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KÄYTTÖTARKOITUS: Aiemmin taistelukoira, nykyisin vahtikoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset

ja sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 2.1 molossityyppiset koirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Japanissa on harrastettu koiratappeluita jo 1300-
luvulla. Tosa-rotu kehitettiin tätä tarkoitusta varten risteyttämällä shikokuja länsi-
maisia rotuja. Rotu on saanut nimensä sen alueen mukaan, jossa se on kehitetty,
sitä on myös nimitetty ”japanilaiseksi mastiffiksi”. Tosa-rodun kehittämiseen käyte-
tyt länsimaiset rodut olivat bulldoggi (1872), mastiffi (1874), saksanseisoja (1876)
ja tanskandoggi (1924). Kaikkia edellämainittuja rotuja käytettiin vuorotellen tosa-
rodun parantamiseen. Joidenkin tietolähteiden mukaan on myös käytetty bernhar-
dinkoiria ja bullterriereitä, mutta ei tiedetä, minä vuosina. Tosan sinnikkyys ja
mastiffimainen taistelutahto saattaa johtua juuri näiden rotujen vaikutuksesta.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, olemukseltaan mahtava ja ruumiinrakenteeltaan
roteva. Tosalla on riippuvat korvat, lyhyt karvapeite, neliömäinen kuono ja tyves-
tään paksu, riippuva häntä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Kärsivällinen, maltillinen, pelkäämätön ja
rohkea.

PÄÄ
Kallo: Leveä.
Otsapenger: Melko jyrkkä.
Kirsu: Suuri ja musta.
Kuono: Kohtuullisen pitkä, kuononselkä on suora.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja hampaat voimakkaat. Leikkaava purenta.
Silmät: Melko pienet ja tummanruskeat. Ilme on kunnioitusta herättävä.
Korvat: Melko pienet, melko ohuet, ylös kallon sivuille kiinnittyneet ja posken-
myötäisesti riippuvat.

KAULA: Lihaksikas, löysää kaulanalusnahkaa.

RUNKO
Säkä: Korkea.
Selkä: Tasainen ja suora.
Lanne: Leveä ja lihaksikas.
Lantio: Yläosastaan hieman kaareva.
Rintakehä: Leveä ja syvä, kylkiluut ovat kohtuullisen kaarevat.
Alalinja: Vatsaviiva on nouseva.

HÄNTÄ: Tyvestä paksu ja kärkeä kohti oheneva, ulottuu lepoasennossa kinteree-
seen.
RAAJAT



ETURAAJAT:
Lavat: Kohtuullisen viistot.
Kyynärvarret: Suorat, kohtuullisen pitkät ja vahvat.
Välikämmenet: Hieman viistot ja järeät.
Etukäpälät: Tiiviit. Päkiät ovat paksut ja joustavat, kynnet kovat ja mieluiten tum-
mat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat. Polvet ja kintereet ovat koh-
tuullisesti kulmautuneet ja vahvat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Raskaat ja voimakkaat.

KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä, kovaa ja tiheää.
VÄRI: Punainen, kellanruskea (fawn), aprikoosi, musta ja juovikas (brindle). Pie-
net valkoiset merkit rinnassa ja käpälissä sallitaan.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset vähintään 60 cm

Nartut vähintään 55 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
• kevyt luusto
• suippo kuono
• lievä ylä- tai alapurenta.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• voimakas ylä- tai alapurenta
• arkuus

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


