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GRUPPE: 2 

         FCI STANDARD NR: 197 

         FCI dato: 01.01.2016 

         NKK dato: 17.02.2016 

 

 

RASEBESKRIVELSE FOR NAPOLITANSK MASTIFF 

         (Mastino Napoletano) 
 
 
OPPRINNELSESLAND 

/HJEMLAND:  Italia 

 

BRUK:  Beskyttelses- og vakthund 

 

FCI-KLASSIFIKASJON:  Gruppe 2, seksjon 2:1; molossere, mastifftype 
 

KORT HISTORIKK:   Stammer fra de store, romerske mastiffene som ble beskrevet av Columelle i 

1.århundre i boken De Re Rustica.  Den ble spredt over hele Europa med de romerske legioner som 

kamphund.  Stamfar til utallige mastiff-raser i andre europeiske land.  Rasen har overlevd i mange 

århundre på landsbygda ved foten av Vesuv og ellers i Napoli-regionen.  Ble godkjent som rase i 1947, 

takket være iherdig innsats fra en gruppe hunde-elskere.   

 

HELHETSINNTRYKK:    Stor, massiv og tung, omfangsrik.  Kroppslengden lengre enn mankehøyden.   

 

VIKTIGE PROPORSJONER:  Kroppslengden 15% mer enn mankehøyden.  Forholdet skalle:snute = 2:1.  

Hodets lengde ca 3,8/10 av mankehøyden.  Heller kort hals.  Romslig bryst.   

 

ADFERD/ 

TEMPERAMENT: Stabil og trofast, ikke aggressiv, men vokter eiendommen og dens beboere, alltid årvåken.  

Intelligent, nobel og majestetisk.   

 

HODE:  Kort og massivt, bredden lik kinnbensbredden.  Rikelig hud med rynker og folder hvor den mest 

typiske og mest markerte går fra øyebrynsbuene ned til leppefolden.  Skallen parallell med neseryggen.   

Skalle: Bred og flat, spesielt mellom ørene.  Sett forfra en aning konveks i fremre del.  Kinnbena meget tydelige, 

men ikke fremtredende muskulatur.  Øyebrynsbuene velutviklet, markert pannefure.  Nakkeknølen knapt synbar.   

Stopp:  Godt markert. 

ANSIKTSDEL: 

NESEBRUSK:  Ansatt i snutepartiets forlengelse, men ikke utover leppenes vertikale linje.  Stor, med store, 

godt åpne nesebor.  Fargen harmonerer med pelsfargen; sort hos sorte, mørk gråbrun ved andre farger; 

kastanjebrun hos brune.   

.   

SNUTEPARTI:  Meget bredt og dypt.  Lengden skal være 1/3 av hodets lengde.  Rette sider, sett forfra er 

snutepartiet nesten kvadratisk.  Dybden omtrent dobbelt  av lengden.   

LEPPER:  Kjøttfulle, tykke og fyldige.  Overleppene danner en omvendt V der de møtes.  Underkjeven skjules 

av overleppene; leppenes laveste punkt er de synlige hengende munnvikene som ligger på en loddrett linje fra 

ytterste øyekrok.   

KJEVER/TENNER:   Kraftige, sterke kjver, bred underkjeve.  Hvite og velutviklede tenner, regelmessig 

tannstilling, komplett tannsett.  Sakse- eller tangbitt.  Omvendt saksebitt aksepteres.   

ØYNE:  Bredt ansatte på en rett linje.  Runde,  men aldri fremtredende eller  for dyptliggende.  Vanligvis 

mørkere enn pelsfargen, unntatt hos hunder med lys (dilute) pelsfarge, hvor øyefargen også er lysere.   

ØRER:   Små i forhold til hundens størrelse.  Trekantede, ansatt over kinnbensbuene, flate og henger tett inntil 

kinnene.  Naturlige (ikke kuperte) ører.   

 

HALS:    Svakt markert nakkebue.  Ganske kort, grov og muskuløs.  Underlinjen godt utstyrt med løs hud som 

danner to  godt atskilte hakeposer  som ikke skal være overdrevne, starter ved underkjeven og skal ikke nå lengre 

bakover enn til midt på halsen.   

 

KROPP:  Kroppslengden 15% mer enn mankehøyden. 
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OVERLINJE:  Rett 

MANKE:  Bred, lang, men ikke kraftig markert. 

RYGG:   Bred, ca 1/3 av mankehøyden.  Harmonisk overgang til lend. 

LEND:  Bred, kraftig og muskuløs.  : Hoftebenet tydelig markert, på høyde med lendens høyeste punkt.   

BRYST:  Bredt med godt utviklet muskulatur.  Rommelig brystkasse med lange og godt buede ribben.  Stort 

omfang.  Brystbensspissen på linje med skulderleddet.   

