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Liite 6. Rodut, joita on rekisteröity Kennelliitossa viimeisen viiden vuoden aikana
(vuodet 2010–2014)
Ryhmä 1
australiankarjakoira
australiankelpie
australianpaimenkoira
beaucenpaimenkoira / beauceron
belgianpaimenkoirat
bergamasco
bordercollie
bouvier
bouvier des ardennes
brienpaimenkoira
ceskoslovensky vlcak
collie, pitkäkarvainen
collie, sileäkarvainen
etelävenäjänkoira
hollanninpaimenkoirat
katalonianpaimenkoira
komondor
kroatianpaimenkoira
kuvasz
lancashirenkarjakoira
maremmano-abruzzese
mudi
owczarek podhalanski
partacollie
picardienpaimenkoira
polski owczarek nizinny
puli
pumi
pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen
pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen
romanianpaimenkoira
saarloos wolfhond
saksanpaimenkoira
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
schapendoes
schipperke
serra de airesinpaimenkoira
shetlanninlammaskoira
slovakiancuvac
tsekinpaimenkoira
valkoinenpaimenkoira
vanhaenglanninlammaskoira
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
Rotuja on yhteensä 44. 2/3 yleisistä roduista on 29 ja 2/3 pakollisista on 4.
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Ryhmä 2
aidi
anatolianpaimenkoira
apinapinseri
appenzellinpaimenkoira
bernhardinkoirat
berninpaimenkoira
bokseri
bordeauxindoggi
broholminkoira
bullmastiffi
cane corso
dobermanni
dogo argentino
englanninbulldoggi
entlebuchinpaimenkoira
espanjanmastiffi
estrelanvuoristokoirat
fila brasileiro
hovawart
isosveitsinpaimenkoira
kanariandoggi
karstinpaimenkoira
kaukasiankoira
keskiaasiankoira
kääpiösnautserit
kääpiöpinseri
landseer
leonberginkoira
mallorcandoggi
mastiffi
napolinmastiffi
newfoundlandinkoira
pinseri
pyreneittenkoira
pyreneittenmastiffi
rottweiler
sao miguelinfila
sarplaninac
shar pei
snautserit
suursnautserit
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
tanskandogit
tiibetinmastiffi
tornjak
tosa
uruguayan cimarron
venäjänmustaterrieri
Rotuja on yhteensä 48. 2/3 yleisistä roduista on 32 ja 2/3 pakollisista on 7.
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Ryhmä 3
airedalenterrieri
amerikankääpiökettuterrieri
amerikanstaffordshirenterrieri
andalusianrottakoira
australianterrieri
bedlingtoninterrieri
borderterrieri
brasilianterrieri
bullterrierit
cairnterrieri
ceskyterrieri
dandiedinmontinterrieri
englanninkääpiöterrieri
glen of imaalinterrieri
irlanninterrieri
jackrussellinterrieri
kerrynterrieri
kettuterrieri, karkeakarvainen
kettuterrieri, sileäkarvainen
lakelandinterrieri
manchesterinterrieri
norfolkinterrieri
norwichinterrieri
parsonrussellinterrieri
saksanmetsästysterrieri
sealyhaminterrieri
silkkiterrieri
skotlanninterrieri
skyenterrieri
staffordshirenbullterrieri
walesinterrieri
valkoinen länsiylämaanterrieri
vehnäterrieri
yorkshirenterrieri
Rotuja on yhteensä 34. 2/3 yleisistä roduista on 23 ja 2/3 pakollisista on 7.
Ryhmä 4
mäyräkoirat
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Ryhmä 5
akita
alaskanmalamuutti
amerikanakita
basenji
buhund
chow chow
cirneco dell'etna
eurasier
faaraokoira
grönlanninkoira
harmaa norjanhirvikoira
hokkaido
hälleforsinkoira
ibizanpodencot
islanninlammaskoira
itäsiperianlaika
japaninpystykorva
jämtlanninpystykorva
kaanaankoira
kainkoira
kanarianpodenco
karjalankarhukoira
kishu
lapinporokoira
lunnikoira
länsigöötanmaanpystykorva
länsisiperianlaika
meksikonkarvatonkoira
perunkarvatonkoira
pohjanpystykorva
portugalinpodengot
ruotsinlapinkoira
saksanpystykorvat
samojedinkoira
shiba
shikoku
siperianhusky
suomenlapinkoira
suomenpystykorva
thai ridgeback
valkoinen ruotsinhirvikoira
venäläis-eurooppalainen laika
volpino italiano
Rotuja on yhteensä 43. 2/3 yleisistä roduista on 29 ja 2/3 pakollisista on 7.
