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(DOGO ARGENTINO)
Alkuperämaa: Argentiina
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Suurriistan metsästykseen käytettävä koira.
Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat,
alaryhmä 2.1 mastiffityyppiset.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on alun perin kotoisin Cordoban maakunnasta
Argentiinan keskiosasta. Rodun kehitti tri Antonio Nores Martinez, kuuluisa
lääkäri (1907–1956). Hänen jalostustyönsä perustui järjestelmällisiin
roturisteytyksiin, joiden pohjana oli vanha Cordoban taistelukoira, bulldoggien ja
bullterrierien risteytyksenä luotu erittäin voimakas ja vahva rotu. Hän valitsi
jalostukseen vain täysin valkoisia yksilöitä, joilla oli voimakas pää, pitkä kuono
eikä alapurentaa. Tri Nores Martinez tarkkaili huolellisesti koirien luonteita ja
suoritti tarkkaa valintaa useiden sukupolvien ajan kunnes saavutti tavoitteensa ja
sai aikaan useita eri sukulinjoja. Näiden pohjana oli aina edellä mainittu vanha
Cordoban taistelukoira, johon risteytettiin englanninbulldoggia, tanskandoggia,
pyreneittenmastiffia, bullterrieriä, bokseria, pointteria, bordeauxindoggia ja
irlanninsusikoiraa.
Vuoteen 1947 mennessä rotu oli jo olemassa ja sen perimä ja ilmiasu olivat
vakiintuneet. Samana vuonna rotumääritelmä esiteltiin Buenos Airesin
metsästäjien klubilla. Rodun voimakkuus, sinnikkyys, hajuaisti ja rohkeus tekevät
siitä erinomaisen metsästyskoiran, joka soveltuu erityisesti villisikojen,
napasikojen, puuman ja muiden petoeläinten ajuemetsästykseen Argentiinan
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laajoilla ja vaihtelevilla maaseutualueilla. Antonio Nores kehitti rodun tähän
perinteiseen metsästystarkoitukseen. Argentiinan kennelliitto FCA (Federacion
Cinologica Argentina) ja Argentiinan maataloustuottajien keskusliitto (Sociedad
Rural Argentina) tunnustivat rodun 1964 ja sen rekisteröinti alkoi. FCI hyväksyi
rodun jo 1973. Tähän vaikutti merkittävästi tri Agustin Nores Martinezin, rodun
kehittäjän veljen, vaivannäkö ja intohimoinen kiinnostus rotua kohtaan sekä FCA:n
ja rotujärjestön toiminta.
YLEISVAIKUTELMA: Atleettinen, keskivahva, tyypiltään normaali ja
mittasuhteiltaan tasapainoinen koira. Lihaksistoltaan vahvana ja ketteränä se antaa
vaikutelman suuresta voimasta ja tarmosta, ilme on ystävällinen ja hyväntahtoinen.
Koira on väriltään täysin valkoinen, kallo-osassa voi olla yksittäinen tumma laikku.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Keskipitkä pää, kallo ja kuono yhtä pitkät.
Säkäkorkeus hieman suurempi kuin korkeus lantion kohdalla. Rintakehän syvyys
on vähintään 50 % säkäkorkeudesta. Rungon pituus on enintään 10 %
säkäkorkeutta suurempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hiljainen, ei koskaan hauku jäljellä;
erinomainen hajuaisti ja vainu, innokas, eloisa, voimakas, lujaluonteinen ja erittäin
rohkea. Ei koskaan saa olla aggressiivinen ihmisiä kohtaan; tähän ominaisuuteen
on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Rakastaa omistajaansa ehdottomasti ja
vilpittömästi.
PÄÄ: Keskipitkä, vahva ja voimakas. Kallon ja kuonon linjat ovat
yhdensuuntaiset.
Kallo: Tiivis, sivusta ja edestä katsottuna kupera, mikä johtuu hyvin kehittyneistä
poski- ja kaulalihaksista.
Niskakyhmy: Niskakyhmy jää voimakkaiden niskalihasten alle eikä siis erotu.
Otsapenger: Selvästi erottuva, mutta ei syvä eikä jyrkkä.
KUONO-OSA: Kallo-osan pituinen. Kulmakaarien etäisyys niskakyhmystä on
yhtä suuri kuin kulmakaarien etäisyys leukanivelestä.
