TERVEYS- JA KÄYTTÄYTYMISKYSELY

Palautus: Hinni Welin, Bergstantie 254, 06500 PORVOO

Lomakkeen tietoja tullaan käyttämään tilastoinnissa ja rodussa esiintyvien ongelmien ja sairauksien kartoittamisessa. Yksittäisen koiran
tietoja ei julkaista, ja antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Jokainen annettu vastaus, olipa koirasi terve tai heikompi painos, on meille
on meille tärkeä. JALOSTUSTOIMIKUNTA KIITTÄÄ ARVOKKAASTA AVUSTASI RODUN PARHAAKSI!

KOIRAN TIEDOT

Uros

ROTU:

Narttu

Cardigan

Nimi

Pembroke, häntä:

pitkä

Koiran paino tietoja
annettaessa noin

Omistaja / osoite
Koirani yleinen
terveydentila on mielestäni

SILMÄT

typistetty

Erinomainen

Koirani on virallisesti
silmätarkastettu

Hyvä

Kyllä

Välttävä

Koirassani on
todettu sairauksia

Heikko

Viimeisin
tarkastuspvm

Ei

töpö

Syntynyt

Rek.nro

Kyllä

kg

Ei

Tulos ja
mahdolliset löydökset

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia silmissä:
Useita silmätulehduksia

Ahdas kyynelkanava

Ylimääräisiä ripsiä

Silmähaavaumia (ei trauman aiheuttamia)

Muita ongelmia Millaisia? Miten hoidettiin?

LONKAT

Koirani on
lonkkakuvattu

Kyllä

Ei

Tulos
vasen

/

oikea

Rastita, jos kuvauksissa ilmeni seuraavanlaisia löydöksiä:
Matala malja

Löysyyttä

Koirani on
oireillut lonkkiaan

Ei

Kyllä

Ikä oireilun
alkaessa

Kyllä

Ikä oireilun
alkaessa

Millaisia oireita? Miten hoidettiin?

Arthrosis (nivelrikko)

Epänormaali reisiluun pää

Lannerangan vinouma

Muuta, mitä?

POLVET

Koirani on
polvitarkastettu

Ei

Kyllä

Tulos
vasen

/

oikea

Rastita, jos kuvauksissa ilmeni seuraavanlaisia löydöksiä:
Ristisidevaivoja

Löysyyttä

Koirani on
oireillut polviaan

Ei

Millaisia oireita? Miten hoidettiin?

Arthrosis (nivelrikko)

Muuta, mitä?

KYYNÄRNIVELET

Koirani kyynärnivelet on kuvattu

Ei

Kyllä

Tulos
vasen

/

oikea

Rastita, jos kuvauksissa ilmeni seuraavanlaisia löydöksiä:
Löysyyttä

Irtopaloja

Koirani on oireillut
kyynäriään

Ei

Kyllä

Ikä oireilun
alkaessa

Millaisia oireita? Miten hoidettiin?

Arthrosis (nivelrikko)

Muuta, mitä?

SELKÄ

Koirani selkä
on kuvattu

Ei

Koirani selässä
oli muutoksia

Kyllä

Ei

Kyllä

Koirani on
oireillutselkäänsä

Ei

Kyllä

Ikä oireilun
alkaessa

Koirani oireilee

Rastita, jos kuvauksissa ilmeni seuraavanlaisia löydöksiä:
Vähäistä kalkkeumaa

Laajempaa kalkkeumaa

Spondylosis

Ylimääräisiä nikamia

Puuttuvia nikamia

Spina bifida

Vinoutta

Jatkuvasti

Satunnaisesti

Harvoin

Millaisia oireita? Miten hoidettiin?

Muuta, mitä?

Koiraani on hoidettu ns.
mäyräkoirahalvauksen vuoksi

HÄNTÄ

Ei

Koirani hännässä
on nikamamuutoksia

ONTUMINEN

Kyllä

Ei

Ikä oireilun
alkaessa

Kyllä

Koirallani on ollut
pidempiaikaista ontumista

Selvisikö halvauksen
tarkka syy?

Varmasmurtuma

Koirani ontui erityisesti

Ei

Kyllä

Miten ontumista hoidettiin?
Millainen oli hoitotulos?

Muu murtuma

Rasituksen jälkeen

Kyllä

JOS koirasi on luonnontöpö,
kuvaile hännän pituutta:
Ikä oireilun
alkaessa

Tutkittiinko
el.lääkärillä?

