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RASEBESKRIVELSE FOR XOLOITZCUINTLE
(Meksikansk Nakenhund)
Bruksområde:

Stor og mellom: vakthund
miniatyr: Selskapshund

Historikk:

Svært gammel rase. Den ble betraktet som en representant for guden
Xolotl som navnet stammer fra og skulle ledsage de dødes sjeler til
himmelen. Kjøttet på den hårløse varianten ble ansett som en
delikatesse og rasen var derfor nesten utryddet. Den ble reddet av den
meksikanske kennelklubben og har vært brukt som klubbens logo siden
1940. Den pelskledde varianten kalles Izcuintle av de innfødte.

Innledning:

Genet for hårløshet er dominant, men likevel fødes noen valper med
pels. Ettersom alv på hårløs mot hårløs gir færrest valper med pels,
foretrekkes dette. Det er bevist at slik avl opprettholder og forbedrer
kvaliteten på rasen. Men ved å krysse hårløs mot hårløs vil 25% av de
homozygote valpene få et dødelig gen. Da rasen er forholdsvis sjeldne
og det kan være vanskelig å finne egnede avlshunder, kan gode
pelskledde hunder brukes i avl, men ikke stilles ut. Avl mellom
pelskledde hunder er ikke tillatt. Pelskledd avlshund må være et
resultat av registrerte foreldre hvor min en generasjon kommer fra avl
på hårløse hunder.

Opprinnelsesland/
hjemland:

Mexico

Helhetsinntrykk:

Hårløs variant: Meget tiltalende hund, det mest karakteristiske og
påfallende er den totale eller nesten totale mangel på pels, og en glatt og
myk hud. Harmoniske proporsjoner, bredt bryst, romslig brystkasse,
lange lemmer og hale.
Pelskledd variant: Meget tiltalende hund, helt dekket av pels og med de
samme harmoniske proporsjoner som den hårløse varianten. Pelsen kan
ha alle farger, lengde og struktur. Harmoniske proporsjoner, bredt bryst
romslig brystkasse, lange lemmer og hale.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde: lengde = 10: 9, dvs noe lengre enn høy. Tisper kan være
noe lengre enn hannhunder.

Adferd/
temperament:

Rolig og avbalansert, glad, oppmerksom og våken. Reservert overfor
fremmede, en god vakthund og utmerket familiehund. Aldri aggressiv.

Hode:
Skalle:

Bred og kraftig, men likevel elegant. Kileformet. Nakkeknølen kun svakt
markert. Skallen og neseryggen parallelle .
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Stopp:

Svakt, men tydelig markert.

Nesebrusk:

Meget mørk hos mørke hunder; rosa eller brun hos hunder med
bronsefarget eller gyldengul hud, upigmenterte flekker forekommer hos
flekkete hunder.

Snuteparti:

Rett sett fra siden. Meget kraftig over- og underkjeve.

Lepper:

Stramme.

Kjever/tenner:

Hårløs variant: Kraftige kjever. Tett saksebitt, tangbitt også tillatt. Mangel
av noen få fortenner, premolarer, molarer eller vridde tenner ingen feil, da
mange hunder ikke har dype røtter. Genetisk er hårløshet forbundet med
tannmangel.
Pelskledd variant: Komplett tannsett, sakse- eller tangbitt kreves.

Tunge:

Vanligvis rosa, men kan ha sorte tegninger. Flekker eller striper vanlig
hos rasen. Tungen alltid på innsiden av munnen.
Ubetydelig markert.

Kinn:
Øyne:

Ører:

Hals:

Middels store, mandelformede. Våkent og livlig uttrykk. Fargen varierer i
henhold til hudfargen; fra sort, brun, rødbrun og ravfarget til gul, dog
foretrekkes farger så mørke som mulig. Begge øyne av samme farge.
Øyelokksrendene varierer fra sort til brun eller grå; det er tillatt, men ikke
ønskelig med blekere eller rosa flekker.
Hårløs variant: Lange, store og bevegelige, meget elegant med tynn
struktur, ligner på flaggermusører. Alltid stående når oppmerksom,
bæres i 50 - 80 grader mot horisontalplanet.
Pelskledd variant: Lange, store og bevegelige. Kan være stående eller
hengende, alle posisjoner akseptable. Begge ører skal være i samme
posisjon når oppmerksomme.
Meget elegant, smal, elastisk, forholdsvis lang, høyt båret med lett
nakkebue. Meget muskuløs. Huden stram og elastisk uten løs halshud.
Valper kan ha hudfolder som forsvinner med alderen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Sett forfra rette med gode proporsjoner og lengde i forhold til kroppen.

