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PODENGO PORTUGUES
Oprindelsesland: Portugal
Anvendelse:
Klassifikation:

Jagthund, vagthund og ledsagehund
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type)
Sektion 7 (Jagthunde af oprindelig type)
Uden brugsprøve

Disse tegninger viser ikke nødvendigvis de ideelle eksemplarer af racerne.
Kort historisk
oversigt:

De oprindelige urhundetyper stammer sandsynligvis fra Oldtidens
hunde, der sammen med Fønikerne og Romerne kom til datidens Iberiske Halvø.
Disse urhunde blev senere krydset med de hundetyper, der ledsagede ved deres
invasion af halvøen i det 8. århundrede. Hundene tilpassede sig det portugisiske
landskab og klima, og de udviklede sig til, hvad vi i dag kender som De Portugisiske
Podengoer.
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Gennem århundrederne udviklede de sig i forskellige størrelser – afhængig af deres
arbejdsområde. Fra det 15. århundrede fremavlede man en lille variant, der blev brugt
som rottehund på den portugisiske flådes store caraveller.
Helhedsindtryk:

Firkantet, pyramideformet hoved med opretstående ører. Velbalanceret med sund
bygning og godt bemusklet.
Halen er seglformet. Helheden virker rustik – ”bondsk”.
Temperamentet er livligt, intelligent og nøgternt.
Racen findes i tre størrelser og to pelsvarianter: Korthåret og ruhåret.

Vigtige
proportioner:

Stor og Medium Podengo: Næsten kvadratisk, af kraftig eller
middel bygning. Forholdet mellem kroppens længde og højden målt ved skulderen er
som 11/10, og forholdet mellem brystets dybde og højden målt ved skulderen er som
1/2.
Lille Podengo: Kroppens længde er en anelse større end højden.
Formatet er lille. Forholdet mellem kroppens længde og højden målt ved skulderen er
som 6/5, og forholdet mellem brystets dybde og højden målt ved skulderen er som 1/2.
For alle varianter gælder, at næsepartiet er kortere end skallen.

Temperament:

Stor Podengo: Anvendes til jagt på større vildt.
Medium Podengo: Kendes også under navnet ”Warren Hound”. Dens naturlige evner
som ”kaninjæger” bruges flittigt. Den jager alene eller i flok.
Lille Podengo: En effektiv ”kaninjæger” – specielt i huler og klippeområder.
Alle varianterne bruges også som vagthunde og ledsagehunde.

Hoved:

Tørt og af firkantet pyramideform med bred basis og tydeligt tilspidset næseparti.
Kraniets og næsepartiets længdeakser er divergerende.
Skalle:

Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Tænder:
Kinder:
Øjne:

Ører:

Hals:

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.
Kun netop markeret
Bliver gradvis smallere mod spidsen, der træder noget frem. Forsiden af næsen er
skråtstillet. Næsens farve er mørkere end pelsfarven.
Næsepartiet er tilspidset. Set forfra er det afrundet. I profil er overlinien lige. Det er
kortere end skallen og bredere ved basis end ved spidsen.
Tæt sluttende, tynde, stramme og velpigmenterede. De mødes i en vandret linie.
Normalt saksebid med stærke, hvide tænder.
Hos den store variant ønskes fuldt tandsæt.
Set forfra er kinderne tørre og skråtliggende.
Med et meget levende udtryk og ikke fremstående. De er små og skråtstillede. Farven
varierer fra honningfarvet til brun i overensstemmelse med pelsfarven. Øjenrandene
skal være mørkere end pelsfarven.
Ansat skråt på højde med øjnene. De bæres opretstående og er meget bevægelige.
Når hunden er opmærksom, hælder de let fremad. Af form er de trekantede med bred
basis og ender i en spids. Ørebrusken er tynd, og længden af øret er større end
bredden ved basis.
Med en harmonisk overgang fra hoved til krop. Den er velproportioneret, lige, lang,
stærk og muskuløs.
Der er ingen løs halshud.

