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Lyhyt historiaosuus: 
Tyypiltään alkukantainen koira, joka todennäköisesti polveutuu muinaisten foinikialaisten 

ja roomalaisten antiikin aikana Iberian niemimaalle tuomista koirista. Vuosisatojen 

kuluessa koirista kehittyi portugalinpodengona nykyisin tunnettu koirarotu. Podengon 

kaikki kokomuunnokset ovat alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan metsästyskoiria. 

Pienillä ja keskikokoisilla podengoilla pääasiallinen saalis on kani. Isoilla metsästetään 

isompaa riistaa, kuten villisikoja.

Käyttötarkoitus
Portugalissa podengoja käytetään edelleen metsästykseen. Koirat metsästävät joko 

yksin tai ajueissa, joissa on 4-7 koiraa. Pienet podengot ajavat saaliin esille pensaikoista 

ja kallionkoloista. Keskikokoiset ja isot podengot 

ajavat riistaa avoimessa maastossa. Podengot 

käyttävät ajaessaan sekä näköaistiaan kuin myös 

haju- ja kuuloaistiaan.

Portugalinpodengo on erittäin aktiivinen ja kestävä 

rotu, joka vaikeassakin maastossa jäljestää, ajaa ja 

tappaa saaliin itsenäisesti, kuitenkin ympäröivän

ajueen toiminnan myös huomioiden. Parhaat koirat 

vielä tuovatkin saaliin metsästäjälle vahingoittamatta

saaliseläimen turkkia. Valittavalta kuulostava 

ajohaukku, maticar, kertoo muille jahdin olevan 

käynnissä.
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ISO PODENGO

4

AC Alves

E Tammi



KESKIKOKOINEN PODENGO
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PIENI PORTUGALINPODENGO
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YLEISVAIKUTELMA: 

Nelisivuista kartiota muistuttava pää, pystyt korvat, sirpinmuotoinen häntä, tasapainoiset 

mittasuhteet, normaali rakenne ja lihaksikas. Erittäin vilkas ja älykäs; vaatimaton ja sitkeä.

HYLKÄÄVÄ VIRHE:

Kaikki merkit, jotka viittaavat risteytymiseen vinttikoiran, seisojan tai minkä tahansa muun 

rodun kanssa. 

KOMMENTTI

Iso ja keskikokoinen portugalinpodengo ovat mittasuhteiltaan lähes neliömäisiä, 

lihaksikkaita ja vahvaluustoisia.

Pieni podengo on muuten samantyyppinen, mutta sillä on hieman pitkänomaisemmat 

mittasuhteet. Pieni podengo ei saa olla terrierityyppinen eikä karkeakarvaisia saa 

trimmata terriereiksi.

.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA

Keskikokoinen  ja iso podengo 

• lähes neliömäinen, vahva tai keskivahva

• rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen 11:10

• rintakehän syvyyden suhde säkäkorkeuteen 1:2.

keskikokoinen iso

Koko 40 – 54 cm 55 – 70 cm 

Paino 16 – 20 kg  20 – 30 kg 

KOMMENTTI

• samat kokorajat uroksilla ja nartuilla
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA

Pieni podengo:

• rungon pituus on hieman suurempi kuin säkäkorkeus suhteen ollessa 6:5

• rintakehän syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 1:2.

• koko 20 – 30 cm 

• paino 4 – 6 kg 

KOMMENTTI

• samat kokorajat uroksilla ja nartuilla

• rakenteeltaan tasapainoinen 20 cm korkea on täysin hyväksyttävä
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA

KOMMENTTI

- Ongelmana koon kasvaminen liian suureksi varsinkin karkeakarvaisilla. 

- Pienillä podengoilla pituus saa olla vain 20 % enemmän kuin korkeus. Koiran on 
kuitenkin oltava korkeuttaan pidempi.

- Pienillä podengoilla paino 4 - 6 kg: käyttötarkoituksensa mukaisesti pienen 
podengon pitää mahtua kulkemaan kallionkoloissa
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OK OK pitkä
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PÄÄ

VIRHE: Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat. 

VAKAVA VIRHE : Koverat kuonon ja kallon ylälinjat.

