Er vores DKK-racer ok?
PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne
Juni 2009

Racens navn ____Welsh Springer Spaniel_ ________________________________________
Specialklub ____________Spaniel Klubben________________________________________
Udfyldt af (navn og dato) ___Charlotte H. Schütt 04.09.09___CHS_______________

Skavanker, lidelser og sygdomme Hvor hyppigt
forekommer
konstateret i svensk RAS.
problemet hos
WSSK Sverige har lavet en meget DKK hunde?
grundig rapport RAS, som giver et Tallet angives
godt billede af welsh springeren,
i procent
det meste kan føres direkte over på f.eks. hos
de danske WSS. Vi har krydset
10% af racen.
linier fra de fleste lande i Europa
med overvægt fra de nordiske lande.

HD

AD

kun

kun

20% er rtg.

80% fri
C12%
D 6,7%
E 2%

3% rtg

1 tilfælde

Hvor alvorligt vurderer I problemet til at
være for
hunden?
Tallet angives på en
skala fra 110 med 10
som det
mest alvorlige.
C 0-3

Hvor alvorligt vurderer I
problemet til
at være for
hundeejeren?
Tallet angives på en
skala fra 1-10
med 10 som
det mest alvorlige.

Kommentarer
Der har ikke været nogen form
for registrering af
lidelser i racen,
hvorfor forekomst er baseret
på personlige
observationer, i
mange tilfælde
nøjes jeg med at
skrive forekommet i DK.
Det virker som
om WSS generelt
D 5 og E 7 D-E tilfælde ikke er påvirket
når hunde- 6? i hundens af en D-E diagne bliver
ældre år
nose før sent i
ældre, har
livet.
kun meget
få tilfælde i
erindring.
AD ikke noget
kendt problem
for racen

Øjne :
Glaukom

Distichiasis og Ektopiske cilier

.
Sjælden
2 kendte tilfælde inden
for de sidste 3
år.
Men har også
forkommet
tidligere.

10 Fjernelse af øje.
oftest
dobbletsidigt
hvorfor aflivning kan
være en
konsekvens.
Afhængig af

8 – 10
Gene afhængig af grad

Arvelig katarakt og PRA

Entropion/Ektropion

PPM
Idiopatisk Epilepsi

?, men registreres hos
DKK

graden

Afhængig af
graden

Aldrig konstateret hos
WSS i DK
Registreres
hos DKK
Mindre antal
%?

0

0

4 Gene
4
afhængig af
grad

0
8
Nogle hunde kan behandles
medicinsk.
Andre må
aflives
Om det er
10 Meget
forekommet i sjælden
DK vides
men dødeikke, sikker
lig i en ung
ukendt af
alder, har
mange opikke hørt
drættere
om tilfælde
i DK
Forekommer 6 (uden
behandling)

0
10

Allergi (ikke nævnt i RAS)

Forekommer

Afhængig af
grad
4-8

Navlebrok
Kryptorchidsme
Ulvekløer
Defekte tæer
Reproduktion

Forekommer.
Forekommer
Forekommer
Forek. u. 1%

PNP Progressiv nefropati

Hypothyreoidisme

registreres
Forekommer

Afhængig
af grad
4-8

En er diagnosticeret med ikke
medfødt katarakt
Sjælden

Sjælden

10
Ekstrem sjælden

5 (uden behandling)

Ved livslang medicinsk behandling få eller ingen
gener for hund
og ejer
Kan varierer hos
den enkelte hund
fra let periodisk
kløe, til voldsom
problematiske
hudproblemer og
kløe til stor gene
for hund og dermed også ejer, se
nedenfor

WSS parrer og
føder naturligt.

Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske
DKK hunde.
Overtypnings/eksteriørproblemer
konstateret i svensk dommervejledning.
.

Overtypnings/eksteriørproblemer
som ikke er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.
Der er nævnt et par punkter i RAS
som stemmer overens med danske
hunde, dog er det ikke noteret i
svensk dommervejledning:
Vel/over-vinkling af bagben belønnes på udstillinger, standarden
siger moderat vinkling.
Nervøsitet – angst
Standard siger aldrig aggressive
eller nervøs.
Øjenomgivelser skal være faste
Pels; ikke overdreven pels, da det
er en ulempe for jagthunde

Typemæssigt er
WSS moderat,
uden overdrivelser (af vinklinger,
halse og pels)
5

5

3

5

NB! Ingen af de nævnte sygdomme er særlig udbredte i racen, og de tilfælde der er konstateret
drejer sig om forholdsvis få hunde. Specielle oplysninger om allergi findes hos Spaniel klubben
og DKK allerede. CHS
Der findes en vis sygdomsregistrering i udlandet:
England klub: WSSC, frivillig registrering af HD, øjenlysn + epilepsi og glaukom, som opfattes
som de vigtigste sygdomme i UK, der arrangeres f.eks. øjenus. som kollektive undersøgelse ved
clubshow
Holland klub: WSSC krav fra kennel klub om HD+Øjne, resten frivillig, klubben registrer selv
frivillige resultater af epilepsi, gonioskopi og THS tests
Sverige klub WSSK krav fra SKK HD+Øjne, resten frivillig

