ilmennyt joku määrittelemätön "kohtaus", kyselyistä huolimatta en ole saanut selvitettyä 
mistä on ollut kyse. Ko. koira asuu Sveitsissä eli ei mahdollisuutta selvittää asiaa eläinlääkärin kanssa. 
Tilanne kuulemma nyt normaali. Ei tietoa mahdollisista onnettomuuksista tms. 

 
Melukylän –pentue s.14.2.2007 
(Bluepepper´s Devil-Indeed – Reimin Neverending Joy) 

 yhdellä uroksella alapurenta 
 
Melukylän –pentue, s. 18.3.2006   
(Cliftop Red Dazzler - Melukylän Irvikissa) 

 1 narttupentu kuoli 2 viikon ikäisenä keuhkoputkentulehdukseen (oli imaissut nestettä keuhkoihin 
synnytyksessä). 

 
Mericorun pentue s.14.10.2008  
(Dreampower´s Bob The Builder – Vempulan Tutti-Frutti) 

 yhdellä patella luksaatio (2/0) 
 
Mericorun –pentue, s. 22.10.2006   
(Bristregal Jazz And Jive – Black Back Ärripurri) 



  Australianterrierikerho ry Jalostustoimikunta 21.8.2011 
 

 8 

 Sydämen sivuääni joka oli tiedossa luovutushetkellä, tutkittu Dobler ultralla myöhemmin ja todettu 
keuhkovaltimonahtauma. Ei vaadi lääkitystä, lihavuus pahaksi ja rasittavat harrastukset esim. agility. 
Elinikä voi olla pitkäkin. Samalla pennulla jolla sydämen sivuääni -PHTVL/PHPV: diagnoosi avoin 

 Uros kastroitu keuhkovaltimonahtauman vuoksi, perheessä toinen koira narttu. 
 LuonneOngelmia_mita= Arkuutta nartuilla. 

 
Meriuikun –pentue, s. 5.12.2006   
(Cliftop Red Dazzler – Meriuikun Aallonaika) 

 Ainakin yhdeltä puuttuu 2xP1. 
 
Meriuikun –pentue, s. 11.1.2006    
(Avocation Amazing Race – Reimin Remember Me) 

 Yhdellä uroksella pieni napatyrä, jota ei myöhemmin kuitenkaan operoitu. 
 
Millhouse´s pentue s.19.4.2008 
(Fisato Thisis Zeus – Vempulan Cherimoya) 

 Millhouse´s Bronxbootyshaker raadeltiin kuoliaaksi keväällä 2010, raatelija oli venäjän vinttikoira 
  yhdellä nartulla kippura häntä, kohtuuttoman suuret korvat ja takaa korkea (M. Bellabonus), myyty ehdolla 

: ei jalostukseen 
 
Nemma´s pentue s. 12.8.2008 
(Avocation Wagga Wagga – Avocation Last Solaris ) 

 yhdellä narttupennulla allergiaa heinille ja muille kasveille. Itse epäilen tämän johtuvan liiallisesta viikottain 
tapahtuneesta pesemisestä 

 
Pikku-Pahan pentue s.21.10.2009  
(Viva Carnival Bella Vita – Somehow Someday Maybe) 

 yhdellä pennulla kitalakihalkio 
 
Reimin pentue, s. 16.10.2007  
(Redwing Court Jester – Reimin Kultu Kimallus) 

 Uroksella lievä vinopurenta  
 nartulla melkein tasapurenta 

 
Reimin pentue, s. 5.10.2007   
(Black Back Red Rooster – Reimin Another Dream) 

 Yhdellä nartuista pienen pieni napatyrä. Ei ole aiheuttanut jatkotoimenpiteitä kun on niin pieni. 
 
Reimin pentue, s. 7.3.2007    
(Black Back Red Rooster - Miss Moneypenny av Falchebo) 

 Luovutettaessa kaikilla uroksilla molemmat kivekset tunnettavissa.  
 Luovutusiän jälkeen 2 kivesvikaa. Toisella kivekset peräkkäin eli toinenkin löytyy mutta ei laskeutunut. 

