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(PODENGO PORTUGUES)
Alkuperämaa: Portugali

KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys-, vahti- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS; Ryhmä 5 Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 7 Alkukantaiset koirat - metsästyskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tyypiltään alkukantainen koira, joka todennäköisesti polveutuu muinaisten foinikialaisten ja roomalaisten antiikin aikana Iberian
niemimaalle tuomista koirista. Myöhemmin, 700-luvulla näihin risteytyi maurien
valloitusmatkoillaan mukanaan tuomia koiria.
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Koirat sopeutuivat Portugalin maastoon ja ilmastoon, ja niistä kehittyi portugalinpodengona nykyisin tunnettu koirarotu. Vuosisatojen kuluessa se kehittyi rakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Pieni kokomuunnos kehittyi 1400-luvulta lähtien
rottakoiraksi portugalilaisten merenkulkijoiden karavelityyppisille purjealuksille.
YLEISVAIKUTELMA: Nelisivuista kartiota muistuttava pää, pystyt korvat,
sirpinmuotoinen häntä, tasapainoiset mittasuhteet, normaali rakenne ja lihaksikas.
Erittäin vilkas ja älykäs; vaatimaton ja sitkeä. Rotua on kolmea kokoa ja kahta
karvanlaatua: sileäkarvaista ja karkeakarvaista.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
Iso ja keskikokoinen podengo: Lähes neliömäinen, vahva tai keskivahva. Rungon
pituuden suhde säkäkorkeuteen 11:10 ja rintakehän syvyyden suhde säkäkorkeuteen 1:2.
Pieni podengo: Runko hieman pitempi kuin korkea, pienikokoinen. Rungon pituus
on hieman suurempi kuin säkäkorkeus suhteen ollessa 6:5, rintakehän syvyyden
suhde säkäkorkeuteen on 1:2.
Kaikilla kokomuunnoksilla kuono on lyhyempi kuin kallo.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE:
Iso podengo: Käytetään suurriistan metsästykseen.
Keskikokoinen podengo: Tunnetaan myös nimellä kaniinikoira; sitä käytetään
luontaisten taipumustensa mukaisesti kaniininmetsästykseen joko ajueina tai yksinään.
Pieni podengo: Käytetään kaniinien etsimiseen koloista tai kivikoista.
Kaikkia kokomuunnoksia käytetään myös vahti- ja seurakoirina.
PÄÄ: Kuiva, muodoltaan kuten nelisivuinen laajapohjainen kartio, joka kapenee
huomattavasti suippoa kärkeä kohti. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset.
Kallo: Tasainen, sivusta katsottuna lähes suora. Kulmakaaret ovat korostuneet,
otsauurre vain hieman havaittavissa. Kallo on korvien välissä vaakasuora; niskakyhmy on korostunut.
Otsapenger: Vain hieman havaittava.
Kirsu: Kapeneva ja viistosti tylppä, kirsun kärki on ulkoneva. Kirsun väri on aina
karvapeitteen väriä tummempi.
Kuono: Suippeneva, kuononselkä on edestä katsottuna kaareva, sivusta katsottuna
suora. Kuono on kalloa lyhyempi ja tyvestä kärkeä leveämpi.
Huulet: Tiiviit, ohuet, kiinteät ja sivulta katsottuna vaakasuorat. Hyvä pigmentti.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat normaalit, hampaat säännölliset, valkoiset ja
voimakkaat. Leikkaava purenta. Täysilukuinen hampaisto isolla podengolla.
Posket: Litteät ja viistot edestä katsottuna.
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Silmät: Ilme on hyvin eloisa. Silmät ovat pienet ja vinoasentoiset, eivät ulkonevat;
väri vaihtelee karvapeitteen värin mukaisesti hunajanväristä ruskeaan. Silmäluomien väri on karvapeitteen väriä tummempi.
Korvat: Keskikorkealle ja vinosti silmien tasolle kiinnittyneet, pystyt ja hyvin
liikkuvaiset, kolmionmuotoiset, tyvestään leveät ja kärkeä kohti kapenevat. Koiran
ollessa tarkkaavainen korvat ovat kohtisuoraan pystyssä tai hieman eteenpäin suuntautuneet. Korvalehdet ovat ohuet ja niiden pituus on huomattavasti suurempi kuin
tyven leveys.
KAULA: Sopusuhtaisesti runkoon liittyvä; suora, pitkä, vahva ja lihaksikas. Ei
löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Ylälinja: Suora, tasainen.
Säkä: Erottuu vain hieman niskasta ja selästä.
Selkä: Suora ja pitkä.
Lanne: Suora, leveä ja lihaksikas.
Lantio: Suora tai hieman viisto, keskipitkä, leveä ja lihaksikas.
