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Alkuperäismaa: Meksiko 
 
Uusimman rotumääritelmän julkaisupäivä: 28.01.2014 (ei vielä suomennettu) 
   
Käyttötarkoitus:     Iso kokomuunnos: vahtikoira. 
                                   Keskikokoinen: vahtikoira. 
                                   Pieni: seurakoira. 
  
FCI:n luokittelu    Ryhmä 5: Pystykorvat ja alkukantaiset koirat 
  Alaryhmä 6 alkukantaiset koirat 
  Käyttökoetulosta ei vaadita 



Runko on olkanivelestä istuinluun kärkeen mitattuna hieman sään 
korkeimmasta kohdasta maahan mitattua säkäkorkeutta pidempi, 
noin 10:9. Nartut voivat olla hieman uroksia pidempiä. 

Kuono ja kallo-osa ovat 
suunnilleen yhtä pitkät. 
Niiden linjat ovat lähes 

yhdensuuntaiset 

Rintakehä on pitkä ja 
syvä ulottuen 
kyynerpäiden tasolle. 

Hieman kaartuva lantio, n. 40 asteen 
kulma vaakatasoon 

Lavat ovat litteät ja 
lihaksikkaat. Hyvä lavan 
ja olkavarran välinen 
kulmaus mahdollistaa 
vapaat liikkeet 

Takaosa on vahva ja lihaksikas. Takaakatsoen takaraajat ovat 
ehdottoman suorat. Kulmaukset ovat kohtalaisen avoimet.  

Häntä osuu lähes kintereeseen ja 
on lantion jatkeena. Liikkeessä 

kannettu kaarella, mutta se ei saa 
koskea selkään. 

Suorat kintereet 

Ylälinja suora ja tasainen 

Voimakas ja 
lihaksikas 

Mitta kyynärpäästä 
maahan on suunnilleen 
sama tai hieman 
suurempi, kun mitta 
säästä kyynärpäähän. 

Yleisiä mittasuhteita 



Tärkeitä mittasuhteita: Runko on olkanivelestä istuinluun kärkeen mitattuna 
hieman säkäkorkeutta pidempi, noin 10:9. Nartut voivat olla hieman uroksia 
pidempiä. 

Lyhyt runko 

Liian pitkä runko 

Proporciones adecuadas Oikeat mittasuhteet 



Tärkeitä mittasuhteita: 
 
  
 

Matka kyynärpäästä maahan on 
suunnillleen sama tai aavistuksen 

suurempi, kun matka säästä 
kyynärpäähän.  

Kuono- ja kallo-osa ovat 
suunnilleen yhtä pitkät ja niien 

linjat ovat lähes yhdensuuntaiset. 



Pää 
 
Kallo-osa: Susityyppinen, leveä ja voimakas, 
kiilanmuotoinen. Ylhäältä katsottuna leveä, 
tyylikäs ja kuonoa kohti kapeva. Niskakyhmy 
on vähäinen.  
 
Otsapenger: Vähäinen, kuitenkin selvästi 
erottuva. 
 
Huulet: Tiiviit ja tiukat 
 
Kirsu: Tummilla yksilöillä tumma, pronssin 
värisillä ruskea tai vaaleanpunainen. 
Täplikkäillä täplikäs, vaaleilla 
vaaleanpunainen.           
 

Leuat/hampaat/purenta: 
Leuat ovat voimakkaat. Leikkaava tai 

tasapurenta. 
Karvattomilla hammaspuutokset ovat yleisiä, 
koska geneettisesti karvattomuus ja 
hammaspuutokset liittyvät läheisesti 

toisiinsa. 
Karvallisella muunnolla tulee olla täysi 
hampaisto. 
 

Vain hieman erottuvat 
posket 

Vähäinen, silti selvästi 
erottuva. 



Kallo- ja kuono-osan mittasuhteet 
©Giovanna Suedan 

Kuono-osa näkyvästi kallo-osaa  
pidempi. Ei stoppia. 