 
Reimin pentue s. 27.6.2002 
(Bestebas Red Ramkota – Black Back Kind of Magic) 

 yksi kivesvikainen uros 
 
Reimin pentue s. 4.4.2002 
(Melukylän Guru Kultamuru – Black Back Jojo) 

 yksi purentavikainen uros 
 
Reimin pentue s. 20.1.2000 
(Tahee Trade In Red - Haka-Haun Å-la-laa) 

 4 pentua.  
 Syntymäpainot hyvin pieniä (pienin 85g). Pennut kehittyivät normaalisti ja kaikki elossa. Narttu synnytti 

viikon etuajassa. Nartun astuttaminen äärimmäisen hankalaa, nartun ahtauden takia. 
 
Reimin pentue s.15.9.1994 
(Hemulin Axl Rose - Tsarskojes Red Jasmin) 

 6 pentua.  
 1 narttu leikattu n.4kk iässä. Epäilty calve legg  perthes, ei varmaa tietoa.  
 Hammaspuutoksia. 

 
Reimin pentue 7.3.1994 
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(Sassatown Gold Digger - Reimin Red Mimmi) 
 5 pentua.  
 Hammaspuutoksia. 
 yhdellä virtsakiviä, koiraa ei ole vielä operoitu. Koira yli 8 vuotias. Muuten ollut terve 

 
 
Reimin pentue s. 21.3.1993 
(Wyangan Sandpiper – Tsarskojes Red Jasmin) 

 6 pentua. 
 1narttu lopetettu epäiltyyn maksashunttiin. Avauksessa ei löytynyt vikaa maksasta, vaan koiralla oli 

kohtutulehdus ja virtsakiviä.  
 Hammaspuutoksia. 

 
Sad Sack´s pentue s. 1.1.2008 
(Bluepepper´s Smile – Sad Sack´s Baby Rose) 

 yhdellä uroksella todettu kesällä 2010 haiman vajaatoiminta (Sad Sack´s Just Smile), saa haimaentsyymiä 
ruuan mukana ja voi hyvin 

 yhdellä nartulla (Rose´s Smile ) ollut useita korvatulehduksia ja useita kohtutulehduksia ja on 
huonoruokainen 

 
Sad Sack’s pentue s.12.2.2009 
(Jaskarin Peperoncino - Sad Sack's Redhead)  

 syntyi 7, joista yksi uros syntyi kuolleena.  
 Yksi narttu kuoli kahden viikon ikäisenä, syystä ei tietoa.  
 Toinen narttu kuoli 5 viikon ikäisenä arhäkkääseen suolistotulehdukseen tai sen seuraamuksiin (lähetettiin 

EKK:lle, ilmoitan kun tulokset tulevat).  
 Muut pennut ovat olleet terveitä, samoin mamma.  
 Pentuja jäljellä 4, joista kahdella punaisella nartulla valkoista rinnassa ja toisella myös häntämutka - nämä 

kaksi narttua on rekisteröity EJ-rekisteriin. 
 
Sad Sack’s pentue, s. 23.3.2006 
(Bluepepper´s Ali-Baba – Bluepepper´s Gryffindor) 

 yhdella narttupennulla on ollut suolisto-oireita, jotka helpottuivat kun siirtyivät vehnättömään ruokavalioon 
(FIN26551/06 narttu SAD SACK'S LUCKY STAR) 

 uros SAD SACK'S LUCKY GAME kuoli onnettomuudessa karattuaan aitauksesta 
 SACK'S LUCKY NUMBER luppakorvat 
 

Sad Sack´s pentue s. 4.10. 2004 
(Bluepepper´s Rock-Et – Bluepper´s Guess Why) 

 Sad Sack´s Bad Max, virtsakivet operoitu kahdesti, viimeksi tammikuussa 2011. Oksalaattikiviä. Lisäksi 
eturauhasongelmia. 

