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KÄYTTÖTARKOITUS:  Metsästyskoira. 
FCI:N LUOKITUS; Ryhmä 7 Kanakoirat 
           Alaryhmä 1.1 Mannermaiset seisojat 
           Käyttökoetulos vaaditaan 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Iberian niemimaalta kotoisin oleva portugalin-
seisoja polveutuu sikäläisestä vanhasta seisojatyypistä, joka on muidenkin seisoja-
rotujen yhteinen esi-isä. Rotu kehittyi mukautuen ilmastoon, maaperään ja riistaan 
koirista, joita portugalilaiset olivat määrätietoisesti valinneet jalostukseen satojen 
vuosien ajan. Rotu on säilyttänyt vielä tänäkin päivänä nähtävissä olevat rakenteel-
liset ja toiminnalliset piirteet.   
Portugalinseisoja on peräisin ainakin 1100-luvulta. 1300-luvulla se tunnettiin ni-
mellä ”podengo de mostra”, ja jo tuolloin se osoitti kykynsä seistä riistalle. Sitä 
kasvatettiin kuninkaallisten ja aatelisten omistamissa kenneleissä ja näitä koiria 
käytettiin usein haukkametsästyksessä. 1500-luvulla myös tavallinen kansa metsäs-
ti tällaisilla koirilla, jolloin ne jo tunnettiin nimellä ”perdigueiro” (sanasta ”perdiz”, 
joka on kansankielinen nimitys paikallisille pyylajeille).  
1900-luvun alkuneljänneksellä joukko kasvattajia ja metsästäjiä alkoi laatia rotu-
määritelmää ja kerätä tietoa koirien ominaisuuksista ja levinneisyydestä. 
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, suoralinjainen, lyhyehköpäinen. Vahva, 
kuitenkin tasapainoinen rakenne, notkeat liikkeet. Sivulta katsottuna ylä- ja alalinja 
muodostavat tyylikkäät ääriviivat.   
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 
Neliömäinen tai lähes neliömäinen runko. Kallo-osan pituuden suhde kuonon pi-
tuuteen on 6 : 4. Säkäkorkeuden suhde rintakehän syvyyteen on 2 : 1. 
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE:   
Erittäin ystävällinen ja lempeä, työssään sitkeä osoittaen suurta kestävyyttä ja sin-
nikkyyttä. Rauhallinen ja erittäin sosiaalinen, mutta hieman koppava muita koiria 
kohtaan. Luonnostaan utelias, työskentelee itsepintaisesti ja eloisasti. Aina innok-
kaasti metsästävä koira, joka pitää tiiviin yhteyden metsästäjään. 
PÄÄ:  Suhteessa runkoon. Tasapainoinen ja vahva; vaikuttaa suuremmalta kuin on. 
Se on melko voimakas, mutta ei saa olla turpea eikä luustoltaan liian korostunut. 
Pään nahka on irtonaista, ohutta ja rypytöntä. Pää on sivulta katsottuna suorakai-
teen muotoinen ja edestä katsottuna neliömäinen. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat 
erisuuntaiset ja toisiaan leikkaavat. 
Kallo: Neliömäinen; edestä katsottuna kallon ylälinja melkein tasainen ja sivulta 
katsottuna hieman kaareutunut. Kallo-osan pituus ei saa ylittää 6/10 pään koko 
pituudesta. 
Edestä katsottuna otsa on lähes tasainen, korkea, leveä ja symmetrinen, sivulta 
katsottuna hieman kaareva. Hyvin kehittyneet kulmakaaret. Otsauurre on leveä, 
mutta ei kovin syvä. Niskakyhmy on tuskin havaittava.  
Otsapenger: Selvästi erottuva (90 – 100°). 
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Kirsu: Kirsu on iso ja hyvin kehittynyt. Sieraimet ovat suuret, avoimet ja kosteat. 
Kirsu on väriltään musta. Kuononselän ja ylähuulen välinen kulma on 90°. 
Kuono: Suoralinjainen ja vaakasuora, riittävän leveä, tasaleveä koko pituudeltaan. 
Kuonon leveys on 4/10 pään pituudesta. 
Huulet: Riippuvat ylähuulet, neliömäiset sivulta, suorassa kulmassa kuononselän 
kanssa, sivulta katsottuna kuonon kärjessä puolipyöreä kaari. Edestä katsottuna 
ylähuulet muodostavat sisäreunassa terävän kulman. Ylähuulet liittyvät alahuuliin 
löysällä laskoksella, suupieli on riippuva. Normaalisti sulkeutuva suu, ylähuuli 
peittää alahuulen.  Suun limakalvot epäsäännöllisesti pigmentoituneet 
Leuat / hampaat / purenta: Terve, normaali ja täysi hampaisto. Leikkaava purenta. 
Posket: Ei liian korostuneet. Tuskin havaittava poimu poskesta suupieltä kohti. 
Hyvin kehittyneet poskilihakset. 
Silmät: Ilmeikkäät, eloisat, väriltään ruskeat, karvan väriä tummemmat; pyöreäh-
köt, suurehkot eivät kuitenkaan liian suuret; vaakasuorat ja hyvin silmäaukon täyt-
tävät. Silmäluomet ovat ohuet ja avoimet ja niissä on musta pigmentti. 
Korvat: Korvat sijaitsevat silmien tason yläpuolella pään takaosassa. Ne ovat riip-
puvat, lähes sileäpintaiset, ja niissä on yksi tai kaksi pystylaskosta koiran ollessa 
tarkkaavainen. Korvat ovat kolmionmuotoiset, pyöreäkärkiset ja paljon leveämmät 
