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MASTINO NAPOLETANO
Oprindelsesland: Italien
Anvendelse

Forsvars- og vagthund

Klassifikation:

FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennen- og
kvæghunde)
Sektion 2,1 (Molosser af mastiff-type)
Uden brugsprøve
Mastino Napoletano er en efterkommer af de store, romerske molosser, der beskrives
af Columelle i det 1. århundrede e. kr. i hans bog ”DE RE RUSTICA”. Den var udbredt
over hele Europa af de romerske legioner, som den kæmpede sammen med, og den
blev ophav til talrige mastiff-racer i andre europæiske lande. Efter at have overlevet
århundreder i landdistrikterne ved foden af Vesuv – og især i egnen omkring Napoli, er
den igen blevet renavlet siden 1947 takket være en gruppe hundeelskeres
vedholdende og dybe interesse.

Historie:

Helhedsindtryk:

En stor, tung, massiv og omfangsrig hund hvis kropslængde overstiger skulderhøjden.

Vigtige proportioner: Kropslængden er 15 % større end skulderhøjden. Forholdet mellem skalle og
næseparti er som 2 til 1. Hovedets længde er ca. 3,8/10 af skulderhøjden. Halsen er
temmelig kort. Brystkassens omkreds er stor.
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Temperament:

Den har en fast og loyal karakter og er ikke aggressiv. Den beskytter hjemmet og dets
beboere og er altid vagtsom, intelligent, fornem og majestætisk.

Hoved:

Kort og massivt med en skalle, der er bred ud for kindbensbuerne. Huden er rigelig
med rynker og folder, hvoraf den mest typiske og mest markerede går fra yderste
øjenkrog nedad mod mundvigen. Skallens og næsepartiets overlinier er parallelle.

Skalle:

Skallen er bred og flad – især mellem ørerne. Set forfra er den let konveks.
Kindbensbuerne er meget fremtrædende – men har flad muskulatur. Øjenbrynsbuerne
er meget veludviklede, pandefuren er markeret, og nakkeknuden er kun let antydet. .

Stop:

Godt markeret

Næse:

Næsen ligger i forlængelse af næseryggen. Den må ikke rage frem foran læbernes
forkant. Den skal være fyldig med store og godt åbne næsebor. Næsens farve skal
svare til pelsfarven – dvs. sort hos sorte hunde, mørk gråbrun hos hunde af anden
farve og kastaniebrun hos brune hunde.

Næseparti:

Næsepartier er meget bredt og dybt. Dets længde svarer til næseryggens og skal være
1/3 af hovedets længde. Siderne af næsepartiet er parallelle – således at næsepartiet
set forfra er næsten kvadratisk. Næsepartiets dybde er det dobbelte af dets længde.

Læber:

Læberne er tykke, kødfulde og fyldige. Hvor overlæberne mødes fortil, danner de et
omvendt V. På næsepartiets sider danner overlæberne den nederste rand. Den når sit
laveste punkt ved mundvigen, hvis synlige slimhinder er placeret lodret under den
yderste øjenkrog.

Kæber:

Kraftfulde med meget solide knogler og en tandrække, der bider perfekt sammen.
Underkæben skal være godt udviklet i bredden.

Tænder:

Hvide, normalt udviklede, velplacerede og fuldtallige. Biddet er saksebid – dvs. at de
øverste fortænder går ned over de underste i tæt kontakt og er placeret vinkelret på
kæberne, eller tangbid – dvs. at de øverste fortænder mødes kant til kant med de
underste. Der skal være tæt kontakt mellem fortænderne i over- og underkæben.
Omvendt saksebid tolereres.

Øjne:

Placeret fremadrettede og godt fra hinanden. Øjenåbningen er næsten rund, og øjet er
aldrig udstående eller for dybtliggende. I forhold til pelsfarven er øjenfarven noget
mørkere. Øjnene kan dog være lysere hos hunde med blege pelsfarver. Hudfolder og
rynker må aldrig genere øjnene.

Ører:

Små i forhold til hundens størrelse og af trekantet form. De er ansat over
kindbensbuerne, er flade og ligger tæt til kinderne. Ørerne er naturlige.

Hals:

Set fra siden er halsens overlinie let konveks. Den er temmelig kort og af form som en
muskuløs afskåret kegle. Undersiden af halsen er godt dækket af løs hud, der danner
en dobbelt – godt adskilt hudlap. Denne må ikke være overdreven. Hudlappen begynder ved underkæben og når ikke længere end til midten af halsen.

Krop:

Kropslængden er 15 % større end skulderhøjden.

Overlinie:

Overlinien er lige.