Ontumisen syy oli
Kasvukivut

Mikä?
Ei

Lihasvamma

Levon jälkeen

Muu, mikä?
Satunnaisesti

Ei

Kyllä

Selvisikö
ontumisen syy?

Ei

Kyllä

Koirallani on
kaikki hampaat

HAMPAISTO
Koiraltani
puuttuu

kpl

Etuhampaita

Koirallani on
ylimääräisiä hampaita

Kyllä

Koirani
purenta on

Ei

Kulmahampaita

kpl

Leikkaava-

Tasakpl

Välihampaita

Vino-

Ala-

Poskihampaita

kpl

Purenta mainittu
näyttelyarvostelussa

Kyllä

Ei

Hampaita irronnut
tapaturmaisesti

Kyllä

Ei

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia hammasongelmia:
Ei

Kyllä, missä?

Muuta, mitä?

Paljon hammaskiveä

Hampaat lohkeilevat helposti
Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia. Lisätietoja kohdassa toivomme sinun antavan tietoja koirasi iästä ongelman ilmetessä, sekä
mahdollisista hoidoista ja lisädiagnooseista. Tarvittaessa voit kirjoittaa erilliselle arkille tarkemmat tiedot.

SISÄTAUDIT

Sivuääni sydämessä

Kilpirauhasen vajaatoiminta

Sydänvika

Kilpirauhasen liikatoiminta

Maksasairaus

Autoimmuunisairauksia

Munuaissairaus

Hyvänlaatuisia kasvaimia

Haimasairaus

Syöpäkasvaimia
(kerro tarkemmin
lisätietoja-kohdassa)

Diabetes
Suolistosairaus

Napatyrä

Kiteitä virtsassa

Nivustyrä

Virtsakiviä

Muita ongelmia
(kerro tarkemmin
lisätietoja-kohdassa)

Ruokatorven laajentuma

Lisätietoja

Verenhyytymisongelmia
Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia. Lisätietoja kohdassa toivomme sinun antavan tietoja koirasi iästä ongelman ilmetessä, sekä
mahdollisista hoidoista ja lisädiagnooseista. Tarvittaessa voit kirjoittaa erilliselle arkille tarkemmat tiedot.

MUUT SAIRAUDET
Rokotusreaktioita

Hot spotteja

Korvatulehduksia

Suolistotulehduksia

Nielutulehduksia

Virtsatietulehduksia

Silmätulehduksia

Tulehtuneet anaalirauhaset

Ihottumia

Voimakasta niiskutusta

Ns. herkkä maha

Muuta (kerro lisätiedoissa)

Koirallani on todettu allergia
Ei

Lisätietoja

Mille erityisen allerginen

Kyllä

Koirani oireilee
Vatsalla

Iholla

Silmillä

Korvilla

Koirani nuolee paljon tassujaan

UROKSILLE

Koirani
kivekset

Ei

Kyllä

Normaalit

Ei

Koirani on sairastanut vakavan tartuntataudin

Molemmat piilossa

Vain yksi laskeutunut

Kyllä, minkä

Koirani
on kastroitu

Kyllä, miksi

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia. Lisätietoja kohdassa toivomme sinun antavan tietoja koirasi iästä ongelman
ilmetessä, sekä mahdollisista hoidoista ja lisädiagnooseista. Tarvittaessa voit kirjoittaa erilliselle arkille tarkemmat tiedot.
Lisätietoja

Eturauhasvaivoja

Ahdas esinahka

Yliseksuaalisuutta

Esinahan tulehduksia

Aliseksuaalisuutta

Kivestulehduksia

Merkkailua sisätiloissa

Muuta (lisää lisätiedoissa)

Koiraani on
käytetty astutukseen

Ei

Kyllä, koirani:

Koirani on jättänyt nartun / narttuja tyhjäksi

NARTUILLE

Koirani
juoksut ovat

Astuu itsenäisesti

Ei

Selvisikö syy miksi jäi tyhjäksi

Kyllä

Epäsäännölliset

Tarvitsee hieman apua

Säännölliset, väli n.

kk

Tarvitsee runsaasti apua

Ei
Koirani
on steriloitu

Kyllä, miksi

Kyllä, miksi

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia. Lisätietoja kohdassa toivomme sinun antavan tietoja koirasi iästä ongelman
ilmetessä, sekä mahdollisista hoidoista ja lisädiagnooseista. Tarvittaessa voit kirjoittaa erilliselle arkille tarkemmat tiedot.
Lieviä valeraskauksia

