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RANSKANBULLDOGIN LUONNEPROFIILI 

Yleistä 

Oheinen luonneprofiili on luotu rodun historian, sekä Suomessa luonnetestattujen 
ranskanbulldoggien testitulosten pohjalta. Suomessa on testattu vuoden 2020 alkuun 
mennessä 178 ranskanbulldoggia (92 narttua ja 86 urosta). Vertailumateriaalina kaikki 
testatut koirat, yhteensä 45582 koiraa. 

Testitulokset antavat kuvan keskivertoa vahvaluonteisemmasta itsenäisestä rodusta. 
Alla kaavio rodusta koko materiaaliin verrattuna. 

Ranskanbulldoggi on keskimääräistä testattua koiraa merkitsevästi parempi 
hermorakenteltaan, kovuudeltaan ja luoksepäästävyydeltään. 
Temperamentiltaan rodun edustaja on kaikkia rotuja matalammalla. Osittain rodun 
luonteen lujuudesta ja ihmisiin luottavaisuudesta johtuen terävyys, puolustushalu sekä 
taisteluhalu jäävät koko materiaalin vastaavia tuloksia alemmalle tasolle. 

Rodun luonteen vahvuus näkyy myös laukaisupelottomuudessa sekä keskeytetyissä 
testikerroissa. Laukaisupelokkuutta ei ole ilmennyt yhdessäkään testatussa rodun 
yksilössä. Koko materiaalissa tätä ilmenee 5,8%. Keskeytettyjä testejä rodulla on 1 (0,6%). 
Koko materiaalin vastaava prosentti on 2,3%. 

Sukupuolien erot ovat keskimääräistä pienemmät, narttujen ollessa vain lievästi 
pehmeämpiä sekä vilkkaampia kuin urokset. 
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Rodun historia 

Ranskanbulldoggi on jalostettu alun perin yhdistämällä englantilaisia minimastiffeja 
ranskalaisiin rottakoiriin. Yhdistelmän molemmat puolet ovat olleet itsenäiseen työhön 
sopivia sekä poikkeuksellisen kovaluonteisia. 
Luonteen kovuutta tarvitaan sekä taistelukoirilta, että myös pikkujyrsijöiden pyytäjiltä 
kaupunkiympäristössä. Oleellinen ominaisuus mainituille käyttöalueille jalostetuilla 
koirilla on luonnollisesti myös taisteluhalu. 

 
 
Testiprofiili 

Liitteenä olevassa tavoiteprofiilissa on neljän tasoisia arvoja lomakkeen osa- alueilla. 
Punaisella merkityt kohdat ovat tavoitteita, joihin pyritään, vihreällä merkityt hyväksytään 
ja sinisellä merkityt kohdat eivät ole kovin toivottuja, mutta hyväksytään varauksin. 

 
Lomakkeen punaisella merkityt kohdat (toivottu) vastaavat kuvitteellisen alkuperäisen 
ranskanbulldoggin optimiarvosanoja. Koira, joka kaikissa osa- alueissa saavuttaisi tämän 
tavoitteen on tuskin olemassakaan, mutta tavoite kuitenkin on. 

 
Vihreällä merkityt kohdat hyväksytään sellaisenaan. Sinisellä merkittyjen kohdalla olisi 
toivottavaa, että jalostusyhdistelmän toisella osapuolella tämä ominaisuus olisi 
paremmalla tasolla. 

 
Taustattomat kohdat eivät ole rodulle toivottavia. 

 
Tavoiteprofiili on pitkälle luotu rodun historiaa ja nykytilannetta testituloksissa peilaten, 
joten se on sellaisenaan ehkä liian vaativa. Tämän takia suositan, että jalostukseen 
käytettävälle koiralle hyväksyttäisiin myös kaksi ”ei hyväksyttävää” arvosanaa. Näiden 
kohdalla toivottavaa olisi, etteivät samat ominaisuudet jää hyväksyttävien arvosanojen 
ulkopuolelle. Hermorakenteen tai laukausten osalta ei heittoja hyväksytä. 
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TESTIN OSA-ALUEET 

Toimintakyky 
Toimintakyvyllä tarkoitetaan luonnetestissä koiran kykyä ratkoa sille luotuja yllättäviä 
tilanteita ilman apuja. 

 
Ominaisuudella on kaksi erikoiskoetta: Kelkkakoe, jossa ohjaajan kanssa seisovaa 
koiraa kohti vedetään ihmishahmon tapaista kelkkaa. Tämä testi kuvaa koiran 
toimintakykyä uhan alla. Koiraa pyritään kelkan liikkeillä uhkaamaan, ja kelkan 
pysähdyttyä koiran tulisi voittaa pelkonsa ja mennä tutkimaan kelkkaa. 

 
Toinen erikoiskoe on Pimeä huone, jossa ei ole mitään varsinaista uhkaa, ainoastaan outo, 
hämärä tila. Koiran tulisi liikkua siellä ongelmitta. 

 
Ranskanbulldoggi on tyypiltään itsenäinen, eikä yleensä tarvitse ulkopuolista apua 
tilanteista selvitäkseen. 

 
Tavoite +2 Hyvä 

 
Hyväksytään myös +3 Suuri, +1a Kohtuullinen 

 
Sekä vaurauksin +1b Kohtuullisen pieni 

 
Ei hyväksytä -1 Pieni, -2 Riittämätön, -3 Toimintakyvytön 

 

Terävyys 
Terävyydellä tarkoitetaan koiran taipumusta käyttää aggressioita uhkaavassa tilanteessa. 
Luonnetestissä tätä tarkkaillaan ainoastaan ihmistä kohtaan. 
Tuomari hyökkää yksin seinään kiinni jätettyä koiraa kohti. 

