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(MASTINO NAPOLETANO)
Alkuperämaa: Italia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Suojelu- ja vartiokoira
Ryhmä 2 pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 2.1 mastiffityyppiset
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Napolinmastiffi polveutuu suurista roomalaisista
mastiffeista, joita Columelle kuvailee 100-luvulla kirjassaan ”De Re Rustica”.
Napolinmastiffit taistelivat roomalaisten legioonien rinnalla ja levisivät niiden
mukana kaikkialle Eurooppaan, ja rotu on lukuisien eurooppalaisten mastiffirotujen kantaisä. Rotu on säilynyt vuosisatoja Vesuviusta ympäröivällä maaseudulla
ja yleensä Napolin seudulla, ja rodulle omistautuneiden, sinnikkäiden harrastajien
ansiosta sen suunnitelmallinen jalostus alkoi uudelleen v. 1947.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, raskas ja massiivinen, olemukseltaan roteva
koira, jonka rungon pituus on säkäkorkeutta suurempi.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on 15 % suurempi kuin säkäkorkeus. Kallon ja kuono-osan suhde on 2 : 1. Pään pituus on noin 38 % säkäkorkeudesta. Kaula on suhteellisen lyhyt ja rintakehä tilava.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vakaa ja uskollinen, ei aiheettomasti aggressiivinen. Alueensa ja sen asukkaiden vartija, aina valpas, älykäs, kunnioitusta
herättävä ja majesteettinen.
PÄÄ: Lyhyt ja massiivinen, poskikaarien kohdalta leveä. Runsas nahka muodostaa
ryppyjä ja poimuja, joista tyypillisin ja selkein alkaa silmän ulkonurkasta ja jatkuu
alas suupieleen. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Kallo: Leveä ja litteä varsinkin korvien välistä, edestä katsottuna etuosastaan hieman kaareva. Poskikaaret ovat erittäin selvät mutta poskien lihakset ovat litteät.
Kulmakaaret ovat hyvin kehittyneet, otsauurre on selvästi havaittava, niskakyhmy
tuskin näkyvä.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Suoraan kuonon jatkeena, ei saa työntyä huulten pystysuoran linjan etupuolelle. Kirsun tulee olla suuri, sieraimet suuret ja avoimet. Väri määräytyy karvapeitteen värin mukaan: mustilla koirilla musta, muun värisillä tumma, ruskeilla
koirilla kastanjanruskea.
Kuono: Hyvin leveä ja syvä, lähes yhtä leveä kuin syväkin. Kuono-osan pituus on
1/3 koko pään pituudesta, kuonon syvyys noin kaksinkertainen sen pituuteen nähden. Kuonon ulkosivut ovat yhdensuuntaiset siten, että edestä katsottuna kuono on
lähes neliömäinen.
Huulet: Turpeat, paksut ja täyteläiset. Edestä katsottuna ylähuulet muodostavat
yhtymäkohdassaan ylösalaisen V-kirjaimen. Kuonon alalinja muodostuu ylähuulista, joiden alin kohta on suupielissä, missä limakalvot ovat näkyvissä. Suupielet
ovat samassa pystysuorassa linjassa silmien ulkonurkan kanssa.
Leuat / hampaat: Leuat voimakkaat, leukaluut vahvat, leuat hyvin sulkeutuvat.
Leveä, hyvin kehittynyt alaleuka. Hampaat valkoiset ja hyvin kehittyneet, tasaisessa rivissä ja täysilukuiset. Leikkaava purenta, yläetuhampaat koskettavat tiiviisti
alaetuhampaiden etureunaa, tai tasapurenta, jossa ylä- ja alaetuhampaiden kärjet
koskettavat toisiaan. Käänteinen leikkaava purenta sallitaan.
Silmät: Sijoittuneet samalle tasolle ja kauas toisistaan. Muodoltaan melko pyöreät,
ei koskaan ulkonevat eikä liian syvällä sijaitsevat. Silmän väri on tavallisesti karvan väriä tummempi, paitsi laimentuneissa (diluutio) väreissä, jolloin silmän väri
on vaaleampi. Ihopoimut eivät saa koskea silmän pintaa.
Korvat: Pienet suhteessa koiran kokoon, kolmion muotoiset, poskikaaren yläpuolelle kiinnittyneet, litteästi poskenmyötäiset. Korvat jätetään luonnollisiksi.
KAULA: Ylälinjaltaan hieman kaartuva. Kaula on lihaksikas, melko lyhyt ja muodoltaan kartiomainen. Kaulan alapuolella runsas löysä nahka muodostaa kaksinkertaisen, selvästi erottuvan mutta ei liioitellun kaulanaluspussin, joka alkaa alaleuan
korkeudelta ja ulottuu enintään kaulan puoliväliin.
RUNKO: Rungon pituus on 15 % säkäkorkeutta suurempi.
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Ylälinja: Selän ylälinja suora.
Säkä: Leveä ja pitkä, ei kovin selvästi erottuva.
Selkä: Leveä, pituudeltaan noin 1/3 säkäkorkeudesta. Lanneosa on leveä ja lihaksikas ja liittyy sulavasti selkään.