Krop:
Overlinie:
Skulder:
Ryg:
Lænd:
Kryds:

Lige
Skulderkammen er kun lidt synlig i forhold til hals og ryg.
Lige og lang
Lige, bred og godt muskuløs
Lige eller let hældende. Det er af middel længde, bredt og godt muskuløs.
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Brystkasse:

Underlinie:
Hale:
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Når ned til albuerne. Den er af middel bredde. Brystbenet når godt bagud og opad.
Ribbenene er let hvælvede og skråtstillede.
Forbrystet er middel bredt og knapt synligt. Det må ikke være for muskuløst.
Let optrukken og slank
Naturlig, 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.
Der er frynser på undersiden.

Lemmer:
Forpart:
Skulder:

Set forfra og fra siden er den lige, tør og godt muskuløs.
Lang, skråtliggende, stærk og godt muskuløs. Vinklen mellem skulderblad og overarm
er ca. 110 grader.
Albuen:
Er parallel med kroppens vandrette linie
Underarm:
Lodret stillet, lang og godt muskuløs
Håndrod:
Tør, ikke fremtrædende
Mellemhånd: Kort, stærk og let skråtstillet
Forpoter:
Runde med lange, stærke og tæt samlede poter. Kløerne er stærke og mørke.
Trædepuderne er kraftige og faste.
Bagpart:
Set fra siden og bagfra er bagparten lige. Den er tør og godt muskuløs.
Overlår:
Langt, middel bredt og godt muskuløs
Knæ:
Vinklen mellem overlår og underlår er ca. 135 grader.
Underlår:
Skråtstillet, langt tørt og godt muskuløs
Hase:
Af middel længde, tør og stærk. Den åbne hasevinkel er ca. 135 grader.
Mellemfod:
Skråtstillet, stærk og kort. Er uden vildkløer
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.
Bagpoter:
Som forpoterne
Bevægelse:

Let trav, smidig og uden anstrengelse

Hud:

Tynd og stram. Slimhinderne foretrækkes mørke – og altid mørkere end pelsfarven.

Pels:

Hårlag: Der er to typer – enten kort og glat eller lang og ruhåret. Begge varianter er
middel tætte og uden underuld. Den korte pels er mere tæt end den ruhårede variant.
Den ruhårede variant har et let skæg på næsepartiet.
Farve: Gul og fawn i alle nuancer fra lys til mørk, med eller uden hvide aftegn, eller
hvid med aftegn i de nævnte farver.
Hos den lille podengo accepteres følgende farver – men er ikke ønskelige: Sort, brun
med eller uden hvide aftegn, eller hvid med aftegn i de nævnte farver.

Højde og vægt:

Højde:

Lille:
20 til 30 cm
Mellem: 40 til 54 cm
Stor:
55 til 70 cm

Vægt:

Lille:
4 til 6 kg
Mellem: 16 til 20 kg
Stor:
20 til 30 kg

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velbefindende.




Temperament:
Skalle/næseparti:
Kæber:




Næse:
Hals:

Tegn på skyhed
Skallens og næsepartiets overlinier parallelle
Ukorrekt saksebid, tangbid, dårlig tandstilling
Manglende tænder hos den store variant
Delvis mangel på pigment
Buet

PODENGO PORTUGUES





Krop:
Kryds:
Vildkløer:
Pels:
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Krum overlinie
For affaldende
Ikke ønskelige
Silkeagtig og/eller med underuld

Alvorlige fejl:






Skalle/næseparti: Skallens og næsepartiets overlinier konvergerende
Næse:
Total mangel på pigment
Ører:
Rundede spidser
Underlinien: For optrukken
Hale:
Krøllet




Aggressiv eller overdrevent sky
Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.
Type:
Tegn på indkrydsning af mynder, stående hunde eller
anden krydsningsavl

Diskvalificerende fejl:







Kæber:
Øjne:
Ører:
Farve:




Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk præg bør anvendes
i avlen.

Underbid eller overbid
Af forskellig farve
Foldede eller hængende
Brindle, black and tan, trefarvet og helt hvid

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker hundens sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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NB: Denne udgave erstatter standarden udsendt af DKK i DECEMBER 2013

Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd
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Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

