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GRUPPE:
FCIs RASENR.:

5
234

RASEBESKRIVELSE FOR XOLOITZCUINTLE
(Meksikansk nakenhund)
Opprinnelsesland/
hjemland:
Mexico
Bruksområde:

Stor og mellom: vakthund
Miniatyr: selskapshund

Innledning:

Genet for hårløshet er dominant. Allikevel blir det født noen
valper med pels. Ettersom avl på hårløse gir færrest avkom
med pels, har dette blitt foretrukket. Det er bevist at denne
avlen både bevarer og forbedrer rasens kvalitet. For å oppnå
genetiske variasjon kan velbygde hunder med pels benyttes i
avlen, hvis de ellers er av utmerket type og helhet, samt har
farge og pels ifølge standarden.
Avl mellom to hunder med pels er ikke tillatt. For å anvende
hunder med pels i avl må de være registrert avkom etter
foreldre som har minst tre generasjoner av hårløse bak seg,
På utstillinger må den behårede varianten betraktes som
renraset for å kunne pares med hårløse.

Historikk:

Rasen er meget gammel. I precolumbianske Mexico ble
kjøttet til xoloitzcuintle (xoloitzcuintli på nahuatlspråket)
betraktet som en delikatesse og spist ved spesielle religiøse
seremonier som et rituale. Hunden ble oppfattet som en
representant for guden ”Xolotl”, som navnet tydeligvis
stammer fra. Dens oppgave var å følge de døde sjeler til
deres siste hvile. Dette førte til at rasen ble sjelden, på
grensen til å dø ut, men Federación Canófila Mexicana (den
mexicanske kennelklubben) reddet denne nasjonale rasen,
og har siden 1940 anvendt en xoloitzcuintle i sin logo. Den
hårløse varianten er idag kjent som “perro pelón mexicana”
(mexicansk nakenhund), mens den behårede ble kalt
“itzcuintle” av urinvånerne.
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Urhundtype med gamle aner og utviklet gjennom lang tid.
Meget tiltalende helhetsinntrykk, slank og harmonisk i alle
henseender, som gir inntrykk av hurtighet, harmoni og styrke
uten å virke grov. Den har en velproporsjonert kropp med
rene linjer. Brystkassen skal være romslig med godt buede
ribben. Lange ben og lang hale. To hårlagsvarianter: en uten
og en med pels, begge med identisk konstruksjon med
unntak av pels og tannsett.
Hårløs variant: Det viktigste kjennetegnet er den komplette,
eller nesten fullstendige mangel på pels på kroppen, som er
glatt med myk hud. Et særskilt kjennetegn er tannsettet, som
nesten alltid er ufullstendig, noe som henger sammen med
det medfødte genet for hårløshet.
Pelskledd variant: Meget tiltalende, med svært kort pels, som
skal være tett, glatt og myk uten underull, Den pelskledde
varianten skal ha samme harmoniske proporsjoner som den
hårløse. Tannsettet skal være komplett med normalt
utviklede tenner og som er normalt plassert.

Viktige
proporsjoner:

Adferd/
temperament:

Hode:

Kroppslengden målt fra brystbensspissen til sittebensknuten
skal være noe lengre enn mankehøyden (10 : 9).
Tisper kan være noe lengre av hensyn til deres reproduktive
funksjon. Rasen forekommer i tre størrelser, alle slanke og
robuste, godt muskulert og med velutviklet brystkasse og
moderat benstamme. Kroppsformen er rektangulær, og
avstanden fra albuen til bakken er like eller litt større enn
avstanden fra manken til albuen. Skallen og snutepartiet skal
være av omtrent samme lengde.
Stillferdig, rolig, glad, oppmerksom og intelligent.
God vakthund og utmerket selskapshund. Kan være reservert
ovenfor fremmede, men aldri aggressiv. Dette gjelder for
begge hårlagsvarianter.

Skalle:

Bred og kraftig, kileformet. Sett ovenfra er den bred, allikevel
elegant, og smalner av mot snutespissen. Nakkeknølen er
ikke tydelig definert. Skalle og neserygg nesten parallelle.