 Sad Sack´s Big Ali, lievä sydämen vajaatoiminta, johon ei tarvita lääkitystä 
 
Selendia-pentue s. 19.4.2008 
(Selendia Name Of Thegame – Selendia Quite Enough) 

 kolmella hammaspuutoksia 
 yhdellä nartulla ollut kohtutulehdus, hoitona poistettu kohtu 
 kahdeksasta pennusta kuusi on jalostustarkastettu 

 
Selendia –pentue, s. 31.3.2007  
(Selendia Name Of Thegame – Selendia Killing Speed) 

 Hammaspuutoksia 
 
Selendia –pentue, s. 15.2.2006  
(Cliftop Red Dazzler – Selendia Killing Speed) 

 1 x polvet 2/1 
 1 x pehmeät korvat 

 
Silver Glangs pentue s. 18.6.2000 
(Avocation Nordic Warlord – Avocation Mireillemathieu) 

 4 pentua 
  yksi muumioitunut ja erittäin pieni 

 
Silver Glangs pentue s.14.6.2000 
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(Avocation Hot Rod – Vitterklippens Isabella) 
 4 pentua.  
 Yksi lopetettu 7 viikkoisena ja lähetetty avattavaksi. Pennulla todettiin vaikea aivokalvon- ja aivotulehdus, 

joka jo sikiövaiheessa tai heti sen jälkeen. Lisäksi vaikea vesipää. 
 
 
Silver Glangs pentue s. 19.4.1999 
(Silver Glangs Northern Sound –Vitterklippens Isabella) 

 7 pentua. Synnytys käynnistetty eläinlääkärissä kalkilla ja synoxilla, polttoheikkous.  
 yksi pentu monipuolisesti ruoka-allerginen 

 
Silver Glangs pentue s. 8.2.1999 
(Sassatown Fakir – Avocation Mireillemathieu) 

 4 pentua,  
 yksi (70g) lopetettu.  
 Yksi uros erittäin pienikokoinen ja arka 

 
Silver Glangs pentue s. 7.2.1998 
(Tahee Trade In Red – Vitterklippens Isabella) 

 5 pentua, synnytys keisarinleikkauksella, syynä polttoheikkous.  
 Yksi pentu syntyi elottomana. nartulla epätavallisen miedot juoksut, kaksi astutusyritystä tuloksetta 

 
Silver Glangs pentue s. 10.9.1997 
(Avocation Arctic Magician –Avocation Mireillemathieu) 

 6 pentua.  
 Yksi pienikokoinen ja heikko pentu lopetettu.  

 
Silver Glangs pentue s.10.6.1996 
(Ophelia’s Jack of Hearts – Avocation Mireillemathieu) 

 4 pentua,  
 yksi yläpurenta,  
 hammaspuutoksia.  
 Yhdellä nartulla puuttuu myös yksi etuhammas 

 
Sinimarjan – pentue s. 12.1.2008 
(Reimin Special Edition – Unita´s Velvet Kiss) 

 valeraskautta on ollut 
 muutamilla pehmeähkö karvanlaatu ja pienet valkeat pisteet rinnassa 

 
Sinimarjan –pentue, s. 26.3.2006   
(Bluepepper’s Ahmed-Ahne – Sinimarjan Niksi) 

 Toinen urospennuista kuoli tapaturmaisesti kyykäärmeen puremaan 1v. iässä monista hoidoista huolimatta 
(hoidettiin pieneläinklinikalla Helsingissä) 

 Joillakin aivan pieni valkoinen merkki rinnassa 
 Toisella urospennulla toisessa takajalassa synnynnäisesti vajaakehittynyt varvas. Ilmoitettu siitä 

jalostustoimikunnalle jo aikaisemmin. 
 