Kirsu: Mustapigmenttinen. Hyvin avoimet sieraimet.
Kuono: Yhtä pitkä kuin kallo, ylälinja kovera.
Huulet: Tiiviit, mustapigmenttiset, ei koskaan riippuvat. Suupielet hieman löysät.
Leuat / hampaat: Leuat ovat normaaliasentoiset, hyvin kehittyneet ja vahvat. Ei
ylä- eikä alapurentaa. Hampaat terveet, suuret ja normaalisti kiinnittyneet.
Täydellinen hampaisto on toivottava. Leikkaava purenta, tasapurenta hyväksytään.
Posket: Suuret ja korostuneet; vahva nahka, ei poimuja. Hyvin kehittyneet
purulihakset.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, väriltään tummat tai pähkinänruskeat,
silmäluomien reunat mieluiten mustapigmenttiset. Keskikorkealle ja etäälle
toisistaan sijoittuneet. Ilmeen tulee olla eloisa ja älykäs mutta samalla erittäin
tiukka.
Korvat: Ylös ja sivuille kiinnittyneet, kallon leveydestä johtuen kaukana toisistaan.
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Typistämättömät korvat ovat keskipitkät, leveät, paksut, litteät ja kärjestään
pyöristyneet. Korvien karvapeite on sileää ja lyhyempää kuin rungossa; pienet
värilliset pilkut voidaan sallia. Typistämättömät korvat riippuvat peittäen poskien
takaosan. Koiran ollessa tarkkaavainen korvat voivat olla puolipystyt.
Alkujaan koiran korvat on typistetty pystyiksi ja kolmionmuotoisiksi, jolloin
korvan pituus ei saa ylittää puolta luonnollisen korvan etureunan pituudesta.
(Huom. Suomessa typistyskielto.)
KAULA: Paksu ja ylälinjaltaan hieman kaareva, kaulanahka on hyvin paksu ja
muodostaa hieman poimuja, jotka eivät saa olla riippuvia. Kaulanahan joustavuus
johtuu siitä, että ihonalainen kudos on tässä kohtaa löysempää kuin muualla
rungossa.
RUNKO: Suorakaiteen muotoinen. Rungon pituus mitattuna olkanivelestä
istuinluun kärkeen on enintään 10 % säkäkorkeutta suurempi.
Ylälinja: Säkä hieman korostunut ja ylälinja laskee kevyesti lantiota kohti.
Aikuisella koiralla selkärankaa pitkin kulkee uurre, joka johtuu voimakkaista
selkälihaksista. Sivusta katsottuna ylälinjassa ei saa olla painumaa.
Säkä: Voimakas, hyvin erottuva ja korkea.
Selkä: Erittäin voimakas, hyvin erottuva lihaksisto.
Lanne: Lyhyt, voimakas, hyvin lihaksikas.
Lantio: Leveä ja voimakas, hieman viisto.
Rintakehä: Leveä ja syvä. Edestä ja sivusta katsoen rintalastan tulee olla
kyynärpäiden tasolla, mikä antaa maksimaalisen tilan keuhkoille. Rintakehä on
pitkä ja kylkiluut kohtuullisesti kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman, ei koskaan kuroudu jyrkästi.
Voimakas ja lihaksikas.
HÄNTÄ: Pitkä, korkeintaan kinnerniveleen ulottuva, paksu ja keskikorkealle
kiinnittynyt. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu rentona, liikkeessä se kohoaa
loivalle kaarelle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat ja pystyasentoiset, varpaat lyhyet ja tiiviit.
Lavat: Viistot, voimakaslihaksiset mutta eivät liioitellut.
Olkavarret: Lapaluun pituiset, hyvin kulmautuneet.
Kyynärpäät: Vahvat ja rintakehän myötäiset. Kyynärpään nahka on paksumpaa ja
joustavampaa kuin muualla mutta ei poimuinen eikä ryppyinen.
Kyynärvarret: Olkavarren pituiset ja pystysuorat; luut ja lihakset ovat vahvat.
Ranteet: Leveät ja samassa linjassa kuin kyynärvarret. Ranteen luut eivät ole
ulkonevat eikä nahka poimuinen.