Skulder:

Flat og muskuløs. God vinkel i skulderleddet som tillater frie og elegante
bevegelser med god steglengde.

Albue:

Kraftige, godt tilliggende, aldri utoverdreid.

Poter:

Middels lange (harepoter). Hvelvede og knyttede tær med noe hårvekst
hos de hårløse, dekket med pels hos den pelskledde. Korte og sorte klør
hos mørke hunder, blekere hos bronsefargete eller gylne. Harde og
sterke tredeputer, velutviklet hud mellom tredeputene. Sporer bør fjernes
*

Kropp:
Overlinje:

Kraftig bygget.
Helt rett. Uønsket med sadelrygg eller karpelend.
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Manke:

Svakt markert

Rygg:

Rett.

Lend:

Kraftig og muskuløs.

Kryss:

Lett avrundet, ca 40 grader mot horisontalplanet. Kraftig, muskuløs.

Bryst:

Langt, dypt, rekker til albuene. Lett hvelvede ribben, men aldri flate. Sett
forfra er forbrystet tilstrekkelig bredt, men brystbensspissen er ikke
framtredende.

Underlinje/buk:

Elegant opptrykket i en muskuløs linje.

Hale:

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Lang, tynn med noen få strie hår. lavt ansatt, rekker til hasene,
avsmalnende mot spissen. Bæres høyt i en bue under bevegelse, man
aldri rullet over ryggen. I hvile bæres hengende med en svak bøy i
spissen. Halen kan av og til bæres innunder kroppen mot buken som tegn
på skyhet.
Helt rette og parallelle sett bakfra, aldri tettstilte. Velvinkelte for å gi frie
bevegelser. Kuhasethet skal trekkes for.

Lår:

Kraftige og muskuløse.

Knær:

Velvinklete.

Poter:

som foran

Bevegelser:

Lange, elegante, fjærende bevegelser på grunn av gode vinkler. Travet
raskt og flytende, hode og hale høyt båret.

Hud:

Hårløs variant: Huden karakteristisk pga total mangel på pels. Glatt,
meget følsom ved berøring. Kjennes varm å ta på da den utstråler varme
i motsetning til pelshunder, men kroppstemperaturen er den samme som
hos andre hunder. Huden trenger mye stell da den mangler naturlig
beskyttelse mot solskinn og vær. Arr skal ikke trekkes for. Hunden
svetter gjennom potene og peser sjelden. Den skal være fri for tydelige
hudproblemer.
Pelskledd variant: Glatt, helt dekket av pels.

Pels:
Hårlag:

Hårløs variant: Mangler totalt pels på kroppen, men har noen korte, stive
og tette hår av alle farger på pannen og halsen, men disse må aldri bli
lengre enn 2,5 cm og må aldri danne en lang, bløt hårtopp. Grove hår
finnes ofte på potene og mot halespissen, men ingen feil dersom dette
mangler.
Pelskledd variant: helt dekket av pels. Den kan ha lite pels under buken
og på innsiden av bakbena. Pelslengde og kvalitet kan variere.

Farge:

Hud, hårløs variant: Ensfargete og mørke farger foretrekkes. Fargen
varierer fra sort til gråsort, skifergrå, mørk grå, rødlig, leverfarget, bronse
og gyldengul. Flekker i alle farger, også trefargete og hvite flekker.
Pelskledd variant: alle farger eller kombinasjoner av farger i forskjellige
toner. Pelsen kan være i enhver struktur og lengde, og skal dekke hele
kroppen.
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Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Feil:

Stor: 46 - 60 cm. Toleranse + 2 cm hos meget gode individer
Mellom: 36 - 45 cm
Miniatyr: 25 - 35 cm
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig
feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens
helse og velferd.
-Meget bred skalle
-Hårløs variant: hår på kroppen ikke nevnt over
-Slapp, løs eller rynkete hud på hals og nakke hos voksne individer
-Lyse, runde eller utstående øyne
-Salrygget, karpelend
-Løs halshud
-Avfallende kryss
-Overdrevet kuhaset
-Halen krøllet inn over ryggen. Kort hale.
-Flate poter
-

Grove feil:
Diskvalifiserende
feil:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lang, smal kropp med korte ben
Aggressiv eller for sky
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
Manglende på rasetype.
Blå øyne eller blå flekker i øynene
Dårlig bitt, unormal stilling av kjeven. Tunge som stikker ut
Kuperte* eller hengende ører hos den hårløse varianten
Pels på hele kroppen hos den hårløse varianten, bortsett fra hode,
ører, hals, poter og hale. Variant med pels.
Albino, blindhet, døvhet.
Høyde over 62 cm eller under 25 cm

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*Kupering og fjerning av sporer er forbudt i hht norsk lov.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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