GRAINS hälsoenkät 2015 Galgo Espanol båda hårlagen

Uppfödarfrågor (svara på dessa även om du bara fött upp någon enstaka kull )
Har du inte fött upp någon kull- gå direkt till nästa del.
1. Information om kullar födda efter år 2000
Hanar/tikar

2005
2005
2007
2008
2012
2013
2013
2014

1+5
1
5+4
4+4
1+4
2+1
4+4
5+3

Kryptorchida hanar antal

Antal valpar med
medfödda defekter (t.ex
gomspalt, navelbråck, etc.

1 navelbråck

1

2. Har du upplevt att de kryptorchida hanar du fött upp haft hälsoproblem relaterade
till kryptorchismen och vad har i så fall dessa hälsoproblem bestått av?

3. Vilka hälsoproblem om några, upplever du som allvarligast i rasen i dag?
Fall av epilepsi har rapporterats från uppfödare 1 Europa
4. Upplever du att det finns problem med mentaliteten hos rasen och i så fall vad består
dessa av?
Det finns tendenser till överdriven skygghet i rasen varför man måste vara väldigt noga
med att socialisera sina valpar med nya människor
5. Generella kommentarer
Mycket språksäker, sällskaplig, energisk, kärvänlig. Vill INTE slåss med andra hundar.

Har inte träffat några med dålig mentalitet, en del är för skygga.

Underbar ras! Frisk, balanserad mentalt, på- och avknapp. Språksäker, vänlig, intresserad
av samarbete i olika situationer, vacker, kommunikativ.

Väldigt trevlig hund med stark personlighet, språksäker med andra hundar. Får den bara
utlopp för sin energi är det en mycket lugn och trygg hund. Med i alla möjliga situationer
utan bekymmer.
Har nr 3 och 4 och kommer att fortsätta med rasen. Lagom i storlek och aktiveringsbehov,
att de sedn är vackra gör ju inte något heller. Alla har varit gaanska olika i mentalitet och
personlighet. 2 har varit mer reserverade medan de andra mer frimodiga.

Har haft hundar i över 30 år av olika raser men aldrig haft en sådan underbar ras som mina
galgo espanol. Lugna och fina inne och lekfulla och explosiva ute. De har nerverna på
insidan och tar allt med ro. De är kärleksfulla och väldigt familjekära. De har en lugnande
effekt på mina lite mer nerviga faraohundar. De älskar dessutom samma saker som jag,
dvs LC och utställning

Redovisade Galgo Espanol 20002015
Antal hundar i enkäten
Användning (annat än sällskap)

Allmäntillstånd
Avlivade/anledning (annat än ålder)
Kastrerade/steriliserad/anledning
Hudproblem/allergi
Autoimmuna sjukdomar
Ögon
Mage/tarm
Andra infektioner
Hjärtproblem
Tumörer/cancer
Skelett
Njurar/lever
Skendräktighet
Livmoderproblem
Komplikationer vid valpning
Tandsten/tandlossning
Andra sjukdomar
Beteende = förväntat
Beteende = problem
Första löp när
Tid mellan löp
Nöjd med rasen
Samma ras igen

7
Avel 7
LC 10
Utst. 14
Mycket gott 12
2

1

9

1 mentalitet 5 år
1 hjärtstopp 7 år

1
3

1

Trauma ögonlyst UA
I samband med foderbyte

Ej skelett med skada på extra trampdyna
2

Efter varje löp

1

Stor valp som tog väldigt lång tid. I övrigt
normal valpning
’lite efter 3 år

2
6
1

9

7
7

9
9

Aggressiv mot vissa hundar och män
Mellan 15 månader och 5 år
Mellan 7 månader och mer än ett år