KOMMENTTI:  Portugalilaisten pisteytyskaaviossa pää, silmät, korvat ja kaula muodostavat   
40 % yhteispistemäärästä eli pään osuus on tärkeä. Kallon tulee korvien välissä olla 
vaakasuora. Pyöreä kallo on epätoivottava.
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Kuiva, muodoltaan kuten nelisivuinen laajapohjainen kartio, joka kapenee huomattavasti

suippoa kärkeä kohti. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset.

Pään muoto sama joka koossa.

Kuvat G Veiga
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PÄÄ

12



2018 13

KALLO, KUONO, KIRSU

Kallo on korvien välissä vaakasuora. Kuono on kalloa lyhyempi ja tyvestä kärkeä leveämpi. 

Otsapenger vain hieman havaittava. 

Kirsu on kapeneva ja viistosti tylppä, kirsun kärki on ulkoneva. Kirsun väri on aina

karvapeitteen väriä tummempi.

VIRHE: Kirsun osittainen pigmentin puutos

VAKAVA VIRHE: Kirsun täydellinen pigmentin puuttuminen.

KOMMENTTI: Kirsun ihanneväri on musta mutta muutkin värit ovat sallittuja. 

Pigmenttipuutos on erotettava ns. talvinenästä.

Koska kirsu ei ole tylppä, se antaa podengolle tyypillisen kettumaisen ilmeen.
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KUONO-OSA, jatkoa

Silmät ovat pienet ja vinoasentoiset. Silmät eivät saa

olla pyöreät eivätkä missään tapauksessa ulkonevat.

Hylkäävä virhe: Keskenään eriväriset silmät.

KOMMENTTI:

Kuvan koiralla on liian kaareva kallo korvien välissä,

pyöreät silmät ja pyöreäkärkiset korvat.
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Purenta

Täysilukuinen hampaisto isolla podengolla.

Pienillä ja keskikokoisilla sallitaan välihampaiden 

puutokset.
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KORVAT

Keskikorkealle ja vinosti silmien tasolle 
kiinnittyneet, pystyt ja hyvin liikkuvaiset, 
kolmionmuotoiset, tyvestään leveät ja kärkeä 
kohti kapenevat korvat.

Koiran ollessa tarkkaavainen korvat ovat 
kohtisuoraan pystyssä tai hieman eteenpäin 
suuntautuneet. Korvalehdet ovat ohuet ja 
niiden pituus on huomattavasti suurempi kuin 
tyven leveys. 

VAKAVA VIRHE: Pyöreäkärkiset korvat. 

HYLKÄÄVÄ VIRHE: Taittuneet tai riippuvat 

korvat.
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KOMMENTTI: Levollisena  tai näyttelyssä hieman tympääntyneenä korvat ovat usein pään 

sivulla ja tällöin korvien kiinnityskohta saattaa vaikuttaa liian alhaiselta olematta kuitenkaan 

sitä. Korvat ovat kärkeä kohti kapenevat. Selvästi pyöreäkärkiset ovat virhe. 
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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.

VIRHE: Kaareutunut ylälinja. · Lantio: Liian viisto.

HYLKÄÄVÄ VIRHE: Selvästi epänormaali rakenne

17

keskikokoinen sileä 



2018 18

RUNKO

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.

VAKAVA VIRHE: Vatsa: Liian kuroutunut.
18

keskikoinen sileä pieni sileä
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HÄNTÄ

Mieluummin ylös kuin alas kiinnittynyt, vahva, 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 kuuluu olla hapsuja myös sileäkarvaisilla.

VAKAVA VIRHE: Ylöskiertynyt häntä
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OKOK liikaa kiertynyt selän 

päälle 
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RAAJAT

ETURAAJAT: Edestä ja sivulta katsottuna eturaajat ovat pystyt ja suorat.

Lavat: Pitkät ja viistot. 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.

KOMMENTTI: Pienillä podengoilla lievästi käyrät eturaajat sallittiin edellisessä

määritelmässä ja siksi niitä esiintyy vielä melko paljon. Tästä ei toivota rangaistavan

kovin paljon.

20

käyrähköt eturaajat
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RAAJAT

TAKARAAJAT: Takaa ja sivulta katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset.

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.

VIRHE: Takakannukset eivät ole toivottavat

21

pieni sileä keskikokoinen karkea pieni karkea
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KULMAUKSET
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135˚
110˚



LIIKKEET
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A C Alves

A C Alves

Ravi on kevyttä, liikkeet vaivattomat ja ketterät.
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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.

