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Lampaanpidosta 
Saksassa

Teksti: Erik Kühn ja Kirsten Jagusch

Lammastaloudella on Saksassa pitkä 
perinteet. 1500 –luvulla katraskoko kasvoi 
merkittävästi ja lampaiden pidossa siirryttiin 
laidunten perässä vaeltavien paimenten 
vartioimien katraiden aikakauteen. Aina siitä 
lähtien on tarvittu paimenkoirien apua.

Paimen André Kühn matkalla töihin.  KUVA: HENRY SCHUTTEN
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V altiollinen paimennussään-
nöstö perustettiin, jottei 
eläintenpidosta ja laidunta-
misesta koituisi haittaa pelto-

viljelylle. Tämä oli käytännössä täysin vas-
takohta Iso-Britannian systeemille, jossa 
lammastaloutta laajaperäistettiin hyväk-
sikäyttämään laajoja laidunalueita hyvin 
pienillä tuotantopanoksilla. Tämäntapai-
nen, nykyäänkin harjoitettava laajojen alu-
eiden hallinnointi vaati kokoavaa koiraa ja 
auttoi siis bordercollien muokkaantumista 
sellaiseksi kuin se nyt on.  

Vapaana mutta vartioituna
Saksan paimennustavassa koiraa tarvittiin 
pitämään suurempi määrä eläimiä ah-
taammalla alueella kerrallaan, estämään 
katraiden ajautuminen peltoviljelyksille 
ja sitä kautta satojen tuhoutuminen sekä 
siirtämään eläimet hallitusti yhdeltä lai-
dunalueelta toiselle. 

Koirien tehtävä oli pitää eläimet salli-
tulla alueella eli käytännössä toimia elä-
vänä aitana. Tällaiseen tarpeeseen jalostui 
vanha saksalainen paimenkoira (Altdeut-
scher Hütehund), jota edelleen käytetään 
tämän tyyliseen paimennukseen. Vuosisa-
tojen ajan parhaimmat koirat valikoitiin 
käyttöominaisuuksiensa, kuten paimen-
vietti ja koulutettavuus, kestävyys, sitkeys, 
kyky purra kontrolloidusti, selviytyminen 
niukoissa olosuhteissa, kovuus ja läm-
mönsietokyky, perusteella jalostukseen. 
Rodusta on olemassa erilaisia alavariaa-
tioita, kuten esim. Gelbbacken, Füchse, 
Schwarze Altdeutsche, Schafpudel tai 

Strobel, jotka kaikki eroavat ulkonäöltään 
varsin voimakkaasti toisistaan. 

Yhteistä näille kaikille kuitenkin on 
tasapainoinen, lihaksikas ruumiinraken-
ne, joka on välttämätön pitkäkestoisen 
ja voimia vaativan ravaamisen mah-
dollistamiseksi. Työn laatu vaatii työky-
kyä, tuntikausien pituisien työpäivien 
jaksamista.

Vanhaa saksalaista paimenkoiraa ei 
ole hyväksytty FCI:n tai VDH:n alaiseksi 
roduksi. Tätä ei rodun oma järjestö AAH 
(Arbeitsgemeinschaft zur Zucht altdeut-
scher Hütehunde) ole edes halunnutkaan, 
lähinnä siitä pelosta, että rodun arvokkaat 
työ-, terveys- ja käyttöominaisuudet hävi-
tettäisiin ulkomuotojalostuksella.

Gelbbacke töissä rauhallisesti liikkuen. Lampaat kunnioittavat elävää aitaa.
 KUVA: CORNELIA KRUSE AAH NDS

Työnarkomaani paimenessa. 
 KUVA: SUSANNE ZANDER AAH NDS

Füchse ja Schwarze Altdeutsche

Strobel

Schafpudel
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Paimen André Kühn matkalla töihin.  KUVA: HENRY SCHUTTEN
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Käyttö- ja näyttökokeet 
sekä kilpailut 
paimenille ja koirille
Paimenkoirien täytyy suorittaa ja läpäis-
tä tietty käyttökoe, jotta ne hyväksytään 
jalostukseen. Myös paimenen ammattitut-
kinnon läpäisemistä varten täytyy paime-
nen suorittaa nämä koirankäyttökokeet 
omisti tai käytti koiraa tai ei.

Kotieläintuotanto ja 
laiduntaminen
Saksassa perinteisin laiduneläintalou-
den muoto on paimentaminen, jossa 
eläimiä paimennetaan useita tunteja 
päivässä.

Paimennus voidaan jakaa kahteen 
kategoriaan: vaeltavaan ja paikkaan 
sidottuun paimennukseen. Vaeltavassa 
paimennuksessa eläimet siirtyvät yh-
deltä laidunruokinta-alueelta seuraaval-
le. Eläimet viipyvät kullakin laitumella 
vain niin kauan kuin niille riittää siellä 
syötävää. 

