Emne: Avlsrestriktioner i forbindelse med DKK mentalbeskrivelse
Dato: 21-12-2004
Race: Mastino napoletano - FCI nr.: 197
Vejledning:
Adfærd der isoleret betragtet er uacceptabel og medfører avlsforbud for denne race:
(kryds i ét eller flere af følgende felter medfører avlsforbud)
Aktivitet
1a Kontakt
1c Håndtering
5b Overraskelse
Trusler/aggressivitet
7b Spøgelser

Adfærd
1 – Afviser kontakt, knurrer og/eller
bidforsøg
1 – Flugtforsøg / kraftig trueadfærd
5 – Kraftig trueadfærd med
direkte angreb
5 – Kraftig trueadfærd med angreb i
hele forløbet

2 – Kraftige unddragelser / trusler

Ad 1a og 1c: Kraftige unddragelser, afvisninger, trusler og/eller bidforsøg i forbindelse med kontakt og
håndtering er ikke acceptabel adfærd for denne race.
Ad 5b: Et direkte aggressivt angreb på en svagt truende testmodel er uacceptabel adfærd for denne race.
Ad 7b: Eksplosiv trueadfærd med angreb under hele forløbet, er et meget uhensigtsmæssigt handlemønster.
Adfærden er uacceptabel for denne race

Bemærk! Hvis DKKs mentalbeskrivelsesteam afbryder testen på grund af hundens adfærd,
medfører dette også avlsforbud for denne race.

Vejledning:
Isoleret betragtet medfører nedenstående adfærd ikke et avlsforbud, men adfærden er at anse som
et kraftigt ”OBS!” til opdrætteren.
Såfremt hunden udviser nedenstående adfærd og ligeledes udviser lave tærskelværdier for
aggressivitet, anbefales et avlsforbud for denne race.
Aktivitet
1a Kontakt
2c Leg – træk
(kampleg)
5d Overraskelse –
afreaktion
7c Spøgelser –
afreaktion

Adfærd
2 – Undviger kontakt – kryber og trækker
sig
5 – Hugger direkte fat og holder fast.
Rusker og trækker til TL slipper. Rusker
efter TL slipper
5 – Strakt line væk fra dukken mindst to
gange
1 – Går frem til figuranten, når figuranten
er demaskeret. Kommer ikke frem

Ad 5d og 7c: Tilbageværende angst/ubehag i forbindelse med afreaktion er uønsket for alle racer, men det
bliver særligt problematisk hvis hunden også har lave tærskler for aggressivitet
(som beskrevet i 5b - 4 el. 5 og 7b - 4 el. 5).

Ad 2c: Kampleg med meget høj intensitet (som beskrevet i 2c – 5) er uhensigtsmæssig adfærd for denne race.