Pitkä kuono osa, korostunut stoppi. Lyhyt kuono-osa. Heiko alaleuka. 

Ei toivottavia mittasuhteita päässä 



Pyöreä kallo, lyhyt kuono-osa. 
Epätyypillinen! 

Oikeanlainen pää, huono ja kaula. 

Kaikilla kolmella kokonmuunnoksella on yksi yhteinen rotumääritelmä. Näin ollen 
myös keskikokoisilla ja pienillä Meksikonkarvatonkoirilla tulee olla samat 
mittasuhteet kuin isolla kokomuunnoksella. 

 
Pyöreä kallo-osa on erittäin epätyypillinen! 



Kuono-osa: Sivuilta katsottuna suora, leuat ovat erittäin voimakkaat. 

Lyhyt kuono-os 

Pitkä kuono-osa 

Kuono- ja kallo-osa ovat 
suurinpiirtein yhtä pitkät 

Suora, neliömäinen ja 
voimakas.  

Kieli on aina suu sisällä, 
suun ollessa 



Hampaat ja purenta:  
 
Karvaton muunnos: Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen leikkaava purenta 
tai tasapurenta. Muutaman etu- , kulma-, poski- tai välihampaan 
puuttuminen ei ole virhe, sillä useilla koirilla ei ole syvälle ulottuvia juuria. 
Geneettisesti karvattomuus ja hammaspuutokset liittyvät läheisesti 

toisiinsa. 
Karvallinen muunnos: Täysi hampaisto. Leikkaava tai tasapurenta. 

Leikkaava purenta Tasapurenta Yläpurenta Alapurenta 



Mantelinmuotoiset 

Ovaalinmuotoiset 
Pyöreät Kolmiot 

Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset. Ilme on valpas ja erittäin älykäs. 
Mahdollisimman tummat silmät ovat toivotuimmat ja silmien tulisi olla keskenään 
samanväriset.  

Silmien väri vaihtelee koiran yleisvärin mukaisesti mustan, tummanruskean, 
pähkinänruskea, meripihkan ja keltaisen sävyissä. Silmäluomet ovat hyvin 

pigmentoituneet. 
Vihreät ja siniset silmät ovat hylkäävä virhe.  

Vihreät tai siniset 
silmät 

Vaalean koiran vaalet 
silmät 

Rusket tai meripihkan 
väriset silmät ruskealla 

koiralla 

Tummat silmät 
tummalla koiralla 



Korvat: 
Pitkät, suuret, ilmeikkäät, hyvin tyylikkäät ja ohuet, muistuttavat lepakon korvia. 
Koiran ollessa tarkkaavainen korvat ovat aina pystyt ja muodostavat 50-80 asteen 
kulman vaakatasoon nähden. 



Erilaisia korvia ja korvien asentoja 

Kaikkia 
epätyypillisiä 

korvanasentoja ei 
ole määritelty 

rotumääritelmässä. 

Ruusukorvat Puolipystyt korvat 

Pyöreäkärkiset korvat Roikkuvat korvat Pienet korvat 

Oikeanlainen korvien koko, asento ja 
kiinnitys 



Kaula: 
Korkea-asentoinen ja suhteellisen pitkä, niskalinja on 
hieman kaareva. Siro, taipuisa, lihaksikas ja hyvin 
tyylikäs. Kaulanahka on kiinteä, joustava ja 
pinnanmyötäinen aikuisilla koirilla. Pennuilla voi olla 
kaulanahassa poimuja, jotka häviävät iän myötä 



Runko: Vahvarakenteinen 
Selkä: Ylälinja on täysin vaakasuora ja tasainen. 
Lanne: Vahva ja lihaksikas 
Lantio: Hieman kaartuva, noin 40 asteen kulmassa 
vaakatasoon. 
Rintakehä: Sivulta katsottuna pitkä ja syvä, ulottuu 
kyynerpäiden tasolle. Kylkiluut ovat hieman 
kaartuneet, eivät koskaan litteät. Edestä katsottuna 
eturinta on tilava, rintalastan kärki ei ole 
esiintyöntyvä.  
Alalinja ja vatsa:  Vatsaviiva on tyylikäs. Vatsa on 
lihaksikas ja vatsaviiva kohoaa kohtuullisesti.  



