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Тази илюстрация не показва непременно идеала за породата.
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ПРЕВОД: д-р Емил Георгиев, Славина Иванова и Милена
Иванова /Официална версия EN
РОДИНА: Германия.
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ ВАЛИДЕН
СТАНДАРТ: 08.10.2012.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Куче за компания, защита и охрана.
FCI-КЛАСИФИКАЦИЯ:

Група 2 Пинчери и шнауцери –
Молоси – Швейцарски
пастирски и планински
кучета.
Секция 2.1 Молоси. Тип мастиф.
Без работни изпитания.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПОРОДАТА: За предшественици на
настоящия дог се приемат Bullenbeisser (булдог), а също и Hatzand Sauruden (ловни кучета за диви прасета), които били среден
вариант между силния мастиф от английски тип и бързата и
ловка хрътка. Под наименованието Dogge първоначално се
разбирало голямо, мощно куче, без определена порода. Покъсно специални имена като „улмски дог“ (по името на град
Улм в Германия), „английски дог“, „големият датчанин“,
Hatzrude (ловно куче), Saupacker (преследвач на диви свине) и
Grosse Dogge (голямо куче) са класифицирали тези кучета
според големината и цвета им.
През 1878 г. в Берлин е основан седемчленен комитет, съставен
от активни развъдчици и съдии, председателстван от д-р
Bodinus, който комитет взел решение да класифицира всички
гореизброени варианти като „немски догове“. Така била
поставена основата за развъждане на нова немска порода.
През 1880, по повод на една изложба в Берлин, бил съставен и
първият стандарт за немския дог. За поддържането и промените
на този стандарт според изискванията на FCI от 1888 г. се грижи
Клубът на немския дог в Германия (Deutsche Doggen Club 1888
e.V.)
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ОБЩ ВЪНШЕН ВИД: В своята благородна външност
немският дог комбинира голямо, мощно и добре сложено тяло с
гордост, сила и елегантност. Съчетавайки аристократизъм,
хармонична осанка, правилни пропорции, с една изключително
изразителна глава, немският дог впечатлява наблюдателя като
благородна статуя, като никога не е груб, нито твърде елегантен.
Отличава се с перфектен баланс и винаги с ясно изразен полов
диморфизъм. Той е наречен Аполон сред кучешките породи.
ВАЖНИ ПРОПОРЦИИ: Немският дог е с почти квадратна
форма на тялото, което се отнася специално за мъжките
животни. Женските могат да бъдат и малко по-дълги.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Приятелски настроен,
любящ и предан на своите стопани. Може да бъде резервиран
към непознати, но трябва да е уверен, безстрашен, лесно
управляем, послушен компаньон и семеен домашен любимец, с
висока устойчивост към провокации и без агресия.
ГЛАВА: В хармония с общия външен вид. Дълга, тясна, ясно
очертана и изразителна. Никога с клиновидна форма. Добре
запълнена, особено в областта под очите. Разстоянието между
върха на носа и стопа и между стопа и леко изразената
окципитална кост трябва да бъде колкото е възможно поеднакво. Горните линии на муцуната и на черепа задължително
трябва да са паралелни. Главата, гледана отпред, трябва да е
тясна, а в областта на носа да е достатъчно широка.
ЧЕРЕПНА ОБЛАСТ:
Череп: Надочните дъги са добре изразени, без да
изпъкват прекалено.
Стоп: Ясно изразен
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ЛИЦЕВА ЧАСТ:
Нос: Добре развит, повече широк, отколкото кръгъл, с големи
ноздри. Трябва да е черен с изключение на арлекините (които са
бели на черни петна). При тях черният нос е желателен, но
пеперуден нос (черен с розови петна) или с цвят на месо се
допуска. При сините догове носът е с антрацитен цвят (осветлен
черен).
Муцуна: Дълбока и колкото е възможно по-правоъгълна. Тя
никога не трябва да бъде вдлъбната (чипоноса), изгърбена
(римски нос) или отпусната в областта на носа (орлов нос).
Бърни/Устни/: Добре изразени ъгли на устните. Нито много
прибрани, нито прекалено висящи или извити. Тъмно
пигментирани устни. При арлекините се допускат не изцяло
пигментирани устни или розово оцветени.
Челюст/Зъби: Добре развити, широки челюсти. Солидни зъби и
пълна ножична захапка (42 зъба според зъбната формула). Всяко
отклонение от пълната ножична захапка (с изключение на PM1 в
долната челюст) е крайно нежелателно.
Скули: Мускулите на скулите са съвсем леко загатнати и в
никакъв случай не изпъкват.
Очи: Средно големи, с живо, приятелско и интелигентно
изражение. С бадемовидна форма и плътно прилягащи клепачи.
Не трябва да са прекалено раздалечени или приближени.
