PETERBALD
Ny race i kategori IV.
På dette års generalforsamling i FIFe blev der med virkning fra 1. januar
2007 givet en foreløbig godkendelse af en ny race i kategori IV.
Af Trine Piltoft.
.....................................................................

PEB b (Chokoladefarvet peterbald)

Om godkendelsen
På dette års generalforsamling i
FIFe blev der givet en foreløbig
godkendelse af en ny race i
kategori IV.
Racen hedder peterbald, og er
en hårløs kat med orientalsk
udseende. Racen er IKKE en ny
søsterrace til de øvrige 6 racer i
kategorien, men har tilladelse til
at udkrydse til siamesere, orientalere & seychellois. Afkom
herfra må og kan derfor ikke gå
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tilbage i den almindelige avl af
siameser/orientaler/seychellios.
Peterbald registres med EMS
koden PEB, men selv om de fås
i flere forskellige hårlængder, kan
kun de helt hårløse registreres
som PEB. Ifølge forslaget vil de
øvrige afkom blive registreret
som XSH og kan kun bruges i
peterbald avlen efter tilladelse fra
det nationale avlsråd, og vil som
før skrevet ikke kunne parres
tilbage til siameser/orientaler/
seychellios avlen.
Lidt om peterbaldens historie
Foundation hunkatten til de 2
russiske hårløse racer (don
sphynx og peterbald) var en
blåtortie hunkat ved navn Varya,
der var blevet reddet af Irina
Kovalyova. I begyndelsen troede
man at Varya var alvorligt syg,
idet hun øjensynligt havde tabt al
pelsen. Efter lang tids medicinsk
behandling virkede det dog ikke
til at Varya led af nogen former
for sygdomme, men at hun
istedet var et resultat af en
genetisk sammentræf.
I april1989 blev Varya parret med
naboens hankat, og et sundt kuld
blev født....men mange af
killingerne i kuldet var hårløse
som deres mor!
En af Varya’s killinger (en sort
hunkat ved navn Chita) kom til
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katteriet “Myth” (Opdrætter: Irina
Nemykina), hvor opdrættet af de
russiske hårløse katte havde
begyndt. Den første race der
blev „etableret“ var don sphynx.
Der var ingen katteklubber i
Rostov-on-Don på det tidspunkt
så Irina førte sine egne
stamtavler. Selvfølgeligt var de
langt fra præcise, men de var
meget værdifulde fra et gentisk
synspunkt.
Ifølge disse dokumenter blev det
fastslået at dette nye gen for
hårløshed var dominant i forhold
til almindelig pelslængde. Dette
var tydeligt, for når man parrede
en heterozygot hårløs kat med
en kat med normal pels, så kom
der altid nogle hårløse killinger i
kuldet.
De hårløse katte i Myth Cattery
blev kun parret med europe´er
og korthårede huskatte.
Foundation kattene, der var
resultatet af de første
udparringer til europe´er, var
selvfølgeligt heterozygote for det
hårløse gen.
Siden racen stadigvæk er relativt
ung, bliver der stadigvæk
arbejdet henimod at udvikle
mere homozygote linier. I nogle
kuld bliver der stadigvæk født en
hel del „straight haired“ killinger
sammen med de nøgne killinger.
Den første parring mellem en

Standard for Peterbald

don hairless kat og orientaler/
siameser, foregik i St.Petersburg
og i Moskva i 1993. Disse
orientalsk typede hårløse katte
(ved navn “peterbalds”) var ikke
særligt populære i Moskva, men
blev tilgengæld meget populære
ibland opdrættere i St. Petersburg.De første peterbalds blev
født i Januar 1994. De var et
resultat af en udkrydsning
mellem en tortie orientaler hun
(Radma von Jagerhof) og en
sort makrel tabby don hairless
hankat (Afinogen Myth), hvis
benstruktur var lidt let, men som
havde et kileformet hovede. Alt i
alt var han et godt valg til at
parre ind på orientaleren. Denne
hankat blev også parret med
russian blues. Kuldene fra disse
parringer blev regnet for at være
don hairless, men nogle af
killingerne var ret så elegante og
de blev derfor brugt i
avlsprogrammet for peterbalds.
De førstepeterbalds blev solgt til
andre klubber i forskellige dele af
Rusland, og de har skabt
grundlag for udviklingen af
peterbalds over hele Rusland.
Den kat der har været mest
betydningsfuld for udbredelsen
af peterbalds var en sort hankat
ved navn Nocturn iz Murino, født
Februar1995. Han var en hybrid
fra en udkrydsning mellem en
orientalsk korthår´s hunkat og en
don hairless hankat som nævnt
ovenfor. Han blev meget brugt til
parringer med orientaler og
siameser hunner, og han lavede
mange afkom af høj kvalitet. Nu
er hans afkom blevet parret med
hinanden, og derudover er de
blevet parret med let-typede don
hairless katte, og de krydses
også med nye linier af orientalsk
korthår og siamesere. Dette er
grunden til at der idag findes en
vifte af forskellige farver i
peterbald - herunder også
maskede katte.
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