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Förenklad RAS
Rasspecifik avelsstrategi för hundraser där avel för närvarande inte bedrivs i Sverige.

Komondor grupp 1
Rasklubb: Svk FUR

Rasens historik, hemland, användningsområde
Komondoren är en Ungersk gammal ras. Första gången man hörde talas om dem var
runt 1544. På 1700 talet började man använda namnet komondor, hur namnet kom
till finns det fortfarande olika teorier om. Komondoren har använts under
århundraden för att skydda hjordar från tjuvar och rovdjur på den ungerska pustan.
Man vet inte säkert vilka raser som är förfäder till komondoren.

Rasen internationellt
Komondoren är en liten ras i Sverige och internationellt. Största populationen tror
man finns i Ungern. Med tanke på att komondoren är Ungerns nationalras så sägs det
att ungerska kennelklubben samt ungerska rasklubben för komondor värnar mycket
om denna ras. ( enligt en Ungersk uppfödare.)
Antal födda valpar i Ungern från 2009-2012. ( källa Ungerska rasklubben.)
2009, 339 stycken
2010, 266 stycken
2011, 265 stycken
2012, 161 stycken
Rasen/ populationen i Sverige
Rasen kom till Sverige 1975. Antal registrerade komondorer i dag är 16 stycken. Från
2003-2013 registrerades 12 komondorer. ( källa jordbruksverket.)
Importer från 2005-2013 (källa skk avelsdata)
Till Sverige har importeras komondorer från Finland,Tjeckien,Ungern, Polen,
Tyskland.
Det finns komondorer som är importerade från, Finland,Ungern,Tjeckien, som inte
har blivit registrerade i Sverige, eller använts i avel.
3, Finland
3, Ungern
1, Tjeckien
Inga kullar födda efter 2007. Inavelsgraden är skiftande för de enstaka hundar/kullar
som registreras. (källa skk)
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Hälsa
veterinärdata:
HD Status från åren 2003-2013.( källa skk)
A, 4 komondorer Födda år : 2006-2007-2011-2012
B, 3 komondorer Födda år: 2005-2011-2011
D, 1 komondor Född år : 2006

ED, från åren 2003- 2013 (källa skk )
Av tre komondorer:
2, komondorer U.A Födda år: 2007-2011
1. komondor grad 3. Född år: 2011

Komondoren är en stor ras som alla stora raser bör man tänka på att tarmomvridning
kan förekomma. För att bäst förebygga detta så blötlägg torrfoder om hunden äter det
samt undvik promenad med komondoren när den just har ätit. Vänta någon timme.
Dålig HD status har förekommit på några få individer.
Man känner inte till några andra allvarliga sjukdomar i rasen. En hälsoenkät med
svar från 10 komondorägare genomfördes inför den första
versionen av RAS, inget anmärkningsvärt framkom där.
Mentalitet
2 hundar har deltagit Mentalbeskrivning hund (MH) ( källa skk)

Ett observandum är hur uppförande/ karaktär beskrivs i rasstandarden;
Rasen är orubblig tapper i sin bevakning av såväl boskap som egendom och i sitt försvar
av det som den anförtrotts att vakta. Rasen angriper tystlåtet och djärvt. Den är till sin
natur misstrogen och betraktar sitt revir som sitt. På dagarna ligger hunden gärna så att
den kan kontrollera sitt revir. Nattetid är den ständigt i rörelse.( ur rasstandarden.)
Den rastypiska karaktären måste anpassas till att hunden ska fungera i samhället. Det
betyder också att hunden behöver mycket social träning redan som valp och många år
framöver.
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Exteriör
Utställningsresultat på komondoren finns : 17 komondorer har deltagit i Utställningar
där 11 komondorer är bra meriterade, 6 komondorer har deltagit någon gång. ( källa
skk)

Päls;
Hela kroppen skall vara täckt med lång päls. Pälsen ska bestå av ett grövre täckhår
och finare och finare underhull. Pälsens karaktär kommer sig av förhållandet mellan
täckhår och underhull. En raggig päls som gärna filtar sig är ett grundkrav. En
likaledes tjock,vågig snörpäls förekommer dock också. De små hårtofsarna är mindre
eller inte alls filtartade. Pälsen ska vara:
längst på korset,länden och på lårens baksidor ( minst 20-27 cm)
Medellång på ryggen, bröstkorgens sidor och över skulderbladen ( minst 15-22 cm)
Kortare på kinderna, ögonbrynsbågarna, skallen, öronen, halsen och benen(10-18 cm)
Kortast på läpparna och benens nedre del ( 9-11 cm.) Varken utkammad eller
fullständig ovårdad päls är önskvärt.
Den rikliga pälsen gör att man bör vara observant på komondorens öron för att
förebygga öroninflammation. Bra om man förhindrar viss hudirritation vid pungen
genom att hålla rent från päls.

1 årig hane ej fullpälsad

Fullpälsad Foto: från all animals

Målsättning.
Mentalt i samhället välfungerande, friska och exteriört rastypiska hundar.