24

VIRHE: Karvapeite: Silkkinen karvanlaatu, pohjavilla

KOMMENTTI: Suomen ilmastosta johtuen

karkeakarvaisilla on usein hieman pohjavillaa, etenkin

talvella, mutta karvanlaadun on oltava kuitenkin karkeaa.

Karkeakarvaisia ei trimmata samalla tavalla kuin 

karkeakarvaisia terriereitä, Esim. korvien siistiminen 

nyppimällä on sallittua. 
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VÄRI

VÄRI: Keltaisen ja kellanruskean (fawn) kaikki sävyt vaaleasta hyvin tummaan

valkoisin merkein tai ilman, tai valkoinen pohjaväri, jossa on yllä mainitun

värisiä merkkejä. 
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VÄRI

VÄRI:

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.

musta                                                       suklaanruskea
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VÄRI

KOMMENTTI

Kellanruskea-valkoisin merkein -koirilla on 

melkein aina mustia karvoja. Se ei kuitenkaan tee 

niistä tricoloureja

HYLKÄÄVÄ VIRHE

Värit brindle, black and tan, tricolour tai koko valkoinen.

brindle                                   tricolour                                black and tan
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE

Iso podengo: Käytetään suurriistan metsästykseen joko ajueina tai yksinään.

Keskikokoinen podengo: Tunnetaan myös nimellä kaniinikoira; sitä käytetään luontaisten
taipumustensa mukaisesti kaniininmetsästykseen joko ajueina tai yksinään.

Pieni podengo: Käytetään kaniinien etsimiseen koloista tai kivikoista joko ajueina tai 
yksinään.

Kaikkia kokomuunnoksia käytetään myös vahti-ja seurakoirina.

VIRHE: Arkuus

HYLKÄÄVÄ VIRHE : Vihaisuus tai liiallinen arkuus. Selvästi epänormaali käyttäytyminen.

KOMMENTTI: Voi olla luonteeltaan varautunut, pidättäytyvä. Yleensä varovaisuutta esiintyy 
nuorilla ja kokemattomilla koirilla. Näyttelyssä koiran tulee hyväksyä tuomarin käsittely 
ongelmitta. Koiran tulee esiintyä reippaasti kehässä. Erotettava toisistaan liiallinen arkuus ja 
pidättyväisyys.
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KOMMENTTI

Vitor Veigan The Portuguese podengo –kirjassa

julkaistu pistetaulukko:

Yleisvaikutelma / tyyppi 20

Pää 20

Silmät 5

Korvat 10

Kaula 5

Runko 15

Raajat 15

Häntä 5

Turkki ja väri 5

_______________________________

yht.       100
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ASIOITA, JOIHIN TULISI KIINNITTÄÄ HUOMIOTA

Mittasuhteet

• Samat kokorajat uroksille ja nartuille, suuri koko ei ole parempi tai toivottavampi kuin 

pieni. Etenkin pienten podengojen koon liialliseen kasvamiseen on kiinnitettävä 

huomiota.

• Keskikokoinen ja iso podengo neliömäinen.

• Pieni podengo korkeuttaan pidempi, ei kuitenkaan liian pitkä.

Käyttäytyminen / luonne

• Liiallinen arkuus erotettava pidättyväisyydestä.

Karvapeite / värit

• Talvesta johtuen esiintyy pohjavillaa, mutta karkean oltava laadultaan karkeaa

• Nenän pigmenttipuutos eri asia kuin ns. talvinenä.

• Hylkäävät värit  brindle, black and tan, tricolour tai kokonaan valkoinen.

• Hyväksyttävä on ruskealla / keltaruskealla esiintyvät mustat karvat (soopeli).
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Rekisteröintilukuja

• Suomi  vv. 1992-2015 pieni sileä 997 kpl, pieni karkea 432 kpl, keskikokoinen karkea 74 kpl,

keskikokoinen sileä 37 kpl, iso sileä 1 kpl.

• Portugalissa suuri osa podengoista on rekisteröimättömiä

• Britanniassa iso kanta

• Ruotsissa jonkin verran

• Saksassa samoin

• USAssa iso kanta

Näyttelytilastoa

Näyttelykäyntejä Suomessa v. 2015:

• pieni sileä 334 kpl, pieni karkea 295 kpl

• keskikokoinen karkea 26 kpl, keskikokoinen sileä 47 kpl

ROTUTIETOA