Stopp:

Svakt, men tydelig markert.

Nesebrusk:

Mørk farge hos mørke hunder; brun eller rosa hos hunder
med bronsefarget eller gyllengul hud, med flekker hos
flekkede hunder.

Snuteparti:

Rett sett fra siden. Meget kraftig over- og underkjeve.
Tungen er vanligvis rosa, men kan ha sorte tegninger eller
flekker, noe som er vanlig for rasen. Tungen er alltid inne i

Norsk Kennel Klub

4
munnen. En tunge som henger ut er diskvalifiserende.

Lepper:

Stramme og tilliggende.

Kjever/tenner:

Begge hårlagsvariantene har sterke kjever. Saksebitt, men
tangbitt er tillatt.
Hårløs variant: Fulltallig sett med incisiver foretrekkes.
Bortfall av noen få incisiver, hjørnetenner, molarer,
premolarer eller vridde tenner bør ikke straffes, da tennene
hos mange hunder ikke har dype røtter. Fravær av pels er
genetisk nær knyttet til fravær av tenner.
Pelskledd variant: Komplett tannsett, sakse- eller tangbitt
kreves. Normalt utviklede og normalt plasserte tenner.

Kinn:

Lite markert.

Øyne:

Middels store, mandelformede med et våkent og meget
intelligent uttrykk. Fargen varierer i henhold til hudfargen; fra
sort, brun, hasselnøtt, ravfarget til gultonet. Mørkere farge
foretrekkes, begge øyne bør ha samme farge.
Øyelokksrender bør være godt pigmentert sorte, brune eller
grå hos mørke hunder. Lyse eller rosa aksepteres hos lyse
hunder, men dette er ikke ønskelig.

Ører:

Lange, store, uttrykksfulle og meget elegante med fin tekstur
hos begge hårlagsvarianter, de minner om flaggermusører,
Opprettstående når hunden er oppmerksom, i en vinkel på 50
– 80 grader fra horisontalen. Begge ørene bør være i samme
stilling når hunden er oppmerksom. Hengeører eller kuperte
ører er diskvalifiserende.

Hals:

Hos begge variantene bæres den høyt, er glatt og tørr, lett
buet, forholdsvis lang, slank, fleksibel, godt muskulert og
meget elegant. Huden er stram, elastisk og uten løs halshud.
Valper har rynker som forsvinner med alderen.

Forlemmer:
Skulder:

Flat og muskuløs med god vinkel mellom skulderblad og
overarmsben, som tillater lange, frie og elegante steg.

Albue:

Sterke og faste. godt tilliggende, aldri utoverdreide.

Forben

Rette sett forfra, og loddrette mot bakken.

Mellomfot

Sterk, nesten loddrett.
.

Poter:

Middels lange, (harefot) hvelvede og godt knyttede poter med
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noe pels hos de hårløse og dekket med pels hos den
pelskledde varianten. Mørke klør hos mørke hunder, lysere
hos bronsefargede og lyse hunder. Klørne bør klippes.
Tredeputene sterke og meget slitesterke for all slags terreng.
Godt utviklet hud mellom tærne.

Kropp:

Sterkt bygget.

Overlinje:

Helt vannrett.

Rygg:

Kort, sterk og fast.

Lend:

Sterk og muskuløs.

Kryss:

Lett avrundet, heller ca. 40 grader mot horisontalplanet.

Bryst:

Langt, dypt, rekker til albuene. Godt hvelvede ribben, verken
overdrevent eller flate. Sett forfra har overdelen god bredde.
Brystbensspissen er ikke framtredende.

Underlinje/buk:

Elegant markert underlinje. Muskuløs buk, moderat
opptrukket.

Hale:

Lang, tynn, som en fortsettelse av krysset når hunden er i ro,
og avsmalnende fra haleroten til spissen. Skal rekke til
haseleddet. Under bevegelse bæres den høyt i en bue, men
skal aldri berøre ryggen. I hvile skal den henge med en svak
bue imot spissen. I kaldt vær kan den i blant bæres inn under
buken.
Hårløs variant: Noen dotter med hår.
Pelskledd variant: Dekket med pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Sterke og muskuløse. Sett bakfra er de helt rette og
parallelle, aldri trange. Vinklene mellom hofte- og lårben og
mellom kne- og haseledd skal være så åpne at de tillater frie
og kraftfulle bevegelser.