Pitkittyneitä juoksuja

Voimakkaita valeraskauksia

Välijuoksuja

Kohtutulehduksia

Ns. verettömiä juoksuja

Emätintulehduksia

Muuta (lisää lisätiedoissa)

Koirani on
synnyttänyt

Ei

Kyllä, synnytys oli
Hieman hankala

Melko helppo
Koirani on ollut
vaikea astuttaa

Ei

Kyllä

Lisätietoja

Hyvin helppo
Keisarinleikkaus

Koirani on astutettaessa jäänyt tyhjäksi

Ei

Kyllä

Selvisikö syy
miksi jäi tyhjäksi

Ei

Kyllä, miksi

Ei osaa astua

HERMOSTO
Epilepsia

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia ongelmia. Lisätietoja kohdassa toivomme sinun antavan tietoja koirasi iästä ongelman ilmetessä, sekä
kuvausta kohtauksesta, mahdollisista hoidoista ja lisädiagnooseista. Tarvittaessa voit kirjoittaa erilliselle arkille tarkemmat tiedot.
Epileptisiä kohtauksia

Muita tajuttomuudenkaltaisia kohtauksia

Muita hermosto-ongelmiin viittaavia häiriöitä tai ongelmia

Lisätietoja

Koiralleni on sattunut elämänsä aikana tapaturma,
josta on voinut jäädä / jäänyt terveydellisiä vaikutteita

MUUTA

Ei

Kyllä, millainen

Lisätietoja

KAUNEUSVIRHEET
Pitkä karva

Rastita, jos koirallasi on ollut seuraavia rotumääritelmän vastaisia kauneusvirheitä. Voit kuvailla virhettä tarkemmin kohdassa "lisätietoja",
erityisesti silloin jos kyseessä on turkin värivirhe (virheellinen väritys, liika valkoisuus tms.).

Väärä yleisväritys

Toinen korva lurpallaan

Liikaa valkoista

Molemmat korvat lurpallaan

Sininen silmä (ei merle-värisellä)
Huomattavan kihara turkki

KÄYTTÄYTYMINEN

Lisätietoja

Siniset silmät (kts.ed)
Muuta (lisätiedoissa)

Suomen Welsh Corgi Seura ry kartoittaa corgien luonnetta kyselemällä omistajilta kuvauksia koiriensa käyttäytymisestä eri tilanteissa sekä
omia mielipiteitä erilaisista luonnepiirteistä. Valitse alla olevista vaihtoehdoista mielestäsi omaan koiraasi sopivin vaihtoehto.

KOIRAMME...

Aina

Usein

Joskus

Ei koskaan

On ystävällinen omaa perhettään kohtaan
Murisee oman perheen jäsenille
Puree oman perheemme jäseniä
Suhtautuu avoimesti ja ystävällisesti vieraita ihmisiä kohtaan
Suhtautuu pidättyväisesti mutta ystävällisesti vieraita ihmisiä kohtaan
Suhtautuu pelokkaasti ja aristellen vieraita ihmisiä kohtaan
Suhtautuu aggressiivisesti vieraita ihmisiä kohtaan
On sosiaalinen muiden koirien kanssa
On aggressiivinen oman sukupuolensa edustajia kohtaan
Käyttäytyy aggressiivisesti toisen koiran sukupuoleen katsomatta
Käyttäytyy pelokkaasti kuullessaan äkillisiä kovia ääniä kuten pamauksia, rysähdyksiä jne.
Käyttäytyy pelokkaasti vieraissa paikoissa ja uusissa tilanteissa
Säikähdettyään "mörköä" menee kuitenkin katsomaan ja haistamaan kohdetta
Vahtii omia esineitään, ruokakuppiaan, makuupaikkaansa perheenjäseniltä
Vahtii omia esineitään tai makuupaikkaansa muilta koirilta
On luotettava pienten lasten kanssa
Kummeksuu liikuntarajoitteisia ihmisiä, pyörätuoleja, kainalosauvoja jne.
Sallii kynsien leikkauksen, harjauksen ja pesun panematta vastaan puremalla
Panee vastaan eläinlääkärin toimenpiteissä
OMA KOIRA ON MIELESTÄMME (voit valita useitakin vaihtoehtoja)
Rohkea