Lantio: Leveä, vahva ja lihaksikas. Sarvennaiset eivät kohoa lanteen ylälinjan yläpuolelle.
Rintakehä: Leveä ja tilava, kylkiluut pitkät ja hyvin kaareutuneet, rintalihakset
hyvin kehittyneet. Rintakehän ympärysmitta on suuri, rintalastan kärki sijaitsee
olkanivelen tasolla.
HÄNTÄ: Leveä ja tyvestä paksu; vahva, hieman kärkeä kohti kapeneva. Häntä
ulottuu kinnerniveleen. Koiran ollessa levossa häntä riippuu sapelimaisesti kaarella, liikkeessä se nousee vaakatasoon tai vain hieman selkälinjaa korkeammalle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sekä sivulta että edestä katsottuna eturaajat ovat maasta kyynärpäihin pystysuorat, vahvaluustoiset ja koiran kokoon nähden sopusuhtaiset.
Lavat: Pitkät ja viistot. Hyvin kehittyneet, pitkät ja selvästi erottuneet lihakset.
Olkavarret: Erittäin lihaksikkaat, hyvä lavan ja olkavarren välinen kulmaus.
Kyynärpäät: Rungon keskilinjan suuntaiset, ts. ei koskaan sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Lähes olkavarsien pituiset, täysin pystysuorat, vahvaluiset. Lihakset
sileät ja hyvin kehittyneet.
Ranteet: Leveät, sileät ja kyhmyttömät, kyynärvarren pystysuoran linjan jatkeena.
Välikämmenet: Kyynärvarren pystysuoran linjan jatkeena, vain kohtuullisesti viistot ja pitkät.
Etukäpälät: Pyöreät ja suuret. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviit. Päkiät lujat ja
hyvin pigmentoituneet. Kynnet ovat vahvat, kaarevat ja väriltään tummat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Kokonaisuudessaan voimakkaat ja vantterat, suhteessa koiran
kokoon. Hyvä työntövoima liikkeessä.
Reidet: Pituus 1/3 säkäkorkeudesta ja viistous noin 60 vaakatasosta. Reidet ovat
leveät, lihakset muhkeat ja selvästi erottuvat. Reisi- ja lonkkaluun välinen kulma
on 90.
Polvet: Reisi- ja sääriluun välinen kulma n. 110–115.
Sääret: Hieman reisiä lyhyemmät ja viistoudeltaan 50–55, vahvaluustoiset. Lihakset hyvin näkyvät.
Kintereet: Kinnerkulma on noin 140–145.
Välijalat: Vahvat ja kuivat, muodoltaan lähes sylinterimäiset, täysin suorat ja yhdensuuntaiset, melko matalat.
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Takakäpälät: Pienemmät kuin etukäpälät ja pyöreät, varpaat ovat tiiviit. Päkiät
kuivat, lujat ja pigmentoituneet. Kynnet vahvat, kaareutuvat ja väriltään tummat.
LIIKKEET: Erittäin rotutyypilliset. Käynnissä liikunta on kissamaisen joustavaa,
muistuttaa leijonan askellusta. Käynti on hidasta ja muistuttaa myös karhun liikkumista. Ravissa takaraajojen työntö on voimakas ja eturaajan liike ulottuu pitkälle
eteen. Koira laukkaa harvoin, tavallisimmat askellajit ovat käynti ja ravi. Peitsaus
sallitaan.
NAHKA: Paksu, runsas ja löysä koko rungossa. Nahka on erityisen runsasta päässä, missä se muodostaa useita poimuja ja ryppyjä, sekä kaulan alapuolella, missä se
muodostaa kaksinkertaisen leuanaluspussin. Nahka ei koskaan saa olla niin runsasta, että se häiritsee koiran terveyttä ja hyvinvointia.
KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä, kovaa ja tiheää, kauttaaltaan tasapituista, enintään 1,5 cm pitkää.
Karva ei muodosta minkäänlaisia hapsuja.
Väri: Toivotuimmat värit ovat harmaa, lyijynharmaa ja musta, mutta väri voi olla
myös ruskea, kellertävä (fawn) ja punertava kellanruskea (kauriinväri). Pienet
valkoiset merkit rinnassa ja/tai varpaiden kärjissä sallitaan. Kaikki värit voivat olla
juovikkaita. Pähkinänruskea, kyyhkynharmaa ja isabellanväri sallitaan.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 65–75 cm
Nartut 60–68 cm
Paino:
Urokset 60–70 kg
Nartut 50–60 kg
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• voimakas alapurenta
• liian korkea-asentoinen häntä
• rotumääritelmän antamia rajoja suurempi tai pienempi koko
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• keskenään erisuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat
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kovera, kyömy tai hyvin kupera kuononselkä
täydellinen pigmentin puute kirsussa
yläpurenta
sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium/ektropium)
herasilmä, molempien silmänympärysten täydellinen pigmentin puute, kierosilmäisyys
ryppyjen, poimujen ja leuanaluspussin puuttuminen
joko synnynnäinen tai keinotekoisesti aikaansaatu hännättömyys
suuret valkoiset merkit, valkoista väriä päässä

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