 
Ranskanbulldoggi on luoksepäästävyydeltään merkittävän korkeaa luokkaa ja luottaa 
vieraisiinkin ihmisiin. Aggressiivinen käytös vierastakaan ihmistä kohtaan ei ole rodulle 
kovin luontaista, joten terävyyden arvosana jää helposti alhaiseksi. Negatiiviset arvosanat 
jäljelle jäävine hyökkäyshaluineen eivät missään tapauksessa ole rodulle kuuluvia. 

Toivottu +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, +1a Pieni ilman 
jäljelle jäävää hyökkäyshalua 

Hyväksytään +2 Suuri, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, +1b Koira, joka ei osoita 
lainkaan terävyyttä 

Ei hyväksytä -1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin, -2 Kohtuullinen jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin, -3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 
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Puolustushalu 

Puolustushalun testauksessa tuomari hyökkää kohti koiransa kanssa kulkevaa 
ohjaajaa. Koiran tulisi pyrkiä estämään tuomarin pääsy ohjaajaan käsiksi. 

 
Ranskanbulldoggin korkea luottamus ihmiseen saattaa hillitä sen tarvetta puolustaa 
ohjaajaansa. 

 
Toivottu +3 Kohtuullinen, hillitty 

Hyväksytään +2 Suuri, hillitty  

Varauksin +1 Pieni, hillitty 

Ei hyväksytä -1 Haluton, -2 Erittäin suuri, -3 Hillitsemätön 
 
 

Taisteluhalu 

Taisteluhalu on eräs koiran tärkeimmistä ominaisuuksista. Luonnetestissä sitä testataan 
koiran kanssa leikkimällä, ja seuraamalla sen käytöstä uhkaa vastaan. 

 
Ranskanbulldoggin tausta edellyttää hyvää taisteluhalua. Itsenäisenä rotuna 
ranskanbulldogilla voi olla aluksi ongelmia vieraan kanssa leikkimisessä. 

 
Tavoite +3 Suuri, +2a Kohtuullinen 

Hyväksytään +2b Kohtuullisen pieni 

Varauksin +1 Erittäin suuri 

Ei hyväksytä -1 Pieni, -2 Riittämätön, -3 Haluton 
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Hermorakenne 

Hermorakennetta arvostellaan koko testin ajan. Pääpaino on koiran palautumisella eri 
testiosioista. 

 
Toivottu +2 Tasapainoinen 

 
Hyväksytään +3 Tasapainoinen ja varma, +1a Hieman rauhaton 

 
Varauksin +1b Hermostunein pyrkimyksin 

 
Ei hyväksytä -1 Vähän hermostunut, -2 Hermostunut, -3 Erittäin hermostunut 

 

Temperamentti 

Temperamentilla tarkoitetaan luonnetestissä miten nopeasti ja hallitusti koira reagoi eri 
ärsykkeisiin. Erikoiskokeena tässä toimii ohjaajansa kanssa kulkevan koiran perään 
laskettu kiviä tms. sisältävä tynnyri. Väistön nopeus ja hallinta kuvaavat koiran 
temperamenttia. 

 
Hyvähermoisena ja kovuutta ilmentävänä rotuna ranskanbulldoggin tarve reagoida 
nopeasti tilanteisiin ei ole niin suuri kuin epävarmemmilla ja pehmeämmillä roduilla. 

 
Toivottu +2 Kohtuullisen vilkas, +3 Vilkas 

 
Hyväksytään +1 Erittäin vilkas 

 
Ei hyväksytä -1a Häiritsevän vilkas, -1b Hieman välinpitämätön, -1c 
Impulsiivinen, -2 Välinpitämätön, -3 Apaattinen 

 

Kovuus 
Kovuudella tarkoitetaan koiran muistia ja sen vaikutusta toimintaan. Erikoiskokeessa 
ohjaajan kanssa kulkeva koira peläytetään nopeasti sen edessä nostetulla haalarilla 
tai sateenvarjolla, ja hetken kuluttua koira viedään uudelleen tapahtumapaikalle. 

 
Ranskanbulldoggin historia luo koirasta useampia rotuja kovemman. 

 
Toivottu +3 Kohtuullisen kova 
 
Hyväksytään +1 Hieman pehmeä 

 
Varauksin +2 Kova 

 
Ei hyväksytä -1 Erittäin kova, -2 Pehmeä, -3 Erittäin pehmeä 
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Luoksepäästävyys 

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista ystävälliseen vieraaseen 
ihmiseen ja myös hyökkäävästi käyttäytyvän ihmisen vaihtaessa käytöstään 
ystävälliseksi. 

 
Ranskanbulldoggi on itsenäinen rotu, joka ei kaipaa tukea ihmiseltä, eikä myöskään koe 
ystävällisesti käyttäytyvää ihmistä uhaksi. Itsevarmana sen ei myöskään tule osoittaa 
mielistelevää käytöstä. 

 
Toivottu +3 Luoksepäästävä, ystävällinen, avoin  

Hyväksytään +2 Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen 

Varauksin +2b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen 

Ei hyväksytä +1 Mielistelevä, -1a Selvästi pidättyväinen, ei yritä purra, -1b Selvästi 
pidättyväinen, yrittää purra, -2 Hyökkäävä, -3 Salakavala 

 
 

Laukauspelottomuus 

Toivottu +++ Laukausvarma  

Hyväksytään ++ Laukauskokematon 

Varauksin + Paukkuärtyisä 

Ei hyväksytä - laukausaltis, -- laukausarka 
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