Vilkas

Arka

Rauhallinen

Laiska

Herkkähaukkuinen

Itsepäinen

Kova

Pehmeä

Sosiaalinen

Älykäs

Leikkisä

Määräilevä

Apaattinen

Ylivilkas

Ujo

Omistushaluinen

Luotettava

Epäluotettava

Kiivas

Macho-mies

Tiukka-Täti

Kekseliäs

Hiljainen

Miellyttävä seuralainen

Oppivainen

Kuuliainen

Ketterä

Aggressiivinen

Kömpelö

KOIRALLAMME ON OLLUT SEURAAVIA ONGELMIA (voit valita useitakin vaihtoehtoja)
Eroahdistusta

Sisäsiisteysongelmia

Paikkojen tuhoamista

Oman reviirin vahtimista

Remmissä vetämistä

Hallintaongelmia

Ongelmia vieraiden
koirien kanssa

Ongelmia perheen
muiden koirien kanssa

Turhaa haukkumista

Pelkotiloja

OLEMME SANEET ULKOPUOLISTA KOIRANKOULUTUSAPUA ONGELMISSAMME (voit valita useitakin vaihtoehtoja)
Koirakerhosta

Ongelmakoirakouluttajalta

Kasvattajalta

Internetistä

Muilta koiraihmisiltä

HARRASTUKSET
Seurakoiran rooli

Koiramme harrastuksia ovat
Lenkkeily

Agility, ei vielä kilpailtu

Koiranäyttelyt aktiivisesti

Agility, kilpailtu

Koiranäyttelyt satunnaisesti

Toko, ei vielä kilpailtu

Koirakoulussa käyminen

Toko, kilpailtu

Muuta, mitä

Lisätietoja

RUOKINTA

Koiramme ruokinta elämänsä aikana pääasiassa
(valitse vain yksi, joka vastaa tilannetta parhaiten):

Kuivamuona

Kuivamuona + liha

Liha + puuro

Kodin ylijäämät

Raakaravinto (BARF)

Kasvattajan luona

Koirani ruokinta tällä hetkellä:

Pentu ja kasvuaikana kotona
Nuorena ja aktiivivuosina
Keski-iässä
Vanhuksena
Koirani on
lihoo helposti

PERHE

Ei

Koirani on
laihtuu helposti

Kyllä

Meillä on
vain yksi koira

Kyllä

Perheeseemme kuuluu vain aikuisia

OMISTAJALLE

Ei

Ei, meillä on

Kyllä

Koirani
on nirso

Kyllä

Ei

Koirani voi syödä
raakaa lihaa / luita

Kyllä

toinen koira, tämä koira on niistä

nuorempi

vanhempi

useita koiria, tämä koira on niistä

nuorin

keskijoukkoa

Perheessämme on muitakin lemmikkieläimiä

Ei, meillä on lapsiakin

Ei

Kyllä

vanhin
Kyllä

Ei

Oma käsitykseni on, että rodun
yleinen terveydentila on tällä hetkellä

Erinomainen

Erittäin hyvä

Hyvä

Välttävä

Heikko

Hyvin heikko

Oma käsitykseni on, että rodun
luonteet ovat tällä hetkellä yleisesti

Erinomaisia

Erittäin hyviä

Hyviä

Välttäviä

Heikkoja

Hyvin heikkoja

Oma käsitykseni on, että rodun
harrastusominaisuudet ovat

Erinomaisia

Erittäin hyviä

Hyviä

Välttäviä

Heikkoja

Hyvin heikkoja

Omat odotukseni rodulta ja koiralta
vastasivat todellisuutta

Täysin

Erittäin hyvin

Hyvin

Välttävästi

Heikosti

Ei ollenkaan

Mielestäni rodun vahvimmat puolet ovat:

Mielestäni rodun heikoimmat puolet ovat:

Olen corgiseuran jäsen
Olen ollut corgiseuran jäsen
En ole ollut corgiseuran jäsenenä
mutta haluan liittyä (laitoithan
osoitteesi lomakkeen alkuun?)
En ole jäsen
Seuraava koirani on myös corgi
Kyllä

Ei

Terveiseni Suomen Welsh Corgi Seura ry:lle

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja
päiväys

KUOLINSYY

Omistajan allekirjoitus
ja nimenselvennös

Koirani ikä
kuollessa

Kuolinsyy varmistettu
ruumiinavauksella

Ei

Kyllä, syy

Jos kuolinsyytä ei ole varmistettu ruumiinavauksella, mikä on oma kuvauksesi kuolinsyystä. Voit lisätietoja-kohdassa kertoa tarkemmin kuolemaan johtaneista syistä.
Vanhuus
Lisätietoja

Paha allergia

Pitkäaikaissairaus

Onnettomuus

Vakava akuutti sairaus

Luonneongelmat