Manke:

Bred, lang og ikke særlig fremtrædende

Ryg:

Ryggen er bred og har en længde på ca. 1/3 af skulderhøjden. Lændepartiet er
harmonisk forbundet med ryggen, og muskulaturen er godt udviklet i bredden.

Lænd:

Bred, stærk og muskuløs. Hoftebenene er fremtrædende og når op i højde med
lændepartiets overlinie.

Bryst:

Bredt med veludviklet brystmuskulatur. Brystkassen er rummelig med lange og godt
hvælvede ribben. Omkredsen af brystet er stor. Forbrystets spids er på linie med
skulderspidsen.

Hale:

Bred og tyk ved roden. Den er kraftig og bliver kun lidt tyndere udefter. I længden når
den til haseleddet. I hvile bæres den sabelformet hængende, men når hunden er aktiv,
løftes den til vandret eller lidt over ryglinien.
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Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:

Set som en helhed er forbenene fra jorden til albuerne lodret stillede set forfra og fra
siden. Knoglebygningen er solid og proportioneret efter hundens størrelse.
Lange og vel tilbagelagte. Muskulaturen er veludviklet, lang og tydelig.
Velvinklet mod skulderbladet og med tydelig muskulatur
Ligger parallel med kroppens midterlinie – hverken ind- eller udaddrejet

Underarm:

Af længde næsten som overarmens og stillet fuldkommen lodret med solid
knoglebygning og tørre, veludviklede muskler.

Håndrod:
Mellemhånd:
Forpoter:

Bred, tør og uden fortykkelser. Den fortsætter underarmens lodrette linie.
Fortsætter den lodrette linie fra underarmen med moderat længde og vinkling
Runde og store med hvælvede og godt sluttede tæer. Trædepuderne er hårde
og godt pigmenterede. Kløerne er kraftige, krumme og mørkfarvede.
Set som en helhed kraftfuld og robust og proportioneret efter hundens størrelse og i
stand til at sikre den nødvendige fremdrift under bevægelsen.
Af længde på 1/3 af skulderhøjden og skråtstillet ca. 60° i forhold til vandret. Det er
bredt med kraftige og fremtrædende muskler, der tydelig kan ses. Overlåret danner en
vinkel på 90° med hoftebenet.
Vinklen mellem overlår og underlår er ca. 110-115°
En smule kortere end overlåret og skråtstillet 50-55°. Det har en kraftig knoglebygning
og godt synlig muskulatur.
Hasevinklen er 140-145°
Robust og tør af næsten cylindrisk form. Den er stillet fuldkommen lodret og parallel.
Den er ret lavt ansat.
Mindre end forpoterne, runde og med tæt sluttede tæer. Trædepuderne er tørre, hårde
og pigmenterede. Kløerne er kraftige, krumme og mørkfarvede.

Bagpart:
Overlår:

Knæ:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
.
Bagpoter:

Bevægelse:

Et af racens karakteristiske træk. I skridtgang er bevægelsen katte- eller løveagtig.
Den er langsom og minder om en bjørns måde at gå på. Travet er karakteristisk ved et
kraftfuldt fraskub fra bagparten og godt fremgreb fortil. Hunden bruger sjældent galop.
De almindelige gangarter er skridt og trav. Pasgang tolereres.

Hud:

Tyk, rigelig og løs over hele kroppen – især i hovedet, hvor den danner talrige folder og
rynker, og på halsens underside, hvor den danner en todelt hudlap (dewlap). Huden
må aldrig være så rigelig, at det påvirker hundens sundhed og velbefindende.

Pels:
Hårlag:

Kort, groft, hårdt, tætliggende og overalt af samme længde. Pelsen er af ensartet
længde på højst 1,5 cm. Den må ikke danne antydning af frynser.

Farve:

De foretrukne farver er: Grå, blygrå og sort – men også brun, fauve og mørk fauve
(hjortefarvet). Tilladt er små hvide pletter på bryst og tåspidser. Alle disse farver kan
være brindle. Nøddebrune, duegrå og isabella skygger tolereres.

Størrelse:

Skulderhøjde:

Hanner 65-75 cm
Tæver

Vægt:

Hanner 60-70 kg
Tæver

Fejl:

60-68 cm

50-60 kg

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.
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Alvorlige fejl:
•

Udtalt underbid

•

Halen båret for højt

•

Størrelser over eller under de fastlagte grænser

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Skallens og næseryggens overlinier afviger markant fra at være parallelle.

•

Næseryggen konkav, konveks eller meget buet

•

Næsen totalt upigmenteret

•

Overbid

•

Entropion, ektropion

•

Glasøjne, skelen og upigmenterede øjenrande

•

Mangel på rynker, folder og halshud (dewlap)

•

Haleløshed – medfødt eller efter indgreb

•

Meget store hvide pletter og hvide aftegninger i hovedet

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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