Sibirisk katt
är en frisk ras!
Sibirisk katt

Finns även på SibiriskaKatten.se

Sibiriska katter och kullar

Vi behöver väl inte testa
en frisk ras?

M

ånga, ja faktiskt 7.600, av oss som älskar
Sibiriska katter har samlats i Facebookgruppen som heter just ”Sibirisk katt”. Vår
grupp kokar av aktivitet, med närmare 70.000
interaktioner varje månad. Med en sådan stor
grupp kommer ett ansvar. Ett ansvar vi tar för
att verka för att vår Sibiriska katt ska fortsätta
vara en av de friskare raserna i landet.
Vår ras är frisk tack vare dess grundkonstitution, men också för att
många fantastiska uppfödare redan från början varit uppmärksamma på hälsa, och snabbt började testa för ärftliga kattsjukdomar.
Många har lagt stor omsorg, mycket tid och pengar på testning och
val av partner till sin avelskatt för att just du ska kunna köpa en
katt som är och förblir frisk.
Med denna artikelserie vill vi börja med att låta några ägare av
Sibirisk katt berätta sin historia - då det som inte ska hända ändå
hände, en Sibir fick HCM. Vi vill låta dem berätta för att tydliggöra
varför det är så viktigt att fortsätta testa våra sibbar innan parning,
under den fertila perioden, men också i äldre ålder – 5 och 8 års testerna som är så viktiga för oss som utvärderar risker i stamtavlan
vid parning. I en del fall uppträder inte HCM förrän senare, och det
är därför viktigt att fortsätta testa katterna. Utan test vet man inte
säkert om en katt har HCM eller inte.
Vi kommer under flera veckor prata om HCM på olika sätt i Sibirisk
katt, varje fredag kommer en ny FREDAGSTRÅD, så följ serien, ha
lite is i magen, och vi hoppas kunna ge dig klarhet i vad HCM är, hur
vi testar och testresultat.
Det är inte bara uppfödare som testar sina katter, utan varje katt
som HCM-testas är ett bidrag till uppfödarnas strävan att hålla rasen frisk – det är bara tillsammans vi kan hålla vår ras fortsatt frisk.

Artiklarna om HCM är publicerad
i facebookgruppen ”Sibirisk katt”
som en del av en artikelserie med
temat ”Hälsa i fokus” i maj 2020.
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50 mil för att HCM scanna en
sibbe? Inga problem!
TEXT:............................Anna Elmdahl
FOTO:.... Maria Westling WMartphoto
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Csilla - En drömsibir med HCM.
TEXT:............................Anna Elmdahl
FOTO:............ Privat / Ingrid Näsholm
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Vår Sam har HCM - och är en
glad och pigg sibbe som alla
älskar
TEXT:............................Anna Elmdahl
FOTO:........ Emma Rehnqvist Jackson,
Tina Landin, privata foton
FORMGIVNING:............Nina Lindström
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