Sinimarjan s. 21.12.1989 
(Ymsens Yarranbat – Sinimarjan Anastasia) 

 yhdellä voimakas yläpurenta 
 
Somehow-pentue, s. 5.6.2008 
(Lord Lorderon Bella Vita – Somehow Someday Maybe) 

 Toisella pennuista kitalakihalkio, lopetettu alle vrk:n ikäisenä. 
 
Somehow –pentue, s. 17.10.2006   
(Avocation Arc De Triomphe – Terriway Thin Red Line) 

 Yhdellä uroksella silmätarkastuslausunnossa: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, PPM : diagnoosi 
avoin 

 Yksi uros kastroitu, merkkaili sisälle ja yritti astua jatkuvasti perheen tuttavan uroscockereita… 
 Parilla pentueen koiralla vähän epämääräinen turkki, ei varsinaisesti pehmeä, mutta ns. "venyvä ja 

paukkuva", trimmaajan painajainen. 
 
Surely-pentue s. 13.9.2008 
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(Black Back Red Rooster – Surely Me Myself and I) 
 pentutarkastuksessa yhdellä urospennulla lievä kilahtava sivuääni, joka poistui rokotusikään mennessä. 

Sivuääntä ei enää kuulu 
 yhdellä pennulla omistajan mukaan sitkeä korvatulehdus ja kutiseva iho n. 5kk iässä, korjaantui 

ruokavaliomuutoksella. Ei uusia korvatulehduksia 
 yhdellä nartulla ensimmäisen 1 ½ vuoden aikana kolme juoksua, jonka jälkeen muuttuivat säännöllisiksi ( 

2krt/v) 
 yhdellä pennulla grizzle väri 

 
Surely –pentue s. 3.4.2008 
(Reimin Special Edition – Surely Sexbomb) 

 yksi alapurenta ( S. All or Nothing) 
 
Surely –pentue s. 15.2.2008 
(Roachan´s Rhyme and Reason x Surely Good Heavens) 

 Pentueeseen syntyi yhdeksän pentua.  Synnytys oli vaikea ja viimeinen pentu syntyi kuolleena, koska emo 
ei enää jaksanut ponnistaa ja pennun kalvot olivat menneet rikki. Eläinlääkäri auttoi pennun ulos.  

 Yhdellä pennulla oli kitalakihalkio, ja eläinlääkäri lopetti sen saman tien.  
 Kolmas pentu lopetettiin viiden viikon ikäisenä, viime torstaina. Pentu syntyi napanuora 

tiukasti kietoutuneena selän ympärille. Kylkiin oli painautunut selvät raidat napanuoran kohdalle. Pentu 
oli muuten täysin elinvoimainen ja virkeä, mutta se raahasi takapäätään eikä oppinut kävelemään 
takajaloillaan. Eläinlääkäri Taru Latvanen Mäntsälän ell-asemalta lopetti ja avasi pennun, ja totesi että 
napanuoran kietoutumisen kohdalta selkänikamat eivät ole päässeet kehittymään kunnolla, sillä "raitojen" 
kohdalla on selkärangassa selvä painauma nikamien painautuessa selkärankaan. Eläinlääkärin mukaan 
kyseessä on ollut pennun kohdalla huono tuuri.  

 Muut pentueen kuusi pentua voivat hyvin. 
 
Surely –pentue, 21.12.2006  
(Surely Money For Nothing – Melukylän Gangsteripimu) 

 Yhdellä uroksella oli luovutushetkellä sydämessä pieni kilahtava sivuääni, joka korjaantui rokotusikään 
mennessä eli sydänäänet nyt täysin normaalit. 

 
Surely –pentue, 30.8.2006  
(Tasdale Last Laugh - Reimin No One Like You) 

 Yksi pentu kuoli vajaan vuorokauden kuluttua synnytyksestä, syy tuntematon. 
 Luovutushetkellä yksi alapurenta, joka korjaantui puolen vuoden ikään mennessä normaaliksi. 
 Yhdellä korva, joka toisinaan täysin pystyssä ja toisinaan puoliksi luppa. 