Колкото е възможно по-тъмни. Светли или кехлибарени на цвят
очи са нежелателни. При сините догове се допускат малко посветли очи. При арлекините се допускат сини очи (до светло
сини очи), или очи с различен цвят.
Уши: Естествено висящи, високо поставени, но не стърчащи над
линията на черепа или прекалено ниско разположени. Със
средна големина. Предните ръбове лежат близо до скулите, като
нито са много прилепнали, нито прекалено отдалечени от тях.
ШИЯ: Дълга, с изчистени линии, мускулеста, никога къса или
дебела. Високо поставена, леко изтъняваща към главата, с
извита горна линия. Носи се изправена, леко наклонена напред,
но не прекалено наклонена и извита нагоре (овча или еленова
шия). Твърде увиснала кожа под гърлото или свободна кожа на
шията са крайно нежелателни.
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ТЯЛО:
Холка: Най-високата точка на силното тяло. Формира се от
върховете на лопатките, които надвишават гръбначния стълб .
Гръб: Къс и здрав, в почти права линия и плавно преминаващ в
задницата. Гърбът никога не трябва да бъде дълъг или с
изпъкнала над задницата горна линия.
Поясница: Леко извита, широка и добре замускулена.
Крупа: Широка, мускулеста. Има лек наклон от кръстеца към
опашката и преминава плавно в нея. Крупата не бива да бъде
прекалено скосена, както и съвсем равна.
Гръден кош: Дълбочината му достига до лактите. Добре извити
ребра, достигащи далеч назад. Ребрата на трябва да са твърде
извити като бъчва или прекалено плоски. Гръдният кош е
достатъчно широк и дълбок, с добре развити гърди, не трябва
да е плосък, гледан отстрани, или плитък. Гърдите отпред
трябва да са добре изразени, но гръдната кост не трябва да бъде
прекалено изпъкнала.
Долна линия и корем: Коремът е добре прибран в задната част,
образувайки красива извивка с долната линия на гръдния кош.
Не е желателно при женските след раждане коремната линия да
остане отпусната.
ОПАШКА: Достига до скакателната става и не трябва да бъде
много дълга или прекалено къса. Поставена е високо, но нито
прекалено високо, нито прекалено ниско и има широка основа.
Не е много дебела и изтънява равномерно към върха. В покой
виси надолу с естествена извивка. Когато кучето е възбудено
или се движи, опашката се носи като сабя, но не изявено над
гръбната линия. Опашка с формата на кука или завита опашка,
както и опашка, носена отстрани, са силно нежелателни. Не са
желателни и дълги косми по върха на опашката.
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КРАЙНИЦИ
ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ:
Общ изглед: Трябва да бъдат правилно заъглени, със здрави
кости и мускули.
Плешка: Силно замускулена. Дългите и полегати плешки
формират с рамото ъгъл от 100-110 градуса при раменната става.
Рамо: Силно и мускулесто, плътно прилягащо, трябва да е малко
по-дълго от плешката.
Лакти: Не са обърнати нито навътре, нито навън.
Подрамо: Силно и мускулесто. Гледано отпред и отстрани е
напълно право, с вертикална позиция.
Карпуси (Китки): Силни, плътни, съвсем леко открояващи се от
структурата на подрамото.
Метакарпуси (Подкитки): Силни, прави, когато се гледат
отпред, а отстрани – с лек наклон напред.
Предни лапи: Закръглени, с хубава извивка и плътно прилягащи
пръсти (котешка лапа). Ноктите са къси, силни и колкото е
възможно по-тъмни.
ЗАДНИ КРАЙНИЦИ:
Общ изглед: Целият скелет е покрит със силна мускулатура,
която прави крупата, таза и бедрото широки и закръглени.
Силните, добре заъглени задни крайници, гледани отзад, са
паралелни на предните крайници.
Бедра: Дълги, широки, много мускулести.
Колена: Силни, поставени почти вертикално под тазобедрените
стави.
Подбедрици: Дълги, почти със същата дължина като бедрата.
Добре замускулени.
Глезени: Силни, плътни, не са завъртени нито навън, нито
навътре.
Метатарзуси (Подглезени): Къси, силни, почти вертикално
поставени към земята.
Задни лапи: Закръглени, с хубава извивка, плътно прилягащи
пръсти (котешка лапа). Ноктите са къси, силни и колкото е
възможно по-тъмни.
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ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Хармонична, гъвкава, с широка
крачка, леко пружинираща. Не трябва да бъде с много къси
крачки или раван. Краката трябва да се движат успоредно,
гледани отпред и отзад, с добра координация между предните и
задните крайници.
КОЖА: Плътно прилепваща. При едноцветните кучета е добре
пигментирана. При арлекините разпределението на пигмента
зависи главно от петната.
КОЗИНА:
Космена покривка: Много къса, гъста, гладка и плътно
прилягаща, блестяща. Не трябва да бъде груба, матова или с
подкосъм.
