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Rasens namn 

 
Det spanska namnet för rasen är Podenco Canario vilket är det namn som används h ä r  
i Sverige och i övriga världen. I de engelskspråkiga länderna går den även under namnen 
Canarian Warren Hound och Canarian Podenco. 

 

Rasklubb och Specialklubb 
 

Rasklubben är Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom Svenska 
Vinthundklubben, Grains. Specialklubb är Svenska Vinthundklubben. Rasen tillhör grupp 5, 
sektion 7. 

 

Bakgrund 

Hemland 
Podenco Canarion har utvecklats på de spanska öarna Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, La 
Palma, La Gomera, Fuerteventura och El Hierro utanför Afrikas västkust. Därav deras namn 
Podenco Canario dvs podenco från Kanarieöarna. Det sägs att Kanarieöarna fått sitt namn 
efter sina hundar. Canis betyder just hund på latin. Det spanska ordet podenco kan översättas 
med jakthund och det spanska namnet för vinthund är galgo. 

Historia 
Spanien var känt för sin rikedom på kanin men de hörde inte till den ursprungliga faunan på 
de Kanariska öarna. När spanjorerna koloniserade Kanarieöarna på 1400-1500-talet så tog 
de förutom sina hundar även med sig kaninen. Då podencos är avlade just för kaninjakt så 
kan vi vara rätt säkra på att de inte fanns där före kaninens introducerande. Så fort 
kaninen väl var etablerad på öarna började även Podenco Canarion utveckla sitt alldeles 
egna unika utseende som är anpassat efter det klimat och den miljö som råder på dessa öar. 

Podencon har aldrig varit herrefolkens hundar utan den har i alla tider hört till bönderna och 
arbetarna. Under svåra ekonomiska tider har det ofta varit dessa hundar som gjort skillnaden 
mellan liv och död för sina ägare genom att de sett till att det funnits mat på bordet. Detta är 
ett kulturarv som fortfarande lever och värdesätts högt på Kanarieöarna.
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1982 godtogs Podenco Canario av RSCE, Real Sociedad Canina de España dvs spanska 
kennelklubben som en inhemsk ras. Det tog inte lång tid innan de även blev godkända av 
FCI. Det beslutet togs i Jerusalem år 1987. 

Arbetsområde 
Podenco Canario är främst avlad för kaninjakt men den används även till jakt på annat 
småvilt samt fågel. Det utmärkande för kaninjakt är att den oftast sker i oländig terräng och det 
gäller definitivt för kaninjakten på Kanarieöarna. Där är Canarion avlad för jakt i öppen, stenig 
och het vulkanisk terräng där kaninen gömmer sig i djupa skrevor och håligheter. För att driva 
fram kaninen ur de steniga håligheterna så arbetar man ofta tillsammans med iller. De driver ut 
kaninen till de väntande hundarna. 

Podenco Canarion är en så kallad hetsjakthund och jagar flera tillsammans och hjälps åt att 
fånga bytet. Det utför alla de olika jaktmomenten själva. De tar vittring, de spårar, de ringar 
in bytet, de fångar det och dödar det. Slutligen så apporterar de bytet till ägaren. Denna 
jaktform är förbjuden i Sverige. Jakt med gevär kan också förekomma. 

 
 

Rasen internationellt 
 

Rasen finns väl spridd över alla de Kanariska öarna och de finns också på det spanska 
fastlandet. Majoriteten av hundarna ägs av jägare vilka ofta väljer att inte registrera sina 
hundar. Det gör att de inte heller syns så ofta på spanska utställningar. Intresset har börjat 
öka internationellt för denna ras men än så länge handlar det bara om enskilda individer och 
småskalig avel utanför Spanien. 2013 registrerades den första Podenco Canarion i Finland. 

 
 

När kom rasen till Sverige/registrerades? 
 

2007 kom den första Podenco Canarion till Sverige. Det var Galán de Canera de Mouclem. 
2012 registrerades tiken Paloma de Canera de Mouclem från samma uppfödare. 

 
 

Nulägesbeskrivning i Sverige 
 

De två hundar som finns i Sverige idag planeras inte att gå i avel. Om man väljer att 
importera bör man beakta detta. 

 

Riktlinjer 

För alla uppfödare är det viktigt att ha kunskap inom följande områden: 
• Rasens historiska bakgrund och utveckling (framförallt i rasens 
hemland) 
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• Aktuell populationskunskap d.v.s. nuläge för rasen 
• Målinriktningar och prioriteringar för framtiden 

Dessutom skall följande beaktas: 
- Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur. 
- Naturlig fortplantning ”att till avel endast använda hundar som kan fortplanta 
”sig på naturlig väg”, SKK grundregel 2:6. 

 
 
Avelsdata/observandum 

 
Då antalet individer i norden endast är ett fåtal går det inte att göra några uttalanden om 
hälsostatusen på rasen här. Det man vet från hemlandet är att man bör vara uppmärksam på 
att föräldradjuren har fullt antal tänder då man väljer att köpa valp, då tandförluster är ett 
känt problem. 

 
 

Mål och strategier 

HÄLSA OCH FUNKTION 
Riktlinjer 

- Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. 
- Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion. 
- Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs beteende 
(mentalitet) men också vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit utveckla för 
rasen kända hälsostörningar. 

 
 

MENTALITET 
Riktlinjer 

Avel för mentala egenskaper anpassas till rasens funktion och samhällets krav ”Till avel skall endast 
användas hundar som ej uppvisar beteendestörningar i form av överdrivna rädslereaktioner eller 
aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer” (SKKs grundregler 
punkt 2:5). 

 
EXTERIÖR 

 
Riktlinjer 
Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion relaterad till rasens arbetsområde. 
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Upprättande av RAS för Podenco Canario 
 

RAS för Podenco Canario är utarbetat av Eva Averin på uppdrag av styrelsen för Gemensamma 
rasklubben för numerärt små raser inom Svenska Vinthundklubben, Grains. Reviderad av styrelsen 
i Grains, och förankrad på medlemsmöte i mars 2019. 
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