Yöksi lampaat kootaan yhteen, yleen-
sä ahtaampaan tilaan tai aitaukseen. 

Kuljetusta määritetyllä alueella paimennuskokeessa. Koirille on osoitettu raja, jonka sisällä lampaiden on kuljettava.  KUVA: AAH NDS

Paimenessa. Paimen näyttää takana olevalle koiralle käsimerkein ohjeet. 
 KUVA: SUSANNE ZANDER AAH NDS

Tämän tyyppisessä paimentamistavassa 
eläinten lampolassa pitäminen on erittäin 
harvinaista. Kiinteästi paikkaan sidotus-
sa paimentamisessa lampaat kuljetetaan 

päiväksi laidunalueille syömään. Eläimet 
tuodaan yöksi joko eläinsuojaan tai aje-
taan ahtaaseen aitaukseen. 

Alueen sääolosuhteista riippuen talvi-
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sin lampaat saatetaan pitää lampoloissa 
ja ruokkia sisään, mikä tällöin myös luon-
nollisesti vaatii rehuntuotantoa talvikautta 
varten.

Näiden pitotapojen lisäksi tulee vie-
lä, ennen vanhaan hyvin harvinainen, 
lampaiden pito aidatuilla alueilla, jota 
käytetään mm. meren rantojen ja jokien 
tulvapatojen laiduntamisessa. Siellä lam-
paat pitävät nurmen juuriston lyhyenä ja 
polkevat padon pinnan tiiviiksi, mikä pa-
rantaa padon kestävyyttä.

Siirrettävien aitajärjestelmien käyt-

töönotto (sähköaita/sähköverkko) on 
lisännyt jatkuvasti tämän pitotavan ylei-
syyttä Saksassa.

Monimuotoista rotukirjoa
„So wie die Schafe ihre Landschaft 
gestaltet und geprägt haben, hat auch 
jede Landschaft ihre eigene Schafras-
se hervorgebracht.“ (GEH) Aivan kuten 
lampaat ovat omaa maisemaansa ja 
maatansa muokanneet, on jokainen maa 
muokannut niillä kulkevia lampaitaan 
omaksi rodukseen.

Eri lammasrotuja löytyy useita, 
esim. alangoilla pidetään yleisesti ro-
tuja Moorschnucken, Heidschnucken, 
Bentheimer ja Rauwollige Pommersche 
Landschafe. 

Alemmilla vuoristoalueilla tavallisim-
mat rodut ovat Rhönin lammas ja Cobur-
ger Füchse. 

Ylhäällä vuoristossa pidetään Berg-
schafe rotuja. 

Saksassa on yhteensä 20 omaa lam-
masrotua. Kun tuontirodut lasketaan 
mukaan, löytyy n. 40 erilaista rotua. 

Paimen lampaidensa kanssa. KUVA: CORNELIA KRUSE AAH NDS

Merinokatras yöpymistarhassaan. Eläimet pidetään aidattuna vain 
yöajan ja aamulla ne jälleen lähtevät laiduntamaan.  KUVA: AAH NDS Fuchs Bentheimer lampaiden kanssa.  KUVA: AAH NDS
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SM-kilpailut 2011 
Hannele ja Juha 

Moisanderin 
Anttilan tilalla 
Orimattilassa       
1.-2.10.2011

Junnu- ja nuorten 
mestaruus 
Juvalla 

8.10.2011 
Johanna ja Severi 

Hirvosen  Inkilänhovissa
 Kilpailuja tuomitsee kaksi 

kotimaista tuomaria, joiden an-
tamat yhteispisteet ratkaisevat

Mestaruus
viikonloput

1.-2.10.
8.10.

Ilmoittautumiset 
ja maksut
 • SM-lähtö 15.9. mennessä. 
 40 € / koirakko, ei jäsen 
 50 € / koirakko. Viite 3175
 • Junnu- ja Nuorten Mesta-

ruus 22.9. mennessä 20 € 
/ koirakko, ei jäsen 30 € / 
koirakko. Viite 3188

 • Junnumestaruuskilpailuun 
ilmoitettava koiran syntymä-
aika ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Erityisesti ei SPKY:n 
rekisterissä olevat koirat

 • Ilmoittautuminen kilpailuvas-
taava Tiina Mäkelälle: 

 tiina.makela@pp.nic.fi
 • Maksut viimeisiin ilmoittautu-

mispäiviin mennessä yhdis-
tyksen tilille Op 501606-
240270

KILPAILUOIKEUDET
 • Junnumestaruus: I-luokan 

 • Molempina päivinä kilpaillaan 
avoimen luokan radalla

•  Toinen kilpailulähtö käännetyssä  
paremmuusjärjestyksessä

 • Yhteistulos ratkaisee mestaruuden
 • Kilpailurata on hakumatkaltaan 

noin 400-600m, kuljetusmatka 
500m, single ja suppilo

 • Tuomari: Thomas Longton, Englanti
 • Kisapaikalla kanttiini
 • Lisätietoa yhdistyksen nettisivuilla 

mm. aikataulusta, kun kisaajien 
määrä on selvillä.

