Den äkta och renrasiga labrador retrievern
Labradorens enda färger är svart, gul och brun. Anfadern S:t John-hunden fördes från Newfoundland
till Storbritannien i början av 1800-talet och blev vår tids labrador retriever. Tidigt upptäcktes dess
starka vilja att samarbeta med sina förare genom att bland annat apportera, något fiskare flitigt
nyttjade vid såväl fiske som fågeljakt.
Labradorens tre färger: svart, gul och brun
Hos labradoren var svart länge den mest accepterade färgen och den gula erkändes
först i början av 1900-talet. På den tiden avlade uppfödare sällan på de bruna då
efterfrågan på dessa var begränsad och efterfrågan ökade först på 1960-talet, för
att idag vara ganska vanlig.

”En typisk labrador ser ut som en labrador och
ingenting annat. Om den påminner om en annan
ras är den inte typisk.”
Mary Roslin-Williams, kennel Mansergh

Populära raser lockar fram oseriösa rasblandningar
Populära raser ger oseriösa uppfödare, som bara vill tjäna pengar, en möjlighet att experimentera fram rasblandningar och genom hård
marknadsföring skapa en efterfrågan på sina dyra valpar. ”Silverlabradoren” är ett sådant exempel. Den är troligen en blandning av labrador
och weimaraner. Det finns en teori att kenneln Kellogs i USA ligger bakom korsningen. Kenneln hade både labradorer och weimaraner.
”Silverlabradoren” har ett färganlag som labradoren saknar men som finns hos just weimaraner. Uppfödare av ”silverlabradorer” har en smal
avelsbas och många av deras individer är närbesläktade. Det är inte bara färgen som skiljer en labrador från en weimaraner. Även
mentaliteten är annorlunda. Mentaliteten är en mycket viktigt rasspecifik egenskap och är avgörande när man ska välja såväl jaktkamrat som
”Silverlabrador”
en familjemedlem. Med detta inte sagt att valpar av ”silverlabrador” inte kan vara söta, trevliga o.s.v. – däremot är de inte labradorer och ska
inte vara sig säljas eller marknadsföras som sådana.

JA till renrasig labrador!

Mer om labradoren finns att läsa på www.labradorklubben.se

Weimaraner

