RAS

Rasspecifik Avelsstrategi för
Bracco Italiano
Historia
Bracco Italiano, som tillhör Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone (SRBS), rasklubb inom
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, är en mycket gammal italiensk ras, vilken under hundratals år använts för fågeljakt. Den har under seklerna utvecklats i takt med jaktens olika behov.
Bracco, avbildade på fresker från 1300-talet, är bevis för att rasen med odiskutabel tidlöshet behållit
både sin typ och sina anlag som stående fågelhund.
I början av nittonhundratalet fanns två typer av bracco-hundar, som senare enades i en standardbeskrivning av år 1923. Denna ger en generell bild av jakthundens utseende: ”Stark och harmonisk hund
med kraftfullt utseende och utpräglad fallenhet för smidig, rapp och vig trav. Vid jakt håller den huvudet relativt högt med nosen något över rygglinjen. Stadig, blid och intelligent. Mycket läraktig och
mycket flitig i sitt sökande. Tålig och lämpad för all typ av jakt. Hunden skall helst ha iögonfallande
muskler och huvud med kraftfulla linjer som betecknar dess särart.”
De flesta bracco italiano i Italien används för jakt i det område som kallas ”Marken”. Det är stora,
vidsträckta, platta områden med mycket sumpmarker. Det är därför viktigt att hundarna har en stor och
djup bröstkorg som ger utrymme för stor lungkapacitet, vilket är nödvändigt för en god uthållighet. En
annan viktig detalj är stora tassar, som i kombination med den vägvinnande traven är nödvändiga för
att kunna ta sig fram i denna terräng.
Den som väljer en bracco, gör det förmodligen beroende på hundens mentalitet och jaktegenskaper. En
jakt skulle aldrig lyckas med en hund, som hela tiden springer sin väg och som man måste leta efter
för att hitta den pekande på bytet. Bracco-ägaren jagar för att slappna av, för att njuta av att se sin

hund arbeta, av naturen och dofterna i skogen. Inte för att snava över hunden eller hänga den i hasorna,
men inte heller för att skrika sig hes på den.
Floder av bläck har skrivits om varför braccon travar, hur den bör trava, om den skall galoppera etc.
Kynologernas argument är viktiga eftersom den italienska braccon, som enligt standarden ska vara
begåvad med denna gångart. Den avlidne Paolo Ciceri, (”Il babbo dei bracchi” = braccons fader),
kennel Dei Ronchi, förklarar tillsammans med en annan stor braccokännare – Mario Brunoni, kennel
Di Montepetrano, varför braccon travar: ”Den italienska braccon travar inte därför att den inte KAN
galoppera, utan därför att dess massiva konstruktion, hållningen av hals och huvud och dess flexibla
karaktär, gör att hunden föredrar en gångart som är anpassad till dess struktur”.
Källa: I Nostre Cani nr 5/94 samt Cesare Bonasegale, kennel del Boscaccio.

Rasens utveckling
I hemlandet Italien registreras idag ca 700 – 800 valpar/år. Rasen används som jakthund och rasklubben Società Amatori Bracco Italiano (S.A.B.I) anordnar jaktprov och utställning.
I hemlandet är rasen homogen och uppvisar en god exteriör samt bra mentalitet. Dock skall sägas att
inavelsgraden på senare år blivit allt högre och parningar över 6 % är inte ovanligt.
År 1994 importerades den första avelstiken till Sverige. Hon blev stamtik hos kennel Ensemble. Enligt
SKK.s registreringsstatistik som sträcker sig från 1994 fanns det totalt 227st registreringar fram till
2012.
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I Sverige är dock inavelsgraden i genomsnitt bättre än i hemlandet, fast det även här förekommit
parningar med högre grad av inavel.

Antal hundar som idag har svenskfödda barnbarn är 30 st. Tabellen nedan visar dock endast de med
minst 10 st.

Allmänt om Bracco Italiano
Flera individer uppnår en hög ålder, 12-13 år är inte ovanligt. Antal valpar i kullarna är vanligtvis 5-12
st.
Någon tydlig översjuklighet jämfört med andra raser kan inte påvisas, men det är viktigt att vara uppmärksamma på hundarnas HD-status. Bracco Italiano är en stor och tung jakthund och bra höfter är en
förutsättning för att hunden ska kunna fungera optimalt under sin livslängd. Alltför få hundar röntgas
för att rasklubben ska kunna skapa sig en uppfattning om rasens genomsnittliga HD-status. Man kan
dock se att dåliga höfter förekommer.

Bracco Italiano ska ha ett tjockt skinn. Skinnet ska skydda vid svårframkomlig terräng. Överdrivet
mycket skinn kan dock innebära hudproblem. Fall av klåda och allergier är kända. Minst 2 st olika
immunologiska sjukdomar har visat sig olika individer. Den ena hade diagnos Myastenia Gravis.
Magomvridning är också förekommande, oftast med dödlig utgång.
Ett annat förekommande problem är lösa eller inåt- respektive utåtrullade ögonkanter, entropion och
ektropion. Detta har lett till att rasen idag är under observation under SRD. Årligen noteras detta vid
utställningar i Sverige och följs upp av rasklubben. Rapporteringen från utställningarna är dock för
knapphändiga för att rasklubben ska kunna se någon trend. Dessutom vet vi att det finns ett mörkertal,
då hundar med tidiga problem inte kommer för bedömning.
Under 2013 har rasklubben i Sverige startat upp en kartläggning av rasens hälsostatus genom att aktivt
samla in data från olika individer i en hälsoenkät. Detta är en del i arbetet att fånga upp en del av mörkertalet.

Våra ambitioner under kommande 5-årsperiod
1. Hälsa




Arbeta för att avelsdjur inte är behäftad med höftledsdysplasi.
Vara uppmärksamma på att hudproblem inte ökar.
Fortsätta arbetet med att få in individer i hälsoenkäten. Detta är extra viktigt då antalet
individer i Sverige är litet.

2. Rasmönstring



Hitta former för hur rasmönstringar kan genomföras.
Endast använda rastypiska individer i aveln.

3. Provverksamhet



Genom ett aktiv arbete få fler medlemmar att starta sina hundar på jaktprov och
utställning.
Utveckla rutiner och information som når medlemmar när det gäller provverksamhet
och andra gemensamma aktiviteter.

Första förslaget till denna RAS var diskuterat vid SRBS’s årsmöte 2004. Efter vissa förslag till
ändringar skickades den på remiss till uppfödare.
Revideringen av detta dokument har skett i SRBS/AK regi, där en grupp arbetat fram ett förslag till
styrelsen som sedan tagit beslut i frågan.
Då detta är ett levande dokument har rasklubben det som en stående punkt på årsmötet för att det ska
kunna revideras och utvecklas.
Godkänd av AK i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och 2014-03-03 översänd till SKK/AK
för fastställande.