   30 vuotta (...ja sikana)
 On kulunut kolmekymmentä vuotta 

siitä päivästä kun Jasmi saapui 
taloon ja aloitti paimenkoirien 
aikakauden. 30-vuotis taipaleen 
kunniaksi tarjoamme lauantai-
iltana grilli-illallisen kilpailijoille 
sekä vanhoille koirankuonolaisille, 
muistellaan menneitä mutta ei 
katsella dioja. Toivomme ilmoit-
tautumista illalliselle 25.9. men-
nessä: juha.moisander@ phnet.fi. 
Tilalla on mahdollisuus sisätiloissa 
yöpymiseen, suihkuun ja saunaan

rata. Osallistumisoikeus: Koira 
täyttää kilpailuvuonna maksimis-
saan kolme vuotta Koira ei ole vielä 
kilpaillut ylemmissä luokissa kuin 
I-luokka. Aiempaa kilpailuvaatimus-
ta ei ole

 • Nuorten mestaruus: Kilpailuratana 
toimii II-luokan rata. Osallistumis-
oikeus: Koiralla ei ikärajaa. Koira 
 on kilpaillut samana vuonna II-
luokassa, mutta ei vielä III-luokassa 
tai muussa vastaavan vaatimus tason 
luokassa

 • Suomen Mestaruus: Avoin luokka

Tervetuloa 
kisaamaan tai 
penkkiurheile-

maan!

Lisätietoa SPKY:n 
nettisivuilta: 
www.spky.fi

Kurssi 3.-4.10.2011
 • SM-kisojen tuomari Thomas Long-

ton kurssittaa Orimattilassa maa-
nantaina kokeneempia koiria ja 
tiistaina nuoria koiria

 • Kursseille otetaan 7 koirakkoa 
 per päivä
 • Kurssipäivän hinta 70 € / koirakko 

sis. alv
 • Kurssipäivään sisältyy kahvi 
 ja lounas
 • Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
 Juha 0400 355 504

Kerttu & Keijo

Harmaa, sarvellinen Heidschnucken rotu. CORNELIA KRUSE 

Määrällisesti suurimmat rotupopulaatiot 
Saksassa ovat Merinolampaat (n. 30% 
kaikista lampaista) ja saksalainen mus-
tapäinen lihalammas (n. 17% kaikista 
lampaista).

Lammastalous lukuina
1800-luvun alkupuolella Saksa hallit-
si kansainvälisiä villamarkkinoita n. 30 
miljoonalla lampaallaan. Jo 1800-luvun 
keskivaiheilla lammasmäärä tippui dra-
maattisesti ulkomaisen kilpailun takia. 
Alamäki jatkui edelleen puuvillan yleisty-
misen ja synteettisten kuitujen keksimisen 
takia. 1950 eläinten lukumäärä tasaan-

Rhönenlampaita.  KUVA: AAH NDS Ylhäällä vuoristossa pidetään Bergschafen rotuja.

EU: n säännösten tiukentuminen. Tuet 
ovat yleensä kiinni maanomistamisessa ja 
paimenet eivät normaalisti omista laidun-
tamiaan maita. Liikenteen vaatimukset 
ovat tiukentuneet ja vaeltavan paimenen 
täytyisi kunnaneläinlääkärille hakemuk-
siaan tehdessään jo alkuvuodesta tietää, 
missä milloinkin katraan kanssa menee. 
Saksassa on tällä hetkellä vain viisi vael-
tavaa ammattipaimenta.  n

tui n. kolmeen miljoonaan yksilöön. Tämä 
määrä pysyi suurin piirtein samana aina 
2000-luvun alkuun asti.  Tiukentuneiden 
EU-direktiivien ja uuhipalkkion poistami-
sen takia lampaiden määrä laski jälleen, 
nykyiselle tasolle eli noin 1,6 miljoonaan 
lampaaseen. Aiemmin laajalti käytössä 
ollut paimennuskulttuuri on vähentynyt 
rajusti. Aiemmin, kun uuhipalkkioita mak-
settiin, Saksassa on n. 3000 ammattipai-
menta. Tuen poistumisen jälkeen viidessä 
vuodessa paimenten määrä on laskenut 
n. 1200 ammattipaimeneen. Ongelmia ja 
esteitä paimennuskulttuurille luo jatku-
vasti laajeneva liikenneverkko ja tiettyjen 

Lisäinfoa ja kuvia koirista: 
www.a-a-h.org