Rintakehä: Ylettyy kyynärpäihin, kohtuullisen leveä, pitkä; rintalasta nousee takaosaa kohti. Kylkiluut ovat viistot ja tuskin lainkaan kaareutuneet. Eturinta ei ole
liian korostunut eikä liian lihaksikas; kohtuullisen leveä.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva hieman kohoava. Kupeet ja vatsa ovat hoikat.
HÄNTÄ: Luonnollisen pituinen, mieluummin ylös kuin alas kiinnittynyt, vahva,
paksu, keskipitkä ja kärkeä kohti kapeneva. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu takaraajojen välissä kärki hieman ylöspäin kaartuneena; liikkeessä hännän
asento on vaakasuora ja hieman ylöspäin kaartunut tai sirpinmuotoinen ja pysty.
Häntä ei koskaan saa kiertyä renkaaksi selän päälle. Hännän alapuolella on hapsuja.
RAAJAT
ETURAAJAT: Edestä ja sivulta katsottuna eturaajat ovat pystyt ja suorat, hyvin
lihaksikkaat ja jäntevät.
Lavat: Pitkät ja viistot; vahvat ja lihaksikkaat; lapaluun ja olkavarren välinen kulma on noin 110°.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Pystysuorat, pitkät ja lihaksikkaat.
Ranteet: Jäntevät ja sileät.
Välikämmenet: Vahvat, lyhyet ja hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat; varpaat ovat pitkät, vahvat, tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet.
Kynnet ovat vahvat ja mieluiten tummat, päkiät lujat ja kestävät.
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TAKARAAJAT: Takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset; lihaksikkaat ja jäntevät.
Reidet: Pitkät, keskileveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Reisi- ja sääriluun välinen kulma on noin 135°.
Sääret: Pitkät, viistot, vahvat, lihaksikkaat ja jäntevät.
Kintereet: Keskikorkeat, jäntevät ja vahvat; kinnerkulma melko avoin, noin 135°.
Välijalat: Vahvat, lyhyet ja viistot. Ei kannuksia.
Takakäpälät: Soikeat; varpaat ovat pitkät, vahvat, tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet.
Kynnet ovat lyhyet ja vahvat ja mieluiten tummat, päkiät lujat ja kestävät.
LIIKKEET: Ravi kevyttä, vaivattomat ja ketterät liikkeet.
NAHKA: Nahka on ohut ja pinnanmyötäinen. Limakalvot mieluiten tummapigmenttiset tai joka tapauksessa tummemmat kuin karvapeitteen väri.
KARVAPEITE
KARVA: Kaksi karvanlaatumuunnosta: joko lyhyttä ja sileää tai pitempää ja karkeaa. Kumpikin muunnos on keskipaksua ilman pohjavillaa. Lyhyt karvapeite on
tiheämpää kuin karkea. Karkeakarvaisella muunnoksella on selvästi erottuva parta
kuonossa.
VÄRI: Keltaisen ja kellanruskean (fawn) kaikki sävyt vaaleasta hyvin tummaan
valkoisin merkein tai ilman, tai valkoinen pohjaväri, jossa on yllä mainitun värisiä
merkkejä. Pienillä podengoilla hyväksytään myös seuraavat värit, mutta ne eivät
ole suositeltavia: musta ja suklaanruskea valkoisin merkein tai ilman, tai valkoinen
pohjaväri, jossa on yllä mainitun värisiä merkkejä.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus:
Pieni:
20 – 30 cm
Keskikokoinen: 40 – 54 cm
Iso:
55 – 70 cm
Paino:
Pieni:
4 – 6 kg
Keskikokoinen: 16 – 20 kg
Iso:
20 – 30 kg
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
 Käyttäytyminen: Arkuus
 Kallo/kuono: Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat
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 Leuat: Virheellinen hampaiden asento, tasapurenta; hammaspuutokset isolla
kokomuunnoksella.
 Kirsu: Osittainen pigmentin puutos.
 Kaula: Kaareutunut.
 Runko: Kaareutunut ylälinja.
 Lantio: Liian viisto.
 Kannukset: Takakannukset eivät ole toivottavat.
 Karvapeite: Silkkinen karvanlaatu, pohjavilla.
VAKAVAT VIRHEET:
 Kallo/kuono: Koverat kuonon ja kallon ylälinjat
 Kirsu: Täydellinen pigmentin puuttuminen.
 Korvat: Pyöreäkärkiset.
 Vatsa: Liian kuroutunut.
 Häntä: Ylöskiertynyt.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Yleisvaikutelma: Kaikki merkit, jotka viittaavat risteytymiseen
 vinttikoiran, seisojan tai minkä tahansa muun rodun kanssa.
 Leuat: Ylä- tai alapurenta.
 Silmät: Keskenään eriväriset silmät.
 Korvat: Taittuneet tai riippuvat korvat.
 Väri: Juovikas (brindle), musta ruskein merkein (black and tan), kolmivärinen
(tricolour) tai kokonaan valkoinen.

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

