
PORTUGALINPODENGO 

 Tiivistelmä UMT 17.2.2019 Tampere 
 

Mittasuhteet: Iso ja 

keskikokoinen lähes 

neliömäinen, vahva 

tai keskivahva, 40-54 

cm, 16-20 kg. Pienel- 

lä podengolla runko 

hieman korkeutta 

pidempi, 20-30 cm, 

4-6 kg. Uros ja narttu 

samat kokorajat. 

kuvat G. Veiga 

 

Pää kuten nelisivuinen laajapohjainen kartio. 

Kallon ja kuonon ylälinjat erisuuntaiset. 

Otsapenger vain hieman havaittava. 

Kirsun väri aina karvapeitettä tummempi. 

Silmät pienet ja vinoasentoiset, eivät ulkonevat. 

Silmien ei kuulu olla pyöreät. Silmäluomien väri 

karvapeitettä tummempi. 

Korvat keskikorkealle ja vinosti silmien tasolle 

kiinnittyneet, pystyt, kolmionmuotoiset. 

kuvat G. Veiga 

 

Ylälinja suora, tasainen. Vatsaviiva vain hieman kohoava, ei kuulu olla kuroutunut kuten vinttikoirilla. 

Rintakehä ylettyy kyynärpäihin. Eturinta ei ole liian korostunut eikä liian lihaksikas. Liian suoraan ja 

eturinnattomaan etuosaan tulisi kiinnittää huomiota. 

Häntä mieluummin ylös kuin alas kiinnittynyt, vahva, paksu. Liikkeessä asento vaakasuora ja hieman 

ylöspäin kaartunut tai sirpinmuotoinen ja pysty. Ei saa kiertyä renkaaksi selän päälle. Hännän alapuolella 

on hapsuja. Kippurahännän tulisi alentaa laatupalkintoa, sapelihäntä on sallittu. 

Eturaajat pystyt ja suorat, lihaksikkaat ja jäntevät. Huomattavan käyrien etujalkojen tulisi vaikuttaa 

laatuarvosteluun alentavasti. 

Kulmaukset: Lapaluun ja olkavarren välinen kulma n. 110°. Etukulmaukset eivät saisi olla liian suorat. 

Reisi- ja sääriluun välinen kulma on noin 135°. 

Liikkeet vaivattomat ja ketterät. Podengolla ei kuulu olla voimakasta takapotkua tai ns "showliikkeitä", 

mutta taka-askel ei saa kuitenkaan jäädä kokonaan rungon alle eikä liikkeen kuulu olla töpöttävä. 

Karva lyhyttä ja sileää tai pitempää ja karkeaa, keskipaksua ilman pohjavillaa. Karkeakarvaisella 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 hyväksyttäviä, 

ei-suositeltavia värejä musta ja suklaanruskea valkoisin merkein tai päinvastoin. Dark fawn -podengolla 

voi olla alueita, joissa on mustakärkisiä karvoja. Tämä ei tee koiran värityksestä kolmiväristä. 

Koko: Pienillä podengoilla on koko alkanut kasvaa, yli 30 cm:n korkeuden tulisi alentaa laatupalkintoa. 

Käyttäytyminen: Podengon kuuluu olla käsiteltävissä, luonteisiin kiinnitettävä enemmän huomiota, 

liikaa arkuutta ei saisi antaa anteeksi. 

 

 

 