 
Surely –pentue, 14.3.2006  
(Reimin Ringmaster – Surely Prototype) 

 Yksi uros todella tiukka muille uroksille - kastraatio tehty v. 2008 
 
Tehill´s pentue s.24.11.2008 
(Reimin Air Force One – Cliftop Im Cuternyou) 

 yhdellä pennuista katarakta (Jockelyn Joy) 
 iho-ongelmia (Jockelyn Joy) 
 kohtutulehdus, kohtu poistettu (Jolly Jumper) 
 luonteissa varautuneisuuutta 

 
Tehill´s pentue s.14.9.2008 
(Selendia Quite Sharp – Tehill´s Hot Package) 

 yhdeltä valeraskauksien vuoksi kohtu poistettu (Isabelle Blue) 
 hammaspuutoksia 

 
Tehill’s B-pentue s. 12.1.1996 
(Avocation Blue Murinbata – Haka-Haun Tillintallin) 

 3 luppakorvaista pentua: yksi jolla täysin luppakorvat, yhdet vinttikoiramalliset ruusukorvat, yhdet 
shelttimalliset korvat jotka ovat juuresta pystyt mutta taittuvat kärjestä 

 
Terhierin pentue s. 24.3.2002 
(Black Back Knight Rider – Terhierin Chic Chick) 

 yksi vehnäallergikko 
 
Terhierin pentue s. 2.5.2001 
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(Black Back Midnight Express – Terhierin Alma) 
 luppakorvaisuutta 

 
 
 
Terhierin pentue s. 24.6.2000 
(Tasdale Kraka Kid – Terhierin Alma) 

 calve legg perthes 
 
Terhierin pentue s. 18.2.1999 
(Selendia Fire And Ice – Terhierin Alma) 

 yksi moniallergikko, vain peruna-peura-nappula sopii 
 
Terriway pentue, s. 1.4.2009  
(Vitterklippens Maxi Milian – Terriway Daylight) 

 Kasvattajan ilmoitus: Olen rekisteröinyt kaksi pentua EJ-rekisteriin, koska ne syntyivät ns. 
vahinkoastumisen seurauksena. Nuori, alle vuoden vanha uros astui nartun juoksun viimeisinä päivinä. En 
uskonut pentuja syntyvän, mutta pentuja syntyi kuitenkin 2 kpl narttuja (Terriway Highway & Terriway Hot 
or What).  

 Uros tutkittiin pentujen syntymän jälkeen ja sen polvet olivat 0/2. Pennut myyty kotikoiriksi, ei 
jalostuskäyttöön. 

 
Terriway pentue s. 15.6.2008 
(Truozzy´s Rock´n Roll- Terriway Lifelines) 

 yhdellä uroksella kivesvika 
 yhdellä pennulla kirsikkasilmä( terriway Grain Of Gold) 
 yhdellä uroksella kutiavaa ihottumaa tassuissa (Terriway Great Black) 
 luonneongelmia, mitä ? = hieman arkuutta 

 
Terriway pentue s. 14.9.2001 
( Black Back Midnight Express – Terriway Pink Champagne) 

 luppakorvaisuutta 
 
Truozzy’s –pentue, 12.11.2007  
(Temora’s Amercian Express – Flashstyle’s Jovial Girl) 

 Usealla pennulla takajaloissa kannuskynnet. 
 
Truozzy’s –pentue, 29.6.2007   
(Temora’s Amercian Express – Somehow Some Tru’n Oz) 

 Uroksella kilpirauhasen vajaatoiminta. Myös parivuotiaana purenta muuttunut tasapurennaksi (ilmoitettu jo 
aiemmin, Truozzy's Handsome). 

 Pentueessa myös löysyyttä polvissa. 
 Yhdellä pennuista oli myös takajalassa kannuskynsi. 

