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PODENCO CANARIO
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Anvendelse:

Klassifikation:

Historie:

Racen bruges til kaninjagt og tilpasser sig i den henseende til de mange forskellige
terrænformer ved at bruge sin utroligt gode næse, sit syn og sin hørelse. Den udholder
med lethed de høje temperaturer og kan jage fra morgen til aften. Takket være sin
næse og hørelse kan den også opdage kaninerne nede i terrænets naturlige sprækker,
i revner i murværket, i stendyngerne langs de dyrkede marker, i de vulkanske gange
og i det tornede buskads. Grunden til racens bevarelse skal uden tvivl findes i dens
jagtegenskaber, som har gjort den uerstattelig gennem århundreder. Den arbejder især
som sporhund og må hverken give hals eller selv tage byttet under sit næsearbejde.
Den bruges også til jagt sammen med fritter – en jagtmetode, der er tilladt på de
Kanariske Øer. Den apporterer normalt kaninerne.
FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 7 (Jagthunde af oprindelig type).
Uden brugsprøve
På de Kanariske Øer, hvorfra racen stammer, er den kendt under navnet Podenco
Canario. Den findes på alle øerne, især på de største, Gran Canaria og Tenerife.
Racen er af egyptisk oprindelse og er formentlig ført til øerne af fønikierne, grækerne,
kartagenienserne og egypterne selv. Det er en af de ældste eksisterende racer, da
man finder talrige spor (som indgraverede billeder, statuer og relieffer) i Faraonernes
grave, på Louvre og British Museum. Racen kan dateres omkring 7000 år tilbage.

Helhedsindtryk:

En hund af middelstørrelse, langstrakt bygget, slank, let og særdeles robust, med
veludviklet knoglestruktur. Det manglende fedtlag gør det muligt at se både ribben,
rygsøjle og hofteben. Muskulaturen er tør og udviklet til det yderste, og man kan se
musklernes bevægelse under huden.

Proportioner:

En smule længere end høj. Brystet er veludviklet, men når dog ikke ned til albuerne.
Næsepartiet er en smule længere end skallen.
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Temperament:

Modig og dristig, ivrig og med en entusiastisk energi. Den er værdig og på ingen måde
aggressiv. Den er helt uselvisk knyttet til sin herre og tåler med fatning de mest
brydsomme dage uden mindste tegn på træthed.

Hoved:

Langstrakt, af form som en afskåret kegle, vel proportioneret efter kroppen, med en
middellængde på 21–22 cm. Skallens og næsepartiets overlinier er parallelle.

Skalle:

Længere end bred, flad, med fremtrædende nakkekam

Stop:

Ganske let markeret

Næse:

Stor og kødfarvet, svarende til pelsfarven. Moderat åbne næsebor

Næseparti:

Stort og fremtrædende af form som en afskåret kegle, mere eller mindre mørkt
kødfarvet svarende til pelsfarven.

Læber:

Tynde og tætsluttende med en farve, der svarer til næsens farve.

Kæber, bid:

Saksebid med god tilpasning i biddet – veludviklede tænder.

Øjne:

Skråtstillede, små og mandelformede. Mere eller mindre mørkt ravfarvede af en
nuance, der afhænger af pelsfarven. Udtrykket er intelligent og udpræget fornemt.

Ører:

Ganske store. De løftes, når hunden er opildnet og bæres som stå-ører rettet lidt væk
fra hinanden. I hvile vippes de bagover. De er brede ved basis og ender i en spids.

Hals:

Godt muskuløs og lige med glat hud og uden løs halshud. Den er smidig og rundet.

Krop:
Ryg:

Stærk med veludviklet muskulatur, egnet til hurtigløb og krævende jagt

Lænd:

Noget langstrakt

Kryds:

Med ganske kraftig knoglebygning, hvad der ses mest hos magre hunde eller under
jagtsæsonen.

Bryst:

Brystbenet rager ikke frem. Brystet er veludviklet, men når dog ikke ned til albuerne.
Brystkassen er oval. Brystomfanget er 5 til 8 cm større end skulderhøjden.

Underlinie:

Bugen optrukken – dog ikke så meget som f eks hos en Galgo. Godt markerede
flanker

Hale:

Ret lavt ansat i forlængelse af krydset. Den er rund og når kun lidt længere end til
haseleddet. Den bæres hængende eller løftet i seglform. Lidt tyndere mod spidsen,
som oftest er hvid. Den er aldrig oprullet og ønskes ikke for højt båret under
bevægelsen.

Lemmer:
Forpart:

Vinkler:

Fuldkommen lodrette forben, lige og parallelle. Knoglebygningen er fin, men stærk.
Poterne er kattepoter, normalt en smule udaddrejede. Trædepuderne faste og let
ovale.
Skulderblad/overarm ca. 110º
Overarm/underarm ca. 140º

Bagpart:

Bagbenene helt lodret stillede, lige og robuste med veludviklet muskulatur. Haseleddet
ret højt ansat (omkring 18 cm fra jorden). Bagpoterne er kattepoter rettet lige fremad
med faste og ovale trædepuder. Ingen vildkløer.
NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.

Vinkler:

Hofte/overlår ca. 110º
Knævinkel ca. 120º
Hasevinkel ca. 130º

Bevægelse:

Travet skal være adræt, langstrakt og meget let.

Hud:

Stram, slutter tæt til kroppen uden rynker eller folder
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Pels:
Hårlag:

Glat, kort og tæt

Farve:

Foretrækkes rød og hvid, idet den røde farve kan være mere eller mindre intens fra
orange til mørkerød (mahogni). Alle kombinationer af disse farver.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner 55 til 64 cm
Tæver 53 til 60 cm
På grund af forskellene i det terræn, hvor hundene lever og jager, kan disse
gennemsnitshøjder variere. Derfor accepteres afvigelser på 2 cm over maximum og 2
cm under minimum – forudsat at hunden svarer til racens grundtype.

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.

Væsentlige fejl:

•

Hovedet overdrevent bredt

•

Stoppet for markeret

•

Hængende læber

•

Manglende præmolarer

•

Overbid, underbid

•

Ørerne for udadstillede i rejst tilstand

•

Fladribbet brystkasse

•

Fremtrædende brystben

•

Oprullet hale

•

Haserne for lavt ansatte, kohasethed

•

Bevægelsen krydsende for og bag

•

Aggressivitet

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

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