 

HALE:   Bred og tykk ved roten.  Kraftig, avsmalnendelett mot tuppen.  Når til haseleddet.  I  hvile bæres 

hengende i sabelform, i bevegelse horisontalt eller noe over rygglinjens forlengelse. 

 

LEMMER: 

 

FORPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Sett forfra og fra siden rette, kraftig benstamme i forhold til størrelsen.   

SKULDER:  Lang, godt tilbakelagt,  godt synlig, velutviklet muskulatur 

OVERARM:  Godt vinklet til skulderbladet, meget muskuløs. 

ALBUE: Parallell til kroppens midtlinje, verken inn- eller utoverdreid.   

UNDERARM:  Nesten like lang som overarmen.  Plassert loddrett, kraftig benstamme, velutviklet muskulatur.   

HÅNDLEDD:  Bred, tørr, jevn.  Fortsetter underarmens loddrette linje.   

MELLOMHÅND:  Fortsetter underarmens loddrette linje.  Moderat vinkling og lengde. 

FORPOTER:  Store, runde, godt sluttede.  Harde og godt pigmenterte tredeputer.  Sterke klør, bøyde og mørke.   

BAKPART: 

HELHETSINNTRYKK:  Kraftige og robuste, i proporsjon til hundens størrelse.  Konstruert for den kraft som 

kreves til bevegelsene.   

OVERLÅR:  Lengden 1/3 av mankehøyden, vinkel til horisontalen ca 60 grader. Bredt med meget tydelig, 

kraftig muskulatur  Vinkel lårbein/hoftebein 90 grader.  

KNE: Kneleddsvinkelen ca 110 -115 grader. 

UNDERLÅR:  Noe kortere enn lårbeinet og danner en vinkel på 50-55 grader til horisontalen.  Kraftig 

benstamme og meget tydelig muskulatur.   

HASELEDD:  Vinkel på 140-145 grader.   

HASER:  Kraftig  og tørr, nesten sylindriske, helt rett og parallell.  Ganske korte.   

BAKPOTER:  Mindre enn forpotene, runde med godt sluttede tær.  Tredeputene tørre, harde og pigmenterte.  

Sterke, bøyde og mørke klør.   

 

BEVEGELSER:   Typiske og karakteristiske for rasen.  I skritt en katteliknende, langsom gangart som en løve, 

men kan også sammenlignes med en bjørns.  I trav meget godt fraspark bak og god rekkevidde i fronte.  

Vanligste gangarter er skritt og trav, sjelden galopp.  Passgang tolereres.   

 

HUD:  Tykk, rikelig og løs over hele kroppen, spesielt på hodet hvor det dannes rikelig med folder og rynker, 

samt på nederste del av halsen  hvor det dannes to tydelige hakeposer.  Aldri så rikelig at det påvirker hundens 

helse og velvære negativt.   

 

PELS:  

HÅRLAG: Kort, stri og hard, tett, av samme lengde over alt, maksimum 1,5 cm.  Skal ikke  ha antydning til 

beheng.  . 

FARGE:   Ønskelige farger:  grå, blygrå, sort.  Men også brun; fawn, mørk fawn (hjorterød) Liten hvit flekk o 

brystet og på tåspissene tillatt.  Alle fargeer kan forekomme med tigrering.  Hasselnøttfarge, duegrått og 

isabellafarger tolereres.   

 

STØRRELSE OG VEKT:   

MANKEHØYDE. hannhund: 65-75 cm tispe:  60 -68 cm 

VEKT:   hannhund: 60 -70 kg tispe:   50 – 60 kg 

 

FEIL: 

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. 

 

ALVORLIGE FEIL:   
- Uttalt underbitt 

- For høyt båret hale 
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- Størrelse over eller under angitte mål.  

DISKVALIFISERENDE FEIL: 

. aggressive eller svært sky hunder (obligatorisk i alle standarder!) 

-Alle hunder som viser tegn på fysiske eller psykiske defekter (obligatorisk!) 

-utypisk 

- stort avvik fra parallelliteten mellom skalle- og snutelinjen 

- neseryggen konveks eller konkav, romernese 

-totalt pigmentmangel nesebrusk 

-overbitt 

-entropion/ektropion 

-glassøyne, skjeløyd , total pigmentmangel på øyelokksrendene 

- fravær av rynker, folder og hakepose 

-haleløshet, både medfødt og ervervet 

-store hvite flekker og hvite tegninger på hodet 

 

NB!: 

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.   

Ifølge norsk lov er kupering av ører og hale og fjerning av sporer forbudt. 

 

Bare funksjonelle og klinisk friske hunder med rasetypisk bygning skal brukes i avlen.   
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TENNER OG BITT 
 

 

 

 

 

 

Overkjeve: 

6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  

4 jeksler (molarer) 

Underkjeve: 

6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler (premolarer),  

6 jeksler (molarer) 
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Notater: 

 