 
Truozzy’s –pentue, s. 10.2.2007  
(Temora’s Amercian Express – Wiora Truozzy) 

 Yhdellä uroksella paha yläpurenta (ilmoitettu jo aiemmin, Truozzy's Muskego Man) 
 Yksi narttu kerran jäänyt tyhjäksi (vanhan uroksen kanssa), narttu ei myös anna uroksen astua (Truozzy's 

Chicago Hope). Narttu steriloitu. Truozzy's Chicago Hope:lla myös hammaspuutoksia. 
 
Truozzy’s –pentue, s. 12.10.2006 
(Black Back Rhapsody In Rock – Flashstyle’s Jovial Girl) 

 Yhdet luppakorvat ja yhdellä valkoista rinnassa. 
 Yhdellä nartulla silmätarkastuslausunnossa: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia, PPM : diagnoosi avoin. 

Ko. koiran uusin silmälausunto ilman huomautuksia. 
 Yksi uros kastroitu (perheessä muita koiria, uros ja narttu). 
 

Truozzy’s –pentue s. 7.4.2004 
(Wiora Quixotic Secrets- Flashstyle's Jovial Girl ) 

 Pentueen isällä, Wiora Quixotic Secrets, todettu vaskuliitti (ihonäytteen tutki ja diagnoosin teki ell Leena 
Saijonmaa-Koulumies).  

 Pentueesta kolmelle tuli vastaavanlaiset oireet kuukauden kuluttua ensimmäisestä rabiesrokotteesta – 
näistä yksi, Truozzy’s Quixotic Re’Lena, tutkittu myös Saijonmaalla. Diagnoosi: ”PAD: Koepala ihosta: 
Krooniseen iskeemiseen nekroosiin viittaavat löydökset. Löydökset olivat jo kroonisessa vaiheessa. Tämän 
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tyyppinen muutos voi liittyä vaskuliittiin /vaskulopatiaan” / Marjukka Anttila. 
Lääkitty joko kortisonilla (medrol) tai pentoksiinilla.  

 Olen poistanut sairaat koirat jalostuskäytöstäni. 
 
 
Unita’s Q-pentue s. 4.5.1999 
(Teraustralis Jackaroo – Unita’s Little Kiss) 

 5 pentua,  
 yhdellä patella luxaatio + dysplasia (B-D), alkava nivelrikko, tutkittu alle vuoden iässä, ei oireile nyt 

 
Unita’s O-pentue s. 16.9.1997 
(Avocation Arctic Manifest – Haka-Haun Honey Luck) 

 3 pentua, 1 yläpurenta 
 
Unita’s N-pentue s. 5.6.1997 
(Avocation Arctic Manifest –Ophelia’s Pure Yankee) 

 6 pentua, joista 3 lopetettiin pienenä löysän ruokatorven (mega eso falcus) vuoksi,  
 1 legg perthes 
 1 yläpurenta ja synnynnäinen maksashuntti, johon myös kuoli 

 
Unita’s K-pentue s. 12.4.1996 
(Ophelia’s Swing To Top – Haka-Haun Honey-Luck) 

 2 pentua,  
 toisella monipuolinen ruoka-aineallergia 

 
Unita’s J-pentue s. 26.5.1995 
(Besteba’s Red Ramkota – Unita’s Eternal Flame) 

 3 pentua,  
 1 vehnäallerginen 

 
Unita’s I-pentue s. 28.9.1994 
(Lille Regina Swing King – Haka-Haun Dolce-Duet) 

 5 pentua,  
 2 yläpurentaa,  
 1 kivesvika,  
 2 luppakorvaista 

 
Unita´s  F-pentue s.15.12.1992  
(Tahee Red Dragon ja Haka-Haun Dolce-Duet) 

 uros lopetettu luonnevikaisena,  
 hammaspuutoksia 

 
Unita’s E -pentue s. 20.8.1992 
(Tahee Red Dragon – Haka-Haun Honey Luck) 

 yksi lopetettu vesipään vuoksi 
 yksi yläpurenta 

 
Unita’s C-pentue s. 11.2.1991 
(Wyangan Sandpiper – Haka-Haun Honey-Luck) 

