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(MASTIN ESPAÑOL)
Alkuperämaa: Espanja
KÄYTTÖTARKOITUS: Vartiointi ja suojelu. Tätä rotua on käytetty jo keskiajalta lähtien siirrettäessä karjaa (varsinkin merinolampaita) laitumelta toiselle vuodenaikojen mukaan. Koirat suojelivat karjaa susilta ja muilta pedoilta kaikkina
vuodenaikoina ja erilaisissa maastoissa karjan laiduntaessa tai siirtyessä paikasta
toiseen. Rotua käytetään yhä edelleen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa sekä
myös maatilojen, ihmisten ja omaisuuden vartiointiin ja suojelemiseen.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.2 molossityyppiset
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Erittäin kookas, mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen
ja pitkälinjainen. Hyvin tasapainoinen, voimakas ja lihaksikas. Vankka luusto.
Suuri pää. Runkoa peittää keskipitkä karva. Tärkeintä on rakenteen sopusuhtaisuus
ja tasapainoisuus sekä koiran seistessä että liikkuessa. Haukku on erittäin voimakas, syvä, hyvin sointuva ja kauas kuuluva.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on säkäkorkeutta suurempi.
Kallo-osan ja kuono-osan pituuden suhde on 3:2.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin älykäs ja omalla tavallaan kaunis
koira, jonka ilme kuvastaa molempia ominaisuuksia. Konstailematon, lempeä,
ystävällinen ja arvokas koira, erittäin päättäväinen vieraita ihmisiä ja vaarallisia
eläimiä kohtaan varsinkin puolustaessaan tiluksia tai karjaa. Koira on itsevarma ja
tietoinen omasta voimakkuudestaan.
PÄÄ: Suuri ja voimakas, muodoltaan katkaistun leveätyvisen pyramidin muotoinen. Kokonaisuutena kallon ja kuono-osan tulee ylhäältä katsottuna olla neliskulmainen ja yhtenäinen, se ei saa kaveta huomattavasti kuonontyven ja ohimoluiden
välistä. Kallo-osan ja kuono-osan linjat ovat kohtalaisen erisuuntaiset.
Kallo: Leveä, voimakas, sivusta katsoen hivenen kupera. Kallon leveys on sama tai
suurempi kuin sen pituus. Otsauurre on korostunut. Niskakyhmy on selvästi erottuva.
Otsapenger: Loiva, ei kovin korostunut.
Kirsu: Musta, kostea, suuri ja leveä.
Kuono: Kuononselkä on suora. Ylhäältä katsottuna kuono-osa on suunnilleen suorakaiteen muotoinen ja kauttaaltaan leveä, kirsua kohti hieman kapeneva mutta ei
missään tapauksessa suippo.
Huulet: Ylähuuli peittää alahuulen. Alahuulen limakalvo on löysä ja suupieli selvästi näkyvissä. Limakalvot ovat aina mustat.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta. Valkoiset, voimakkaat ja terveet hampaat,
suuret terävät kulmahampaat, jotka mahdollistavat varman puruotteen. Poskihampaat vahvat ja voimakkaat, etuhampaat pienehköt. Välihampaita ei saisi puuttua.
Kitalaki musta, hyvin selvät harjanteet.
Silmät: Pienet suhteessa kalloon, mantelinmuotoiset, mieluiten tummat pähkinänruskeat. Ilme on tarkkaavainen, ylevä, miellyttävä ja älykäs, vieraille tuima. Silmäluomet ovat paksut ja mustapigmenttiset. Osa alaluomen limakalvosta näkyy.
Korvat: Keskikokoiset, riippuvat, kolmiomaiset ja litteät. Kiinnittyneet silmien
linjan yläpuolelle. Levossa korvat riippuvat poskenmyötäisesti mutta ei liian tiivisti
päätä vasten. Koiran ollessa tarkkaavainen ne kohoavat tyvestään kolmanneksen
verran. Korvia ei typistetä.
KAULA: Lieriömäinen, leveä, vahva, lihaksikas ja joustava. Nahka paksua ja
irtonaista, runsas kaulanahka muodostaa kaksi leuanaluspussia.
RUNKO: Suorakaiteen muotoinen, roteva, vankka ja erittäin voimakas, kuitenkin
notkea ja ketterä.
Ylälinja: Vaakasuora ja tasainen, myös koiran liikkuessa.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Voimakas ja lihaksikas.
Lanne: Pitkä, leveä ja voimakas, kupeita kohti kapeneva.
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Lantio: Leveä ja vahva, noin 45 kulmassa vaakatasoon nähden. Korkeus lantion
kohdalta sama kuin säkäkorkeus.
Rintakehä: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Selvä eturinta. Kylkiluiden välit
selvät, kyljet pyöristyneet, eivät litteät. Rintakehän pienin ympärysmitta on noin
1/3 säkäkorkeutta suurempi.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva vain hyvin lievästi kohoava, kupeet syvät ja voimakkaat.