tyvestä kuin kärjestä suhteessa 2,5 : 1. Korvien pituus on hieman suurempi kuin 
kallo-osan pituus. Korvat ovat ohuet, sileät ja ohuen, tiiviin ja hyvin lyhyen karvan 
peittämät. 
KAULA:  Suora, yläosastaan hieman kaareva, ei pään pituutta lyhyempi, ei kovin 
paksu. Kurkussa on lyhyt kaulapussi. Kaulan tulee liittyä päähän tyylikkäästi suun-
nilleen 90°:een kulmassa; niskan ja rungon liittymäkohdan ei tule olla korostunut. 
RUNKO:   
Ylälinja: Suora, säkä hieman korkeammalla kuin lantio. 
Säkä: Ei kovin erottuva. 
Selkä: Lyhyt, leveä, suora ja laskee hieman lannetta kohti, mihin se liittyy sulavas-
ti. 
Lanne: Lyhyt, hyvin leveä, vahvalihaksinen, hieman kaareva ja liittyy hyvin lanti-
oon.  
Lantio: Leveys suhteessa lanteen leveyteen, rakenteeltaan tasapainoinen. Lan-
tiokulma hieman alaspäin viisto. 
Rintakehä: Syvä, leveä ja tilava, leveyttään syvempi ja pitempi ulottuen kyynärpäi-
den tasolle. Kylkiluut ovat selvästi kaarevat yläosastaan ja hyvin leveät. Ympärys- 
ja läpimitaltaan rintakehä on hevosenkengän muotoinen. Taaimmaisetkin kylkiluut 
kiinnittyvät rintalastaan. 
Alalinja ja vatsa: Alalinja nousee hieman rintalastasta nivusiin. Hoikka vatsa liittyy 
lonkkiin kaarevasti; Lonkkien ja viimeisten kylkiluiden välinen lyhyt etäisyys saa 
lanneosan vaikuttamaan lyhyeltä ja täyteläiseltä.  
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HÄNTÄ:   
Luonnollinen (typistämätön): Keskipitkä, ei ulotu kintereen alapuolelle. Häntä on 
suora, keskikorkealle kiinnittynyt, tyvestä paksu ja hieman kärkeä kohti kapeneva. 
Häntä jatkaa sulavasti lantion linjaa. Levossa häntä riippuu luonnollisesti, mutta ei 
ole koskaan takaraajojen välissä. Koiran liikkuessa häntä nousee vaakatasoon tai 
hieman ylemmäksi, mutta ei koskaan pystysuoraan tai taivu sirppimäisesti. Häntä 
heiluu puolelta toiselle. 
Typistetty: (Huom. Suomessa typistyskielto) Typistetyn hännän tulee peittää su-
kuelimet, mutta ei ulotu niiden alapuolelle. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Edestä katsottuna suorat ja täysin yhdensuuntaiset rungon linjojen 
kanssa. Sivulta katsottuna pystysuorat. Yleisvaikutelmaltaan eturaajat ovat erittäin 
vakaat ja runkoa tukevat mahdollistaen vaivattomat liikkeet. 
Lavat: Pitkät, kohtuullisen viistot ja taakse kiinnittyneet, varsin lihaksikkaat. Lapa-
luun ja olkavarren välinen kulmaus on 120°. 
Olkavarret: Tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren pituus on suhteessa lapaluun 
pituuteen ja olkavarren viistous on suhteessa lavan viistouteen.   
Kyynärpäät: Tiiviit ja sijaitsevat rintakehän alareunan tasalla, eivät sisään- eivätkä 
uloskiertyneet. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on 150°.  
Kyynärvarret: Pitkät, suorat ja kohtisuorassa maahan nähden sekä edestä että sivul-
ta katsottuna.  
Ranteet: Kyynärvarsien kanssa täysin samassa linjassa. 
Välikämmenet: Leveät, hieman viistot. 
Etukäpälät: Suhteessa raajan kokoon, pikemminkin pyöreähköt kuin pitkät, mutta 
eivät kuitenkaan muistuta ns. kissankäpäliä. Varpaat ovat hyvin muodostuneet, 
tiiviisti yhdessä, keskenään samankokoiset, vahvat ja koira seisoo niillä tukevasti. 
Voimakkaat ja hyvin kehittyneet päkiät, niiden nahka on mustaa, paksua, kovaa ja 
kestävää. Vahvat ja kovat kynnet, väriltään mieluiten mustat.  
TAKARAAJAT: Takaa katsottuna pystysuorat ja täysin yhdensuuntaiset rungon 
linjojen kanssa. Sivulta katsottuna pystysuorat. 
Reidet: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat. Pakarat ovat enemmän tai vähemmän pyöris-
tyneet, pitkät ja niissä on melko joustava lihaksisto. Lantion ja reisiluun välinen 
kulmaus on 95°. 
Polvet: Sijaitsevat suunnilleen vatsan alla. Polvinivel on hieman erottuva. Reisi- ja 
sääriluun välinen kulmaus on 120°. 
Sääret: Hyväasentoiset, pituudeltaan suhteessa reiteen, viistoudeltaan suhteessa 
lantion viistouteen. 
Kintereet: Hyväasentoiset ja normaalisti kulmautuneet, leveät ja vahvat. Kinner-
kulmaus on 145°. 
Välijalat: Keskipitkät, pystysuorat, lähes sylinterimäiset, tasapaksut ja kuivat. 
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman pitemmät. 
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LIIKKEET : Kevyet ja tyylikkäät. Työskennellessään koira voi vaihtaa liikuntata-
paa maaston, sään ja riistan mukaan. Tällöin liikunta vaihtelee joustavan laukan ja 
pitkän ja tasaisen ravin välillä.  
 