Välikämmenet: Melko litteät, vahvaluustoiset ja sivusta katsoen hieman viistot
mutta ei liioitellusti.
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Etukäpälät: Varpaat ovat lyhyet ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat vahvat, paksut ja
kestävät, mieluiten mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Hyvin lihaksikkaat ja kohtuullisesti kulmautuneet, välijalka on
lyhyt ja varpaat tiiviit. Ei kannuksia.
Reidet: Sopusuhtaiset; lihakset ovat hyvin kehittyneet ja näkyvät.
Polvet: Hyvä polvikulmaus.
Sääret: Hieman reittä lyhyemmät, vahvat ja lihaksikkaat.
Kintereet ja välijalat: Kintereen ja välijalan alue on lyhyt, vahva ja vakaa
varmistaen takaraajan voimakkaan työnnön. Kinnernivel on vankka ja kantaluu
selvästi havaittavissa. Välijalat ovat vankat, lähes tasapaksut ja pystysuorat. Ei
kannuksia.
Takakäpälät: Muutoin kuin etukäpälät, mutta hieman pitemmät ja leveämmät.
LIIKKEET: Ketterät ja vakaat; niiden tulee olla tasapainoiset ja sulavat,
voimakasta rakennetta ilmentävät. Liikkeet muuttuvat selvästi, kun koira havaitsee
jotain kiinnostavaa; tällöin se ryhdistäytyy ja reagoi rodulle ominaisesti nopeasti
ärsykkeisiin. Kävely on rauhallista ja ravi tehokasta, eturaajan askel on pitkä ja
takaraajan työntö voimakas. Rodun koko energia ja voima ilmenee laukassa.
Peitsaaminen on vakava virhe.
NAHKA: Kauttaaltaan samanlaista, paksua mutta joustavaa. Ihonalainen kudos on
puolilöysää ja joustavaa. Nahka ei muodosta ryppyjä tai poimuja paitsi kurkussa,
missä ihonalainen kudos on löysempää. Huulet ja silmäluomet ovat mieluiten
mustapigmenttiset. Mustapigmenttinen nahka ei ole virhe.
KARVAPEITE
Karva: Kauttaaltaan samanlaista, lyhyttä ja sileää, pituudeltaan keskimäärin 1,5–2
cm. Karvan tiheys ja paksuus vaihtelee ilmaston mukaan.
Väri: Täysin valkoinen; ainoastaan yksi musta tai tumma laikku kallo-osassa tai
toisen silmän tai korvan ympärillä voidaan sallia, edellyttäen että se on kooltaan
suhteessa pään kokoon ja korkeintaan 10 % koko päästä. Kahdesta rakenteellisesti
yhtä hyvästä yksilöstä valkoisempi tulee asettaa etusijalle.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 60–68 cm, ihannekoko 64–65 cm. Nartut 60–65 cm,
ihannekoko 62–64 cm.
Paino: Urokset n. 40–45 kg, nartut 40–43 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
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VAKAVAT VIRHEET:
• Kevyt luusto tai heikosti kehittynyt lihaksisto
• Vain osittain pigmentoitunut kirsu aikuisella koiralla
• Pienet, heikot tai huonokuntoiset hampaat
• Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium)
• Pyöreät silmät (johtuen silmäluomien rakenteesta), ulkonevat silmät;
vaaleat tai keltaiset silmät
• Tynnyrimäinen tai kölimäinen rintakehä, litteät kyljet
• Puutteellinen rintakehän syvyys, joka ei ulotu kyynärpäihin
• Puutteelliset raajojen kulmaukset
• Takakorkeus
• Peitsaus
• Koira, jonka paino ei vastaa rotumääritelmää eikä ole suhteessa koiran
kokoon
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Ylä- tai alapurenta
• Kuurous
• Puutteellinen rotutyyppi
• Pitkäkarvaisuus
• Täydellinen kirsupigmentin puute 2 vuotta täyttäneillä koirilla
• Ruskea kirsu
• Riippuvat huulet
• Värilliset merkit rungon karvapeitteessä
• Enemmän kuin yksi värillinen laikku päässä
• Annettujen kokorajojen alitus tai ylitys
• Keskenään eriväriset tai siniset silmät
• Puutteellinen sukupuolileima
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