Цветове: Немският дог се развъжда в три отделни цветови
разновидности: пясъчен и тигров (1); арлекин и черен (2); син
(3).
Пясъчен: Светлозлатисто жълто до тъмнозлатисто жълто.
Желателна е черна маска. Цветът не трябва да бъде сиво-жълт,
синьо-жълт или жълто, примесено с черни косми. Без бели
петна.
Тигров: Основен цвят е светло до тъмнозлатисто жълт с черни
ивици, колкото е възможно по-правилни и равномерно
разпределени, следващи посоката на ребрата. Желателна е черна
маска. Ивиците никога да не са размити (неясни). Без бели
петна.
Арлекин(бял с черни петна): Основният цвят е чисто бял, за
предпочитане без напръскани петънца по кожата и козината.
Петната трябва да са чисто черни, разпределени по цялото тяло
и добре разграничени едно от друго. Не са желателни
кафеникави или сивкави петна, както и синьо-сиви оттенъци в
бялото. Така наречените “Grautiger” (мерл) се срещат често, като
са нито желателни, нито се дисквалифицират.
Черен: Възможно най-тъмен черен цвят, позволяват се бели
петна на гърдите и на лапите. Към черния цвят са включени и
т.нар. „плащови“ (Mantletiger), при които черното покрива тялото
като плащ, а муцуната, гърлото, гърдите, корема, краката и върха
FCI-St. N° 235 / 20.12.2012

8
на опашката могат да бъдат бели. А също и кучета с основен бял
цвят и няколко големи черни петна – “платен” (Plattenhunde).
Черният цвят никога не трябва да има пясъчен, кафяв или синкав
оттенък.
Син: Чисто стоманено синьо, приемливи са бели петна по
гърдите и краката. Никога с пясъчен или черен нюанс на
синьото.
РАЗМЕР:
Височина при холката:
Мъжки: поне 80 cm, да не надвишава 90 cm.
Женски: поне 72 cm, да не надвишава 84 cm.
НЕДОСТАТЪЦИ: Всяко отклонение от горепосочените
изисквания се счита за недостатък и сериозността на този
недостатък се разглежда съобразно степента, с която той засяга
здравето и благосъстоянието на кучето.
 Недостатъчно изразен стоп.
 Завита устна (долната устна се прищипва между резците на
горната и долната челюст).
 Неправилно положение на отделните резци, дори при
коректна захапка, твърде малки зъби, клещовидна захапка.
 Очите са изпъкнали или твърде дълбоко поставени.
 Раменете са хлабави или схванати, отвесна лопатка, изправен
ъгъл на рамото.
 Лактите са хлабави.
 Китките са извити, удебелени или огъващи се.
 Метакарпусита са слаби, твърде скосени или твърде
изправени.
 Задните крайници са с прекалено голямо или недостатъчно
заъгляване.
 Скакателните стави са отворени, уголемени или нестабилни.
 Извити навън кравоподобни или прекалено приближени
скакателни стави. Пети пръст на задните крака.
 Лапи с разперени, или дълги отпуснати пръсти.
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СЕРИОЗНИ НЕДОСТАТЪЦИ:
 Липса на самоувереност, плахост, нервност.
 Ябълковидна глава, твърде изпъкващи мускули на скулите.
 Отпуснати клепачи, твърде червен трети клепач.
 Хлътнал или изпъкнал гръб.
 Прекалено скосена крупа.
 Постоянен раван.
 Опашка, която е повредена, с удебеление на върха или
купирана.
ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ :
 Агресивни или прекалено плахи кучета.
 Всяко куче, което има изразени физически или поведенчески
аномалии, трябва да се дисквалифицира.
 Хапане от страх, лесно поддаване на провокации.
 Нос с цвят на черен дроб, разцепен нос.
 Обратна захапка (прогения), твърде дълга горна
челюст (прогнатия), разкривена захапка, клещовидна
захапка, липсващи зъби, с изключение на двата Р1 на
долната челюст.
 Ектропия, ентропия или макроблефария (аномално
уголемяване на клепачите).
 Твърде светли – жълти очи, различно оцветени очи при
всичките цветове с изключение на арлекина.
 Пречупена опашка (тоест деформиран прешлен).
 Сребристо-син или Изабела цвят (лек лилав нюанс) при
пясъчните и тигровите.
 Пясъчни, тигрови или сини кучета с бяла черта на главата,
бял гердан, бели лапи или чорапи и бял връх на опашката.
Разноцветни арлекини: с тигрови или сини петна
(‘порцеланови тигри’), бели с пясъчни петна.
 Албиноси.
 Глухота.
 Височина под минималната.
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N.B. ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
 Мъжките кучета трябва да имат два очевидно нормални и
добре развити тестиси, напълно слезли в скротума.
 Само функционално и клинично здрави кучета, одобрени
като типични за породата (от експерт, бел. прев.), трябва да
бъдат използвани в развъждането.
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