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Rasspecifika Avelsstrategier
för
PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou

Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds – och Boskapsvaktare
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1. Allmänt
Allmänt om rasen
Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou
Grupp: 2, sektion 2 FCI(249)
Hemland: Spanien
Användning: Vakt och sällskapshund
Rasklubb: Club Espanol Del Ca De Bou
Svensk rasklubb: Saknas, ingår i Klubben för Gårds och Boskapsvaktare
Specialklubb: Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Rasens historia
Perro dogo Mallorquin är hundens officiella namn men kallas i dagligt tal för Ca de Bou
som betyder tjurhund(bulldogg).
Redan i början av 1700-talet fanns det molossliknande hundar på Mallorca som
användes för vakt.
När Mallorca blev Brittisk koloni 1713 tog britterna med sig både bulldoggar och
intresset för kamp mellan hundar samt mellan hundar och tjurar, s.k. bullbaiting.
Kampsporten blev mycket populär och Mallorkierna utvecklade Ca de Bou.
När hundkamp förbjöds så sjönk intresset för rasen men den var ändå så pass vanlig att
det 1931 skrevs den första officiella rasstandarden.
Spanska inbördeskriget och andra världskriget utplånade vad som tidigare hade funnits
av rasen.
Hundrasen godkändes av FCI (The Fédération Cynologique Internationale) 1964 vilket
anses ha varit ett misstag då rasen vid den tiden praktiskt taget var utdöd.
På 1980-talet gjordes de första vettiga försöken till att återskapa hundrasen bland
annat med avelsmaterial från korsningar mellan Ca de Bestiar och Bulldogg.

Helhetsintryck, uppförande och karaktär:
Det är en typisk moloss som ska ha en något långsträckt kroppsform.
Den skall vara medelstor, stark och kraftfull.
Det skall vara en markant skillnad mellan könen, vilken främst skall framgå i huvudet,
vars omkrets skall vara betydligt större hos hanhunden än hos tiken.
Mankhöjd hanhund 55-58 cm cm, tik 52-55 cm.
Vikten ska ligga runt 36 kg.
Rasen är till sin natur lugn, men kan också visa tapperhet och mod.
Den skall vara vänlig mot människor, trogen och tillgiven sin ägare.

Ca de Bou internationellt
Det är väldigt svårt att göra en uppskattning på hur många Ca de Bou det finns i
världen.
Aktiva uppfödare finns i Spanien(i huvudsak på Mallorca med grannöar), Portugal,
Frankrike, Polen, Tyskland, Holland, Belgien, England, Finland och Sverige.
Men även i Norge, Ryssland och Puerto Rico.
På vissa håll florerar hundar som sägs vara Ca de Bou men inte är godkända av den
spanska rasklubben ”Club Espanol Del Ca De Bou”.
Ytterligare en rasklubb har bildats i Spanien, ”Ca de Bou Club Int.” Denna nya klubb är
ett alternativ till den officiella rasklubben och samarbetar bl.a. med AVEPA ( Asociación
de Veterinarios español Especialistas en Pequeños Animales) angående armbågs- och
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höftledsdysplasi.
En gissning är att det finns högst 1 500- 2 000 Ca de Bou i världen.
I Spanien som är rasens hemland föds det i genomsnitt ca 50 valpar per år.

Ca de Bou i Sverige
Den första Ca de Bou som registrerades i Sverige var en tik vid namn ”Alga d´ES Puig
Des Teix”.
Hon registrerades hos SKK 1995 och fick år 2000 två valpar.
Båda dessa valpar ska ha exporterats.
Först 2008 blev rasen på nytt introducerad då tre kennlar importerade hundar från
Danmark, Polen och Spanien.
Av de hundar som nu kom till Sverige var två hanhundar, kullsyskonen och tillika
bröderna ”Freke´s Achilleus” och ”Freke´s Absalon”.
Av tikarna kan nämnas ”Britney Jb Sapiens Rex”,”Aguija Adaskowy Gaj” och ”Makalu de
Vautrecoeur” som samtliga har fått svenskregistrerad avkomma fram till och med år
2010.
Ytterligare 11 st. Ca de Bou har under åren 2008-2012 importerats till Sverige samt
även några som ej registrerats hos SKK.

2. Populationsbeskrivning
2012 finns det 29 hanar och 22 tikar av rasen Ca de Bou i Sverige.
Ingen svenskfödd hund har ännu används i svensk avel.
Av de importerade tikarna finns flera som ej är närbesläktade.
De representerar en hyfsad inhemsk avelsbas.
Dom tre hanhundar som använts hittills i aveln är två kullsyskon och således är de flesta
svenskfödda Ca de Bou närbesläktade.
2010 importerades hanhunden ”Von Zillion Jedi” från Belgien för att få in lite nytt blod i
de svenska linjerna.
Rasen ökar inte i någon snabb takt, vilket är bra med tanke på det lilla avelsmaterial vi
har i Sverige.
Registrerings statistik
Antal reg/år 1995 1999 2000

2008

Tikar (varav importer)

1

0

0

1

Hanar (varav importer)

0

1

2

1

Totalt

1

1

2

2

Importer kan visas fr.o.m. 2004

2009

2010

3

(2)

11

(1)

4

(2)

11

(1)

7

(4)

22

(4)
(4)

2011
7

2012
0

10

(1)

1

(1)

17

(1)

1

(1)
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Djur använda i avel
2000 2009 2010 2011