Lår:

Godt utviklet muskulatur.

Knær:

Moderat vinklede.

Haser:

Kuhaset er høyst uønsket.

Poter:

Som forpoter.

Bevegelser:

Lette, elegante, fjærende. Travet er raskt og flytende, hode
og hale høyt båret. Bakbensbevegelsene er uanstrengte og
sterke.
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Hårløs variant:
På grunn av den totale mangel på pels er huden svært viktig,
Den er glatt og følsom ved berøring, og kjennes varm å ta på,
fordi den utstråler varme som en pels ellers ville ha isolert,
men kroppstemperaturen er den samme som hos raser med
pels. Forskjellen med pelshunder, som utveksler varme ved
naturlig ventilasjon, er at huden trenger mer stell oq mangler
naturlig beskyttelse mot sol og utfordrende vær. Arr skal ikke
trekkes for. Hunden svetter gjennom potene (tredeputer og
hud mellom tærne), som er grunnen til at hunden sjelden
peser, unntatt i sterk varme. Den bør være fri for tydelige
hudproblemer
Pelskledd variant: Glatt hud som skal være helt dekket av
pels.

Pels:
Hårlag:

Hårløs variant: Det karakteristiske med denne rasen er den
totale mangel av pels på kroppen (nakenhund) selv om det er
noen korte, grove og tykke hår i alle farger i pannen og
nakken, som ikke skal være mer enn 2.5 cm, og bør aldri
danne en lang, bløt topp. Det er vanlig med grove hår på
potene og halespissen, men mangel på dette skal ikke
straffes.
Pelskledd variant: Pels over hele kroppen. Den forventes å
ha svært lite pels på buken og innsiden av bakbena. Pelsen
bør være flat /tilliggende, helst glatt og uten underull.

Farge:

Hårløs variant:
Ensfarget mørk hud foretrekkes. Fargen varierer mellom sort,
skifergrå, grå, mørkegrå, rødlig, lever, bronse og blond. Det
kan også være flekker av hvilken som helst annen farge,
inkludert hvite tegninger.
.
Pelskledd variant:
Ensfarget, mørke farger foretrekkes. Fargen varierer mellom
sort, skifergrå, grå, mørkegrå, rødlig, lever, bronse og blond.
Det kan også være flekker av hvilken som helst annen farge,
inkludert hvite tegninger.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Det er tre størrelser:
Stor: 46 - 60 cm. +/- 2 cm kan aksepteres hos utmerkede
individer.
Mellomstor: 36 - 45 cm
Miniatyr: 25 - 35 cm
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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 bredt hode.
- Slapp, løs eller rynket hud hos voksne individer.
- Løs, slapp eller rynket hud på nakken hos voksne individer.
- Overdreven halshud.
- Lyse, runde, eller utstående øyne.
- Salrygget eller karpelend.
- For bratt kryss.
- Kuhaset.
- Halen for tett ringlet over ryggen.
- Kort hale.
- Flate poter.

Grove feil:
Diskvalifiserende
feil:

Lang og smal kropp med korte ben.
- Aggressiv eller for sky.
- Hunder som viser store fysiske eller mentale avvik.
- Blind eller døv.
- Over- eller underbitt.
- Skjevt bitt.
- Feil bitt, forårsaket av feil plassering av kjeven.
- Tunge som henger ut.
- Blått øye, eller forskjellig fargede øyne.
- Kuperte eller hengende ører.
- Kupert hale, kort hale.
- Pels på hvilken som helst del av kroppen til den hårløse
varianten, unntatt litt på hodet, ørene, nakken, potene og
halen.
- Pels som ikke er kort eller myk på den pelskledde varianten.
- Albinisme.
- Merle eller andre farger som ikke er nevnt i standarden,
f.eks. sort og tan, brindle, hvit, sobel, etc.
- Hunder over 62 cm og under 25 cm.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

