Avelsberättelse 2014 för
Rasklubben för Gos d’Atura Catalá.
Av: Veronica Ferreira Krantz
Registrering:
Under 2014 föddes endast en kull, totalt sex valpar (4 + 2). En till kull
född december 2013 registrerades också, sju valpar (4 + 3). Dessutom
har två nya importer registrerats (1+1) båda från Tyskland.
Detta ger ett totalt av 244 registrerade exemplar i Sverige sedan rasen
kom till landet 1997, av dessa är 18 stycken importer (enligt SKK
avelsdata som visar antal importer efter 2004) och 226 svenskfödda. Ca
165 Gos tros leva i Sverige idag, de äldsta idag levande är födda 2001.
Inavelsgrad:
Kullarnas inavelsgrad totalt under året är 3,8 %. En av kullarna har 5,1 %
och den andra 2,3 %
Målet i RAS är att hålla inavelsökningen på under 3 %, vilket överskrids
under 2014.
HD:
Under året har endast 2 röntgenresultat registrerats hos SKK,
fördelningen: 1st A och 1st E. De röntgade hundarna är födda 2013.
Snittåldern på hundarna när de röntgas har ökat markant de senaste åren
vilket kan vara en orsak till att statistiken ser sämre ut gällande antal
röntgade men av hundarna födda mellan 1999 – 2012 är totalt 59,5%
röntgade (61,19% fram till 2013), 125 av 210. Det är en minskning av
andelen röntgade även om antalet röntgade hundar ökat totalt sett. Målen
i det reviderade RAS är att:




öka andelen röntgade hundar till 80 %,
minska andelen HD till under 20 % och
att alla hundar som går i avel är HD-röntgade.

Idag uppfylls endast den sista av dessa mål, men vi måste arbeta för att
även närma oss de andra målen. Genom information till valpköpare om
vikten av att röntga och ett planerat och hållbart avelsarbete.
Fördelningen från 1999 till 2014 har 45 hundar av de röntgade A-höfter
och 48 hundar B-höfter. Det ger ett totalt av 74,4% friröntgade hundar
(93 av de 125 röntgade hundarna), 18 hundar har C-höfter, 12 st. har
D-höfter och 4 st. har E-höfter vilket ger 27,2 % HD i rasen.

ED:
Inga nya ED resultat har registrerats under året
Totalt har 58 hundar ED- röntgats, av dem har 55 st. resultatet ua
(94,8%), 1 hund har ED: 1 (1,7 %) och 2 har fått resultatet 2a (3,4 %).
MH/ BPH
Under året har fyra Gos genomgått MH, vilket ger ett totalt på 39 hundar
sedan 1999, varav 15 hanar och 24 tikar.
Inga nya resultat på BPH har registrerats under 2014.
Totalt har 17 hundar genomfört BPH, 8 hanar och 9 tikar.
Målet i RAS är att få så många hundar beskrivna att man kan få ett så
kallat spindeldiagram över rasens medelvärde. Detta mål har uppnåtts vi
har nu ett spindeldiagram som i framtiden kan användas som ett
instrument i urvalet av avelsdjur. Med hjälp av det kan uppfödarna se om
hundens mentala egenskaper avviker för mycket från medel för rasen.