KARVAPEITE  
KARVA: Lyhyttä, kovaa, ihonmyötäistä, karheaa ja tiheää peittäen rungon lähes 
kokonaan lukuun ottamatta kainalokuoppia, nivusia, peräaukon ja sukuelinten 
aluetta, joissa karva on harvempaa ja pehmeämpää. Karva on ohuempaa ja lyhy-
empää päässä, etenkin korvissa, joissa se on samettimaista. Ei aluskarvaa. 
VÄRI: Keltainen, sävyltään vaaleasta tummaan; yksivärinen tai valkoisin merkein. 
Merkit voivat sijaita päässä, kaulassa, rinnassa, raajojen alaosissa, kyynärpäiden ja 
kinnernivelten alapuolella sekä typistämättömän hännän päässä. 
 
KOKO JA PAINO 
Säkäkorkeus: 
Urokset 56 cm +/- 4 cm  
Nartut 52 cm +/- 4 cm 
Paino: 
Urokset 20 – 27 kg 
Nartut 16 – 22 kg 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 

• Käyttäytyminen: Arkuus 
• Pää: Kallon ja kuono suhde hieman poikkeava suhteesta 6:4. Kapea pää. 

Erottuva niskakyhmy. Voimakkaasti erottuvat otsaluut. Korostunut otsa-
uurre. Rypyt. 

• Kirsu: Väriltään muu kuin musta. 
• Kuono: Lyhyt tai pitkä. 
• Huulet: Ylähuulet, jotka eivät ole neliömäiset. Ei riittävän erottuva suu-

pieli Virheellinen pigmentti limakalvoissa.  
• Hampaat: Tasapurenta 
• Silmät: Pienet, vaaleat, ilmeettömät, liian pyöreät 
• Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet, hyvin suuret tai hyvin pienet, terä-

väkärkiset 
• Kaula: Liian lyhyt. Kaulanalusnahka puuttuu tai sitä on liikaa. 
• Runko: Heikosti kehittynyt rintakehä 
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• Häntä: Luonnollisen pituisena liian lyhyt, liian alas kiinnittynyt tai asen-
noltaan epätyypillinen (pystysuora tai sirpinmuotoinen) 

• Raajat ja käpälät: Sisään- tai uloskiertyneet raajat, hajavarpaat 
• Karva: Pehmeä  

 
VAKAVAT VIRHEET: 

• Käyttäytyminen: Voimakas arkuus 
• Pää: Kallo-osan ja kuonon pituuden suhde poikkeaa huomattavasti suh-

teesta 6:4. Niukasti erottuva otsapenger, yhdensuuntaiset kallon ja kuonon 
ylälinjat 

• Kuono: Kalteva 
• Silmät: Vinot. Karsastaminen. 
• Korvat: Paksut, alas kiinnittyneet, liian laskostuneet tai kierteiset 
• Runko: Painunut ylälinja tai karpinselkä. Liian viisto lantio. Liian pitkä 

runko, tynnyrimäinen rintakehä. Kuroutunut vatsa. 
• Karva: Valkoisia läiskiä muualla kuin rotumääritelmän mainitsemissa 

paikoissa. 
• Koko: Liian suuri tai liian pieni 

 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

• Käyttäytyminen: Vihaisuus tai pelokkuus 
• Pää: Epätyypillinen pää, jossa kupera kuononselkä, liian pitkä tai liian ly-

hyt, liian kapea kallo. Eriävät kallon ja kuonon ylälinjat. 
• Kirsu: Täydellinen pigmentin puutos 
• Leuat: Alapurenta tai yläpurenta 
• Silmät: Keskenään erikokoiset, erimuotoiset tai eriväriset. Herasilmä, 

synnynnäinen sokeus. 
• Kuurous: Synnynnäinen tai hankittu 
• Runko: Täysin epätyypillinen, osoittaen merkkejä sekarotuisuudesta 
• Karva:  Rotumääritelmästä täysin poikkeava 
• Väri: Albinismi. Mikä tahansa rotumääritelmästä poikkeava väri. 

 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


