Avelsberättelse 2012 för Rasklubben för Gos d´Atura Catala.
Av: Veronica Ferreira Krantz
Under våren drog vi ihop en liten grupp som ska arbeta med revideringen av
RAS. Under andra hälften av 2012 har vi haft en hälsoenkät ute på hemsidan
och brev har skickats vid flera tillfällen till alla registrerade Gosägare, för att få
deras hjälp att sammanställa rasens hälsostatus. Senast en enkät skickades
ut fanns ca 50 hundar i landet, idag har antalet registrerade hundar
fyrdubblats och medelåldern på dem har även ökat. Tyvärr har vi inte fått mer
än ca 75 svar till dagens datum. Vi hoppas det droppar in några till…
Sammanställningen av hälsoenkäten är tänkt att användas vid revideringen av
RAS som är i slutskedet och beräknas vara färdigt att skickas in till SGVK/ SKK
under mars månad.
Registrering:
Under 2012 föddes 2 kullar, totalt 13 valpar med fördelningen 7 tikar och 6
hanar. En ny import (tik) har registrerats under året.
Detta ger ett totalt av 226 registrerade exemplar i Sverige sedan rasen kom till
landet 1997, av dessa är 15 stycken importer (enligt SKK avelsdata som visar
antal importer efter 2004) och 198 svenskfödda. Ca 150 Gos tros leva i
Sverige idag.
Inavelsgrad:
Kullarnas inavelsgrad totalt under året är 0,6%, och fördelningen 1 kull med
0% inavel, 1 kull med 1,2%.
Målet i RAS 2005 var att hålla inavelsökningen på under 3%, vilket uppfylls i
år.

HD:
Under året har 10 röntgenresultat registrerats hos SKK, (tre utav dem är
hundar som röntgats om) fördelningen: 3st A, 5st B, 1st C och 1st D. De
röntgade hundarna är födda 1 st 2006, 3 st födda 2009, 1 st född 2010 och 5
st 2011.
Av hundarna födda mellan 1999 – 2011 är totalt 56,9% röntgade, 107 av 188.
(Statistiken stämmer inte riktigt med tidigare års avelsberättelser då den
statistiken baserades på alla svenskregistrerade hundar och avelsdata baseras
på svenskfödda + importer fram till 2004) Det är en minskning av andelen
röntgade vilket 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 andel 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. Man kan också se
att fler väljer att röntga senare.
Fördelningen från 1999 till 2012 har 40 hundar av de röntgade A-höfter och 43
hundar B-höfter. Det ger ett totalt av 77,6% friröntgade hundar (83 av de107
röntgade hundarna), 12 hundar har C-höfter, 10 st har D-höfter och 2 st har
E-höfter.
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:
Under året har endast en Gos genomgått MH, vilket ger ett totalt på 35
hundar sedan 1999, varav 14 hanar och 21 tikar. Endast 2 har brutit, men det
är fortfarande för få för att man ska kunna göra ett spindeldiagram, det
behövs 40 beskrivna hundar varav minst 15 av varje kön.
Målet i RAS är att få så många hundar beskrivna att man kan få ett så kallat
spindeldiagram över rasens medelvärde. Detta innebär för oss att 5 hundar till
behöver göra MH och av dessa bör minst en vara hane.