Totalt

Kullar

1

2

3

3

9

Tikar

1

2

3

3

5

Hanar

1

1

2

3

4

Kullstorlek
2000 2009 2010 2011
Kullstorlek genomsnitt
Antal kullar
(År = födelseår)

2,0

2,0

5,7

5,3

1

2

3

3

4

*Mål
Långsiktiga mål i aveln med Ca de Bou följer de mål och rekommendationer som den
spanska rasklubbben sätter upp.
Då det är en ras med låg population i världen är det viktigt att mål avseende hälsa,
exteriör, mentalitet med mera sker i samarbete med uppfödare och rasklubbar runt om
i världen.
*Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige är att bygga upp en frisk och sund population
baserad på flera olika linjer med ej närbesläktade hundar.
*Engagera gamla och nya Ca de Bou ägare i Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare och
på sikt ha tillräckligt underlag för att bilda en egen rasklubb.
*På tävling och utställning visa att Ca de Bou är en hund som lämpar sig för det mesta.
*Öka antalet ej närbesläktade hundar samt använda nya individer i den svenska aveln
för att bryta släktskapet mellan de svenskfödda hundarna.
*Sprida information om och förhoppningsvis öka intresset för rasen och därmed nå fler
människor som aktivt vill deltaga i rasens utveckling.
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Strategier
*Import av för avel lämpliga hundar för nya blodslinjer.
*Användande av utländska hanhundar på våra tikar.

3. Hälsa
Det finns för närvarande inga hälsoprogram för rasen, varken i Sverige eller Spanien.
Inte heller finns det någon information om att rasen skulle vara överrepresenterad när
de gäller sjukdom eller annat hälsoproblem. Rent allmänt anses Ca de Bou vara en
mycket frisk hundras.
I dagsläget har endast åtta Ca de Bou blivit HD-röntgad, varav endast en individ har HD
A.
Den svenska populationen är för liten och för ung för att det ska vara möjligt att dra
några slutsatser.
Höftledsdysplasi (HD)
Diagnos
HD grad A

2010

2011

1 (20,0 %)

HD grad B
HD grad C

2 (40,0 %)

HD grad D

2 (40,0 %)

HD grad E
Totalt antal undersökta

1 (100,0 %)
5

1

Snittålder för undersökning (månader) 19

16

Antal födda

16

17

Armbågsdysplasi (ED)
Diagnos

2010

ED ua (0)

2 (66,7 %)

ED grad 1

1 (33,3 %)

2011
1 (100,0 %)

ED grad 2
ED grad 3
Totalt antal undersökta

3

1

Snittålder för undersökning (månader) 20

16

Antal födda

16

17
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Mål:
*Att minska antalet dysplasier.
*Att minst 50 % av ett års registreringar röntgas.
*Att få en bättre bild av den allmänna hälsostatusen hos rasen.
Strategier:
*Samla uppfödare och handhundsägare till uppfödarmöte för att få gemensam syn på
HD-problematiken.
*Att ej använda hundar med kliniska symptom på HD i aveln.
*Utfärda avelsrekommendationer för valphänvisning på rasklubbens hemsida.
*Att hos SKK begära, att avkommor efter D och E beläggs med registreringsförbud.
*Utskick av hälsoenkät till registrerade ägare av rasen.
*Kontakt med försäkringsbolag för eventuell statistik.

4. Mentalitet/funktion
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt
och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl
uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför att individer av dessa raser genomgår
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, alternativt Mentalbeskrivning hund, MH.
Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör utgöra ett underlag i
avelsarbetet.

I dagsläget har bara en Ca de Bou, (”Red Basta Tigra”) genomfört MH.
Dock finns inga resultat från jakt eller bruksprov ännu.
Mål:
*20% av alla Ca de Bou ska genomgå MH eller BPH.
Strategi:
*Uppfödarna stimulerar sina valpköpare till MH/BPH.
*Ras- och specialklubb informerar om och arrangerar olika test.
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5. Exteriör
Det finns ej så många resultat från utställning i Sverige därför är det ej möjligt att göra
en utvärdering angående eventuella förtjänster eller brister.
Rent allmänt kan det sägas att på grund av rasens låga population är det svårt att hitta
en domare med erfarenhet av rasen.
Svenskägda Champion
SE UCH Freke's Absalon S46511/2008
FI UCH SE UCH Red Basta Tigra SE42580/2010
NORD V-11 SE UCH Red Basta Royce SE42581/2010

6.Övrigt
Då Ca de Bou är en ny ras i Sverige med mycket låg population, den saknar rasklubb
men ingår i Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare där det endast finns två stycken
registrerade Ca de Bou ägare, är det svårt att lägga fram mål och strategier och
förankra dem hos de totalt ca 45 Ca de Bou ägare som finns i Sverige.
Men denna lilla skara av Ca de Bou ägare är alla mycket nöjda med sina hundar och
övertygade om att rasen kommit för att stanna.
Som uppfödare märker man också av ett stort allmänt intresse även om man får räkna
med att det kan ta ett par år att introducera en ny hundras.
Ca de Bou är en robust och mångsidig hund och en uppfattning är att den många
gånger kan vara ett bra alternativ för den som kanske först hade tänkt sig en hund av
mer svårhanterliga raser som från bruksraserna eller andra molosser/mastiffer.
Kennlar:
Red Basta
Torrent De Pareis
Maximillian Fox’s

Sammanställt av Svenska Bergs- och herdehundklubbens avelskommitté i mars 2013.
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