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TÕLGE: Portugali Kennelliit.
Mulholland ja Renée Sporre-Willes.

Toimetanud

Jennifer

PÄRITOLUMAA: Portugal.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 04.11.2008.

AVALDAMISE

KASUTUS: Jahikoer, valvekoer ja seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 5:
Spitsilaadsed ja algupärased tõud.
Alarühm 7:
Algupärased jahikoerad.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
See algupärane tõug pärineb ilmselt antiikajal roomlaste ja
foiniiklaste poolt Pürenee poolsaarele toodud iidsetest koertest.
Hiljem segunesid nad 8. sajandil mauride vallutusretkede
käigus poolsaarele toodud koertega. Tõug kohanes hästi
Portugali maastiku- ja ilmastikuoludega ning tänapäeval
tuntakse neid koeri portugali podengo nime all. Tõu
morfoloogilise aretuse käigus tekkis 15. sajandil ka
väiksemakasvuline vorm, keda Portugali meresõitjad kasutasid
kaugsõidulaevadel rotipüüdjatena.
ÜLDMULJE:
Nelinurkse püramiidi kujuline pea, kikkis kõrvad, sirbikujuline
saba. Väga lihaseline, tugeva luustikuga ja heade
proportsioonidega kere. Väga elavaloomuline ja arukas.
Tasakaalukas ja rustikaalne. Seda tõugu koeri on kolmes
erinevas suuruses ning kahte tüüpi karvkattega: siledakarvaline
ja karmikarvaline.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Suured ja keskmise suurusega podengod: Peaaegu
ruudukujuline (poolpiklik) pea, vastavalt suur või keskmise
suurusega. Kere pikkuse ja turja kõrguse suhe: 11/10. Rinna
sügavuse ja turja kõrguse suhe: 1/2.
Väikesekasvuline podengo: Kere pikkus on pisut suurem kui
turja kõrgus (poolpiklik). Väikesekasvuline. Kere pikkus on
pisut suurem kui turja kõrgus. Kere pikkuse ja turja kõrguse
suhe: 6/5. Rinna sügavuse ja turja kõrguse suhe: 1/2.
Kõikide tüüpide puhul on koon lühem kui kolju.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Suurekasvuline podengo: kasutatakse suurte ulukite jahil.
Keskmise suurusega podengo (Warren Hound): tal on
sünnipärane anne jäneste jahtimiseks, töötab edukalt nii karjas
kui omaette.
Väikesekasuline podengo: kasutatakse jäneste jahtimiseks
urgudes ja kaljudel.
Kõiki tüüpe peetakse ka valve- ja seltsikoerana.
PEA:
Kuiv ja laia põhjaga nelinurkse püramiidi kujuline pea.
Kindlapiirilise ja teravaotsalise koonuga.
Näo ja kolju
pikiteljed on erisuunalised.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame, külgvaates peaaegu sirge. Kulmukaared on
rõhutatud. Laubavagu on vaevumärgatav. Kõrvadevaheline osa
on horisontaalne. Kuklakühm on rõhutatud.
Üleminek laubalt koonule: Vähemärgatav.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Otsa suunas teravnev. Koonuots on viltuselt tömp
ning rõhutatud. Ninapeegel on tumedam kui karvkate.
Koon: Terava otsaga. Eestvaates kumer, külgvaates on
koonuselg sirge. Koon on lühem kui kolju. Koonutüvi on laiem
kui tipp.
Mokad: Liibuvad, peenikesed, tugevad. Horisontaalse lõikega
ning tugeva pigmendiga.
Lõuad/hambad: Normaalsed. Käärhambumus. Tugevad valged
hambad. Normaalne hambumus nii üla- kui alalõuas.
Täishambumus erinevates variatsioonides.
Põsed: Kuivad ja eestvaates kaldus.
Silmad: Väga elava ilmega. Ei ole pungis. Silmad on väiksed
ning viltuse asetusega, silmade värvus varieerub meekollasest
pruunini, vastavalt karvkatte värvusele. Silmalaud on
karvkattest tumedamad.
Kõrvad: Kaldus asetusega silmadega ühel kõrgusel. Sirged,
kikkis ja väga liikuvad kõrvad. Valvelolekus vertikaalse
asetusega või kergelt ettepoole kaldus. Terava otsaga, laiema
tüvega, kolmnurksed. Õhukesed ja üsna pikad. Pikkus on
suurem kui kõrvatüve laius.
KAEL:
Moodustab harmoonilise ülemineku pea ja kere vahel. Heade
proportsioonidega, tugev ja väga lihaseline. Ilma kaelavoldita.
KERE:
Ülajoon: Sirge ja ühtlane.
Turi: Üleminek kaelale ja seljale on vaid natuke märgatav.
Selg: Sirge ja pikk.
Nimme: Sirge, lai ja väga lihaseline.
Laudjas: Sirge või kergelt langeva joonega. Keskmise
suurusega. Lai ja väga lihaseline.
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Rindkere: Ulatub küünarnukkideni. Mõõduka laiusega ja pikk.
Rinnakuluu on pikk ja suunaga tahapoole tõusev. Roided on
kergelt kaardunud ja kaldus. Eesrind ei ole liiga rõhutatud ega
liiga lihaseline, mõõduka laiusega.
Alajoon ja kõht: Alajoon on kergelt üles tõmmatud. Kõht ja
küljed on saledad.
SABA:
Sünnipärane saba. Pigem kõrge kui madala asetusega. Tugev,
jäme ning otsa suunas peenenev, keskmise pikkusega.
Puhkeasendis langeb kergelt kaarjalt reite vahele kuni
kandadeni. Liikumisel tõuseb horisontaalselt kas kergelt
kaardus või vertikaalselt sirbikujuliselt. Ei ole kunagi rõngas.
Saba alumine külg on kaetud ehiskarvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Jalad on väga sirged nii eest- kui külgvaates.
Väga lihaselised ja kuivad.
Õlad: Pikad ja kaldus asetusega. Väga lihaselised. Abaluu ja
õlavarre vaheline nurk on umbes 110º.
Küünarnukid: Kere kesktelje suhtes paralleelsed.
Küünarvarred: Vertikaalsed, pikad ja väga lihaselised.
Randmed (kämblaliigesed): Kuivad ning mitte rõhutatud.
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed, tugevad ja kergelt
kaldus.
Esikäpad: Ümarad käpad. Pikad, tugevad, kaardunud ja
lähestikku asetsevate varvastega. Tugevate ja eelistatult
tumedate küüntega. Vastupidavate ja tugevate padjanditega.
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TAGAJÄSEMED:
Nii tagant- kui külgvaates püstised. Väga lihaselised ja kuivad.
Kere keskteljega paralleelsed.
Reied: Pikad ja keskmise laiusega. Väga lihaselised.
Põlveliigesed: Sääre- ja reieluu vaheline nurk on umbes 135º.
Sääred: Kaldus, pikad, kuivad, tugevad ja väga lihaselised.
Kannad: Keskmise pikkusega, kuivad ja tugevad. Kannanurk
on avatud, umbes 135º.
Pöiad (pöialiigesed): Tugevad, lühikesed, kaldus, ilma
lisavarvasteta.
Tagakäpad: Ümarad käpad. Pikad, tugevad, kaardunud ja
lähestikku asetsevate varvastega. Lühikeste ja tugevate
küüntega, eelistatult tumedad. Vastupidavate ja tugevate
padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kerge traav. Kerge ja kiire liikumine.
NAHK: Õhuke ja pingul. Limaskestad on eelistatult tumeda
pigmendiga või alati tumedamad kui karvkate.
KARVKATE
KARV: Esineb kaks erinevat karvkatte tüüpi: Lühike sile karv
ja pikk traatjas karv - mõlemad on keskmise paksusega, ilma
aluskarvata. Lühike karv on tihedam kui traatjas karv. Traatja
karvaga tüübil on karv koonul pikem ( habe).
VÄRVUS: Kollane ja kollakaspruun (fawn) kõikidest toonides
heledatest tumedateni, valgete laikudega või ilma. Või valge,
mainitud värvi laikudega.
Väikesekasvulise podengo puhul on lubatud ka järgmised
värvused, ent neid ei eelistata: must, pruun, valgete märgistega
või ilma. Või valge, mainitud värvi laikudega.
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KÕRGUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Väikesekasvuline:
Keskmisekasvuline:
Suurekasvuline:

