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PODENGO PORTUGUES
Oprindelsesland: Portugal
Anvendelse:

Klassifikation:

Racen findes hovedsagelig i den nordlige del af Portugal, hvor hundene anvendes i
overensstemmelse med deres naturlige anlæg til kaninjagt, enkeltvis eller i kobbel. Det
er grunden til, at racen også kendes under navnet "kaninhund". I disse egne anvendes
den lige så vel som vagthund.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 7 (Jagthunde af oprindelig type).
Uden brugsprøve.

PODENGO PORTUGUES, MEDIUM
Helhedsindtryk:

En hund af knapt middelkraftig bygning og af middelstørrelse, velproportioneret og
godt muskuløs, med god knoglekraft.

Temperament:

Meget livlig og opvakt, fordringsløs og robust.

Hoved:

Tørt, af form som en afskåret, firesidet pyramide, som fra sin brede basis aftager
betydeligt udefter. Skallens og næsepartiets længdeakser er divergerende.

Skalle :

Flad, set i profil næsten lige. Øjenbrynsbuerne er fremtrædende, mens pandefuren kun
er ganske svagt markeret. Skallen er vandret mellem ørerne, og nakkeknuden er
fremtrædende.

Stop :

Kun netop markeret.

Næse :

Bliver gradvis smallere mod spidsen, som træder noget frem. Forsiden af næsen er
skråtstillet. Næsens farve er mørkere end pelsfarven.

Næseparti :

Set i profil er næseryggen lige, men tværsnittet er afrundet. Næsepartiet er kortere end
skallen og er bredere ved basis end ved næsen.

Læber :

Godt sluttende, tynde og stramme. De mødes i en vandret linie.

Kæber, bid :

Normalt tandsæt med stærke, hvide tænder. Biddet er normalt.

Øjne:

Med et meget levende udtryk og en anelse fremtrædende. Farven varierer med
pelsens farve fra honningfarvet til kastaniebrun. Øjnene er små og skråtstillede.
Øjenrandene har en mørkere farve end pelsen.

Ører:

Ansat middelhøjt og skråt. De bæres opretstående og er meget bevægelige. De holdes
lodret og rettes fremad, når hunden er opmærksom. Af form er de trekantede med bred
basis og ender i en spids. De er tydeligt længere end bredden ved basis.

Hals:

Med harmonisk overgang til både hoved og krop. Den er lige, lang, velproportioneret,
stærk og godt muskuløs. Uden løst skind ved struben.

Krop:
Overlinie :

Lige eller let hvælvet.

Ryg :

Lang, lige eller svagt faldende.

Lænd :

Lige eller let hvælvet, bred og godt muskuløs.
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Kryds :

Middellangt, bredt og muskuløst, lige eller let hældende.

Bryst :

Forbrystet er ikke fremtrædende, men muskuløst og ikke for bredt. Brystkassen er dyb
og lang, af middel bredde. Brystbenet går godt bagud/opad. Ribbenene er skråtstillede
og kun let hvælvede.

Bug, flanker :

Tørre og let indtrukne.

Underlinie :

Let optrukken.

Hale:

Snarere højt end lavt ansat. Den er kraftig og tyk, af middel længde og løber ud i en fin
spids. I ro hænger halen ned mellem bagbenene og når ned i højde med haseleddet,
idet spidsen buer let opefter. Når hunden er aktiv, løftes halen til vandret og danner en
let kurve, eller den løftes seglformet til lodret. Den bæres aldrig oprullet.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Velstillede, lodrette forben, set forfra og fra siden, tørre og godt muskuløse.

Skuldre :

Skulder og overarm er lange, skråtliggende, stærke og muskuløse. De danner en åben
vinkel i skulderledet.

Underarm :

Lodret stillet, lang og muskuløs.

Håndrod :

Tør, ikke fremtrædende.

Mellemhånd :

Stærk og kort, kun ganske let skråtstillet.

Forpoter :

Afrundede. Tæerne er lange og stærke, sluttede og kraftigt hvælvede. Kløerne er korte
og robuste, foretrækkes mørkfarvede. Trædepuderne er solide og hårde.

Bagpart:

Generelt : Set bagfra og fra siden velstillede og lodrette bagben, godt muskuløse og
tørre.

Overlår :

Lange, af middel bredde, muskuløse.

Underlår :

Skråtstillede, lange, tørre, stærke og muskuløse.

Haseled :

Middelhøjt ansat, tørt og kraftigt, med åben hasevinkel.

Mellemfod :

Kraftig og kort, skråtstillet. Uden vildtkløer.

Bagpoter :

Afrundede. Tæerne er lange og stærke, sluttede og kraftigt hvælvede. Kløerne er korte
og robuste, foretrækkes mørkfarvede. Trædepuderne er solide og hårde.

Bevægelse:

Hurtig, fri og letfodet.

Hud:

Slimhinder foretrækkes sorte, under alle omstændigheder mørkere end pelsfarven.
Huden er tynd og slutter tæt til kroppen.

Pels:
Hårlag :

Kort- eller langhåret, af middel tykkelse. Den korthårede pels er glat, den langhårede
er ru (som vildsvinebørster). Den korthårede pels ligger tættere end den langhårede.
Hos den langhårede variant danner pelsen et hageskæg. Ingen underuld eller frynser.

Farve :

De almindeligste farver er gul, fauve (i alle nuancer fra lys til mørk eller meget mørk),
og sort (matsort eller bleget). Pelsen er ensfarvet med eller uden hvide aftegninger.
Den kan også have hvid grundfarve med aftegninger.

Størrelse:

Skulderhøjde fra 40 til 55 cm, vægt fra 16 til 20 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:
• Generelt :

Tegn på indkrydsning af Galgo eller Perdigueiro (Portugisisk Hønsehund).

• Bid :

Ukorrekt bid, fejlplacerede tænder.

• Øjne :

Uens farvede øjne.

• Ører :

Hængende eller foldede.
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• Hals :

Buet.

• Krop :

Overlinien kraftigt hvælvet.

• Kryds :

Med overdreven hældning.

• Bug :

For kraftigt optrukken.

• Vildtkløer :

Reducerer bedømmelsen (NB! Håndhæves ikke i Danmark)

• Hale :

Oprullet.

Bemærk:
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Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

PODENGO PORTUGUES, STOR
De karakteristiske egenskaber hos Stor Podengo – en nu næsten uddød variant i hjemlandet – er de samme
som for den mellemstore variant, bortset fra følgende:
Helhedsindtryk:

En hund af betydelig størrelse, anvendt til stort vildt.

Størrelse:

Skulderhøjde fra 55 til 70 cm.

PODENGO PORTUGUES, LILLE
De karakteristiske træk hos Lille Podengo er de samme som for den mellemstore variant, bortset fra
følgende:
Helhedsindtryk:

En lille hund, ret langstrakt, anvendt til jagt på kaniner i deres huller eller revner
i klipperne.

Skalle:

Flad eller let hvælvet.

Krop:

Kropslængden er større end skulderhøjden.

Lemmer:

Korte. Underamen lige eller lidt indaddrejet i hele sin længde.

Størrelse:

Skulderhøjde fra 20 til 30 cm, vægt 4 til 5 kg.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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