 yksi legg perthes 
 
Unita’s B-pentue s. 25.7.1990 
(Wyangan Sandpiper – Haka-Haun Dolce Duet) 

 yksi kivesvikainen 
 
Vegaran pentue s.6.10.2008 
(Nellyson´s Jazzin Joe – Vegaran Ice Cream Dream) 

 pentuna yhdellä nartulla 2-3 korvatulehdusta peräkkäin ja 2-3 virtsiittiä, sittemmin tulehduksia ei ole ollut 
 Yhdellä nartulla ensimmäinen juoksu 7 kk iässä ja heti perään uusi juoksu – väli 2kk. Sen jälkeen vaikeita 

valeraskauksia, joihin pitkät kuurit Calastopia. Nyt juoksut hieman rauhoittuneet (2011) 
 
Vempulan –pentue, s. 17.9.2006   
(Jaskarin Oliver Hawk - Vempulan Simsalabim) 

 Pentuja syntyi kuolleena  
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 yksi pentu kuoli parin päivän ikäisenä.  
 Heti syntymän jälkeen kuoli toinen eloonjääneistä pennuista..  
 Ainoalla pennulla hormonitoiminta on epänormaalia. Narttu on steriloitu. Vaihtelevaa aggressiivisuutta, 

ilmeisesti johtuu kivuista selän alueella. Ainoa narttupentu syntyi erittäin pienikokoisena ja pidettiin 
hengissä ihmisen avustamana. Myöhemmin todettiin, että pennulla on kehityshäiriö selkärangassa -lantion 
seudulla rustoaukile luutumatta, joka vaikuttaa koiran elämään. Koiran luonne on aussille epätyypillinen ja 
sillä on epänormaali hormonitoiminta.  

 Korvatulehduksia on ollut.  
 

Vegaran –pentue, s. 12.4.2006  
(Selendia Fire And Ice – Reimin Another Dream) 

 Yhden uroksen luonne liian pehmeä ajoittain. 
 Yhdellä uroksella "talvinenä". 

 
Vempulan –pentue, s. 24.2.2006 
(Melukylän Jalokiwi – Flashstyle´s Step by Step) 

 1 alapurenta ( V. Tarantella) 
 
Vempulan L-pentue s. 5.7.2004 
(Tehill’s Dual Power-Vempulan Piparminttu) 

 Blue&tan narttu lopettu välittömästi syntymän jälkeen, paha kuonohalkio,muutenkin erittäin pieni pentu. 
 1 napatyrä, leikattu 11/04 

 
Vempulan P-pentue s. 24.3.2002 
(Terriway Tex-Mex-Nette’s World Magic) 

 yhdellä uroksella yläpurenta, paljon valkoista rinnassa ja tassuissa, sekä löysät, mutta pystyt korvat 
 
Whangdoodle –pentue, s.  27.7.2006  
(Bayjet Mister Blue – Selendia Piece Of Gold) 

 Toisella nartuista kaulassa pieni valkoinen laikku. 
 
Wildcape's –pentue, s. 19.7.2006  
(Jaskarin Raikulipoika - Dunja Vom Struthwald) 

 Yksi pentu syntyi kuolleena. 
 Yhdellä pennulla kolmesta (uros) oli sekä purentavika sekä kivesvika, todettiin jo ennen luovutusta. 

(ilmoitettu jalostustoimikunnalle aiemmin). 
 Tequila Rosella virtsakiteitä. 

 
Wildcape's –pentue, s. 6.2.2006   
(Bluepepper’s Bagman – Bluepepper’s Black Mint) 

 Kahdella pennulla (uros ja narttu) kerran rokotuksen jälkeen allerginen reaktio rokotteesta. Tapaus ei ole 
uusiutunut kummallakaan. 

 
Wohvelin –pentue, s. 28.2.2006  
(Avocation Amazing Race – Nemma’s Volare) 

 Trichiasis todettu kahdella koiralla, Ambrose ja Aslan. 
 
 

 
 