20-30 cm.
40-54 cm.
55-70 cm.

Kaal:
Väikesekasvuline:
Keskmisekasvuline:
Suurekasvuline:

4-6 kg.
16-20 kg.
20-30 kg.

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb lähtuda konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades.
• Käitumine: Arglikkus.
• Kolju/koon: Paralleelsed kolju ja näo ülemised
pikiteljed.
• Lõuad: Ebaõige hambumus või halb hammaste asetus.
Tanghambumus. Suurel määral puudulik hambumus.
• Ninapeegel: Osaline pigmendi puudumine.
• Kael: Kumer.
• Kere: Kumer ülajoon.
• Laudjas: Liiga suure kaldega laudjas.
• Lisavarbad: Lisavarvaste olemasolu ei ole soovitav.
• Karvkate: Siidine karv ja/või aluskarv.
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TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•

Kolju/koon: Koonduvad kolju ja
pikiteljed.
Ninapeegel: Pigmendi puudumine.
Kõrvad: Ümarate otstega kõrvad.
Kõht: Liiga üles tõmmatud.
Saba: Rõngas saba.

näo

ülemised

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•
•
•
•

Käitumine: Agressiivsus või liigne argus.
Üldmulje: Viited ristamisele hurtadega, seisukoertega
või teiste tõugudega.
Lõuad: Üle- või alahambumus.
Silmad: Erinevat värvi silmad.
Kõrvad: Murtud või rippuvad kõrvad.
VÄRVUS: Vöödiline (brindle), must piirdega,
kolmevärviline, üleni valge karvkate.

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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