Avelsberättelse 2011 för Rasklubben för Gos dÁtura
Catala.
Registrering:
Under 2011 föddes 5 kullar, totalt 30 valpar med fördelningen 14 tikar och
16 hanar. Inga nya importer har registrerats under året.
Detta ger ett totalt av 212 registrerade exemplar i Sverige sedan rasen
kom till landet 1997, av dessa är 14 stycken importer (enligt SKK
avelsdata som visar antal importer efter 2004) och 198 svenskfödda.
Inavelsgrad:
Kullarnas inavelsgrad totalt under året är 1,6 %, och fördelningen 2 kullar
med 0% inavel, 1 kull med 4,1% inavelsgrad och 2 kullar med 1,2%.
Detta ger ett totalt för hela rasen på 1,5 % beräknat på 5 generationer
vilket är under de 3 % som var målet i RAS 2005, (det målet har helt
tagits bort i den reviderade versionen från 2008)
HD:
Under året har 12 röntgenresultat registrerats hos SKK, en hund är
röntgad 2 gånger så 11 hundar är röntgade under året med fördelningen:
2st A, 5st B, 3st C och 1 D. De röntgade hundarna är födda 2 st. 2008,
4 st. födda 2009 och 5 st. födda 2010.
Av hundarna födda mellan 1999 – 2010 är totalt 62,66 % röntgade (99 av
158), det är en minskning med 10,24 % sen revideringen av RAS och
dessutom innebär att vi hamnar ännu längre ifrån det mål som sattes i
RAS 2004 på att inom fem år försöka få 80 % röntgade för att kunna
utvärdera hur mycket HD som verkligen finns i rasen.
Minskningen av antal röntgade hundar började 2007 då 62,5 %
röntgades, 2008 var det som lägst 37 %, 2009 började det vända, då
röntgades 72 % av de hundar födda 2010 är än så länge bara 26,3 %
röntgade.
Antalet hundar med A och B höfter har varit ganska stabilt, från 1999 till
2010 har 37 hundar: 37,4 % av de röntgade A-höfter och 39 hundar:
39,4% B-höfter. Det ger ett totalt av 76,8% friröntgade hundar (76 av de
99 röntgade hundarna).

ED:
Totalt har 52 hundar ED- röntgats, av dem har 50 st. resultatet ua
(96,2%), 1 hund har ED: 1 (1,9 %) och 1 har fått resultatet 2a.
MH:
Totalt har 34 hundar gjort MH, 2 stycken har även brutit på ägarens
begäran. Av dessa är 14 hanar och 20 tikar. Målet i RAS är att få så
många hundar beskrivna att man kan få ett så kallat spindeldiagram över
rasens medelvärde, för detta krävs minst 40 hundar varav minst 15 utav
varje kön. Detta innebär för oss att 6 hundar till behöver göra MH och av
dessa bör minst en vara hane.
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