HÄNTÄ: Tyvestä hyvin paksu, keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas, joustava ja
rungon karvapeitettä pitemmän karvan peittämä. Levossa häntä on riippuva ja
ulottuu selvästi kinnerniveleen asti, joskus kärjestään kaartuva. Koiran liikkuessa
tai innostuessa häntä nousee sapelin muotoisena, hännänpää kaartuvana. Häntä ei
kuitenkaan koskaan kaarru koko pituudeltaan eikä kierry lantion päälle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat suorat, edestä katsottuna yhdensuuntaiset ja täysin pystysuorat. Kyynärvarsi on kolme kertaa välikämmenen pituinen. Luusto voimakas,
välikämmen vahva.
Lavat: Viistot ja hyvin lihaksikkaat, pitemmät kuin kyynärvarsi. Lavan ja olkavarren välinen kulma on lähes 100.
Olkavarret: Voimakkaat, lapaluun pituiset.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma noin
125.
Kyynärvarret: Voimakkaat ja pystysuorat.
Välikämmenet: Sivusta katsoen hieman viistot, eivät erotu selvästi kyynärvarresta.
Voimakasluustoiset.
Etukäpälät: Muodoltaan ns. kissankäpälät, tiiviit. Voimakkaat, hyvin kaarevat
varpaat. Vahvat kynnet ja päkiät. Iho varpaiden välissä kohtuullisesti kehittynyt ja
karvainen.
TAKARAAJAT: Voimakkaat ja lihaksikkaat. Melko avoimet kulmaukset. Terverakenteiset raajat sekä sivusta että takaa katsottuna, kintereet takaa katsottuna pystysuorat. Koira liikkuu raajoillaan vaivattomasti, ilmentäen voimaa ja tyylikkyyttä.
Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat. Lantion ja reiden välinen kulma lähes 100.
Polvet: Polvikulma lähes 120.
Sääret: Pitkät, lihaksikkaat, voimakasluustoiset.
Kintereet: Avoin kinnerkulma, lähes 130.
Välijalat: Hyvin erottuvat, jänne selvästi näkyvissä. Joko yksin- tai kaksinkertaiset
kannukset tai ei kannuksia ollenkaan.
Takakäpälät: Muodoltaan ns. kissankäpälät, hieman soikeat.
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LIIKKEET: Mieluisin liikkumistapa on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voimakasta ja suoraan etenevää. Peitsaus ei ole sallittua.
NAHKA: Joustava, paksu, runsas ja väriltään vaaleanpunainen, jossa tummempia
pigmenttilaikkuja. Kaikki limakalvot mustat.
KARVAPEITE
Karva: Tiheää, paksua, keskipitkää ja sileää, peittää koko koiran varpaiden välejä
myöten. Karvassa on havaittavissa kahta laatua: selän peitinkarva sekä toisenlaatuinen, kylkiä ja kupeita suojaava karva. Karva on raajoissa lyhyempää, hännässä
pitempää ja sileää.
Väri: Kaikki värit sallitaan. Toivotuimpia ovat yksivärinen keltainen, leijonanvärinen, punainen, musta, sudenharmaa tai saksanhirvenpunainen. Sallittuja ovat myös
väriyhdistelmät kuten tiikerijuovainen, laikullinen ja yksivärisyys, jossa valkoinen
kaulus.
KOKO: Maksimikokoa ei ole määritelty. Eniten pidetään arvossa mahdollisimman
suuria, kuitenkin mittasuhteiltaan tasapainoisia koiria.
Säkäkorkeus: Uroksilla vähintään 77 cm
Nartuilla 72 cm
Nämä vähimmäismitat tulisi ylittyä selvästi, urosten toivotuin koko on yli 80 cm ja
narttujen yli 75 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VÄHÄISET VIRHEET:
•
Lievästi kyömy kuononselkä.
•
Tasapurenta; jonkin välihampaan puuttuminen.
•
Heikko ylälinja, joka ei ole suora ja aaltoilee liikkeessä.
•
Hieman heikot välikämmenet, välijalat ja käpälät.
•
Vähäinen arkuus.
VAKAVAT VIRHEET:
•
Selvästi kevyt tai veltto olemus.
•
Suippo kuono.
•
Lievä yläpurenta.
•
Useiden väli- tai poskihampaiden puuttuminen (joka ei johdu vammasta).
•
Voimakas ektropium tai entropium (silmäluomien ulos-/sisäkierteisyys).
•
Typistetyt korvat.
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Selälle kiertyvä häntä.
Notkoselkä.
Selvästi takakorkea rakenne.
Typistetty häntä.
Virheasentoiset, heikot tai vääntyneet raajat.
Pihtikinttuisuus joko seistessä tai liikkeessä.
Ei yhdensuuntaiset liikkeet.
Laineikas, kihara tai liian pitkä karva.
Tasapainoton luonne, selvä arkuus tai aggressiivisuus.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selkeästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Pigmentin puute kirsussa tai limakalvoissa yhdistyneenä kovin vaaleisiin
silmiin.
•
Halkinainen kirsu.
•
Minkä tahansa asteinen alapurenta tai voimakas yläpurenta.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

