Ryssfolkets avelshaneinformation
Russian Blue – en liten ras
Kanske har du som nybliven Russian Blue-ägare märkt att det inte var helt lätt att få tag på en ryss. Det beror på att
det inte föds så många kullar per år. Det önskar vi inom Ryssfolket att vi hjälps åt att ändra på. Vi vill att fler skall få
glädjen att dela sitt liv med en Russian Blue. För att vi skall lyckas med det behöver fler katter användas i aveln. Bäst
för aveln blir det om lika många hanar som honor används. Det är speciellt viktigt för en ras där det föds under 200
kattungar per år. I Sverige föds det som bäst 100 Russian Blue-ungar per år. Dessutom används alltför få hanar i aveln,
ibland färre än 20 stycken.
Avelshanen – lika viktig som honan
Det är viktigt att uppfödarna inom svensk Russian Blue-avel tar sitt ansvar och letar efter lämpliga fertila hanar som
inte redan fått flera kullar. Det kan vara svårt att hålla reda på var alla kattungar ur kullarna tar vägen och om de har
blivit kastrerade eller inte. Vi hoppas att du som ägare till en ung Russian Blue-hane kan hjälpa oss med detta. Anmäl
gärna till Ryssfolket att du önskar att din fertile rysshane ska finnas med på Ryssfolkets hemsida under avelshanar. Du
når oss enklast på info@ryssfolket.se
Utställningskatt – inget måste
Man behöver inte ställa ut sin Russian Blue för att den skall ”gå att använda” i aveln. En någorlunda van uppfödare kan
mycket väl göra en bedömning av katten om det ges tillfälle att se katten i dess hemmiljö. En hane som aldrig är
utställd kan vara viktigare i aveln än en utställd. Den kan vara både mer social, vacker och typisk för rasen än en
utställd katt. Egenskaperna är något som katten har, den ”får” inte dem på en utställning. Däremot kan det givetvis
vara så att en Best in show-katt lättare drar till sig mer uppmärksamhet genom sina framgångar.
Hur håller man en avelshane?
Många hankatter kan vara fertila länge utan att kastreras, andra måste kastreras tidigt av olika anledningar. Så länge
hankatten inte jamar outhärdligt på nätterna, markerar revir med urin, eller magrar av till gränsen för vad som kan
räknas som hälsosamt bör man för rasens bästa låta sin hane vara tillgänglig för avel. En del av de ovanstående
problemen kan endast lösas genom att man kastrerar katten, men man kan alltid prova med andra lösningar som kan
förlänga hanens fertila tid. Exempelvis kan man ge sin fertile hankatt lite fetare foder om han inte tänker på att äta så
ofta som han borde. Hör gärna med din uppfödare om tips innan du kastrerar! En rysshane blir aktivt fertil runt 10
månaders ålder. Man märker det på att lådan luktar lite mer än vanligt. Ofta blir det inte mer än så och man kan hålla
sin avelshane fertil till det att han har fått ett par parningar.
Vilka fördelar finns det?
Varför skall man då behålla sin hane fertil? Det finns många svar på det men framför allt är det viktigt att rasens
avelsbas breddas. Det kan dessutom vara en ganska spännande och lärorik upplevelse att låta sin hane gå i avel.
Avelshaneägaren får även ersättning. Summan är något som man avtalar men 2010 innebar det ofta en språngavgift på
750-1000:- samt lika mycket per född och efter 14 dagar levande kattunge.
Vilka krav ställs det på hankatten och ägaren?
Katten skall vara id-märkt och får inte ha navelbråck eller fel på testiklar. Givetvis skall katten vara vaccinerad och
kloklippt. Det är även bra om katterna är avmaskade. Ryssfolkets styrelse rekommenderar att katter som ska användas
i avel har undersökts för HCM, PRA och katarakt. Undersökningarna ger svar på om katten vid undersökningstillfället
visar/inte visar tecken på dessa sjukdomar, det innebär att undersökningarna skall göras om efter viss tid om katten
fortsätter att gå i avel. Genomförda undersökningar och vaccinationer ska vara dokumenterade så att kopior kan
lämnas till honkattsägaren. Oftast sker parningen hemma hos hanens ägare men det går ibland att ordna på annat sätt.
När kattungarna är födda ska du som hankatttsägare skriva under en registreringsblankett. Det görs i samband med
betalning och fungerar som ett ”kvitto”.
Restriktioner
För en del katter finns det restriktioner för avel. Restriktioner följer av överenskommelser som gjorts i samband med
parning mellan kattens föräldrar eller tidigare i kattens linjer. Restriktionerna kan handla om att en hankatt över
huvudtaget inte får användas i avel ett annat exempel är att katten inte skall paras med vissa linjer eller med honkatter
från något visst land. Det är av vikt att vi hjälps åt så att de överenskommelser som gjorts vid tidigare parningar kan
hållas. Rådgör alltid med din uppfödare innan Du använder din hane i avel. Det gör att möjligheterna att använda katter
från olika linjer och länder kan fortsätta att vara goda.
Vad skall man tänka på som ägare till en avelshane?
Visst är det roligt att ha en populär hane men lika viktigt som det är att din hane får en kull är det också att den inte tar
för stor plats. I Ryssens fall kan ca 5 ungar per år som katten är fertil vara ett rimligt antal, eller om katten kastreras
vid tre års ålder är det rimligt att den fått ca 15 ungar efter sig. För varje kattunge eller kull över detta tar hanen
möjligheten från någon annan hane att gå vidare i avel, vilket på längre sikt urvattnar avelspopulationen 1 för Russian
Blue snabbare än nödvändigt. Innan parning upprättas ett parningsavtal. Det finns att hämta från SVERAKs hemsida.
Du skall också tänka på att du kan förbehålla dig rätten att tacka nej till parningar oberoende av anledning om du
känner att du inte vill låna ut din hane till parning.

1 De katter som används i avelsarbetet.