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Ryhmä 6
alppienajokoira
amerikankettukoira
baijerinvuoristovihikoira
basset artesien normand
basset hound
beagle
bretagnenbassetti
briquet griffon vendéen
dalmatiankoira
dreeveri
dunkerinajokoira
eestinajokoira
englantilais-venäläinen ajokoira
gascognenbassetti
grand basset griffon vendéen
grand griffon vendéen
griffon fauve de bretagne
haldeninajokoira
istrianajokoira, karkeakarvainen
italianajokoira, karkeakarvainen
italianajokoira, lyhytkarvainen
pesukarhukoira
petit basset griffon vendeen
petit bleu de gascogne
plottinajokoira
porcelaine
posavinajokoira
rhodesiankoira
saukkokoira
schillerinajokoira
smoolanninajokoira
suomenajokoira
sveitsinajokoirat
venäjänajokoira
vihikoira
Rotuja on yhteensä 35. 2/3 yleisistä roduista on 23 ja 2/3 pakollisista on 4.
Ryhmä 7
auvergnenseisoja
bourbonnaisinseisoja
bracco italiano
bretoni
englanninsetteri
gordoninsetteri
hollanninpeltopyykoira
isomünsterinseisoja
korthalsingriffoni
perdiguero de burgos
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picardienspanieli
pienimünsterinseisoja
pointteri
pont-audemerinspanieli
portugalinseisoja
punainen irlanninsetteri
punavalkoinen irlanninsetteri
saksanseisoja, karkeakarvainen
saksanseisoja, lyhytkarvainen
saksanseisoja, pitkäkarvainen
sininenpicardienseisoja
slovakianseisoja, karkeakarvainen
spinone
stabyhoun
tsekinseisoja
unkarinvizsla, karkeakarvainen
unkarinvizsla, lyhytkarvainen
weimarinseisojat
villakoirapointteri
Rotuja on yhteensä 29. 2/3 yleisistä roduista on 19 ja 2/3 pakollisista on 3.
Ryhmä 8
amerikancockerspanieli
amerikanvesispanieli
barbet
chesapeakelahdennoutaja
clumberinspanieli
cockerspanieli
englanninspringerspanieli
espanjanvesikoira
fieldspanieli
irlanninvesispanieli
kiharakarvainen noutaja
kooikerhondje
kultainennoutaja
labradorinnoutaja
lagotto romagnolo
novascotiannoutaja
portugalinvesikoira
sileäkarvainen noutaja
sussexinspanieli
walesinspringerspanieli
wetterhoun
viiriäiskoira
Rotuja on yhteensä 22. 2/3 yleisistä roduista on 15 ja 2/3 pakollisista on 4.
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Ryhmä 9
belgialaiset kääpiökoirat
bichon frise
bolognese
bostoninterrieri
cavalier kingcharlesinspanieli
chihuahuat
coton de tulear
havannankoira
japanese chin
kiinanharjakoira
kiinanpalatsikoira
kingcharlesinspanieli
kromfohrländer
lhasa apso
löwchen
maltankoira
mopsi
papillon ja phalene
prahanrottakoira
ranskanbulldoggi
shih tzu
tiibetinspanieli
tiibetinterrieri
venäjänbolonka
venäjäntoyt
villakoirat
Rotuja on yhteensä 26. 2/3 yleisistä roduista on 17 ja 2/3 pakollisista on 6.
Ryhmä 10
afgaaninvinttikoira
azawakh
englanninvinttikoira
espanjanvinttikoira
irlanninsusikoira
italianvinttikoira
puolanvinttikoira
saluki
skotlanninhirvikoira
sloughi
unkarinvinttikoira
venäjänvinttikoira
whippet
Rotuja on yhteensä 13. 2/3 yleisistä roduista on 9 ja 2/3 pakollisista on 3.
Rotuja on yhteensä 295.