Rintakehä: 
Pitkä ja syvä. Ulottuu kyynerpäiden tasolle. 

Heikko rintakehä. Ei ulotu 
kyynerpäihin. 

Pitkä ja syvä rintakehä, joka ulottuu kyynerpäihin. 



Alalinja ja vatsa. 

Liian vetäytynet alalinja ja syvä rintakehä 

Oikeanlainen rintakehä ja alalinja 



Häntä: Pitkä, ohut ja kärkeä kohti kapeneva. Karvattoman koiran hännässä voi olla hieman 
karvaa, karvallisen häntä on kauttaaltaan karvainen. Koiran liikkuessa häntä on ylöspäin 
kaartunut, se ei kuitenkaan koske selkää. Levossa häntä riippuu hieman kärjestään 
kaartuneena. Joskus kylmissä olesuhteissa häntä voi olla koipien välissä, mutta se voi myös 
olla merkki arkuudesta. Häntä ulottuu lähes kintereeseen. Koiran ollessa levossa hännän 
tulee olla lantion jatkeena. 
  

Oikeanlainen hännänasento kaartueena, 
koskematta selkää 

Kippurahäntä 

Epätyypillisiä 

“Afgaanikoukku” 

Häntä koipien välissä  

Oikeanlainen häntä koiran 
seistessä levossa. Häntä ulottuu 

kintereeseen ja on lantion 
jatkeena. 



Oikenlaiset 
Kyynerpäät lähellä 

runkoa 

Lavat: Litteät ja lihaksikkaat. 
Kyynerpäät: Vahvat ja tiiviisti rungonmyötäiset, eivät koskaan 
ulkokierteiset. 
Etujalat:  Edestä katsottuna pystyt ja suorat 

Ulkonevat 
kyynerpäät 

Sisäänkääntyneet 
kyynerpäät 

Sisäänkääntyneet 
käpälät 

Uloskääntyneet 
käpälät 

Kapea rinta 



Takaraajat: Takaosa on vahva ja lihaksikas. Takaakatsoen takaraajat ovat ehdottoman suorat ja 
yhdensuuntaiset, eivät koskaan ahdasasentoiset. Takaraajojen kulmaukset ovat kohtalaisen 
avoimet, kuitenkin mahdollistaen takaraajojen vapaat ja tehokkaat liikkeet.  
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet. 
Kintereet: Pihtikinttuisuus on vakava virhe. 
Käpälät: Sekä etu- että takajaloissa pitkähköt ns. jäniksenkäpälät. Varpaat ovat kaareutuneet 
ja tiiviisti yhdessä.  

Straight hocks Narrow hindquarters Spread hocks Cow hocks 



Liikkeet 

Kulmausten mukaisesti liikkeet ovat vapaat, askel on pitkä, tyylikäs ja joustava.  
Ravi on nopeaa ja sujuvaa. Pää ja häntä ovat korkea-asentoiset.   

Oikenlaiset sivuliikket 
Vasemmalta: iso, keskikoinen, pieni Meksikonkarvatonkoira 



Koko: 
Kolme kokomuunnosta kummallekin sukupuolelle: 
Iso: Säkäkorkeus 46-60 cm, erinomaisilla yksilöillä sallitaan 62 cm. 
Keskikoinen:  Säkäkorkeus 36-45 cm 
Pieni: Säkäkorkeus 25-35 cm 

46-60cm +2cm toleranssi 

Iso 

Keskikokoinen 

Pieni 

36-45cm 

25-35cm 

Alle 25 cm  
“Toy” 

“Jätti” 

Yli 62 cm 

Pienten ja keskikoisten muunnosten täytyy olla “pienempiä kopioita” isosta koosta! 


