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PUMI
Oprindelsesland: Ungarn
Anvendelse:

Klassifikation:

Historie:

En terrier-lignende drivhund, der også kan arbejde med større husdyr. Den har en
veludviklet lugtesans. Den har vist sig fortræffelig til bekæmpelse af rovdyr og gnavere.
En glimrende hushund, som uden problemer kan holdes i en bolig. Den behøver
megen motion og er en udmærket hund til både selskab og sport.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Pumi’en er opstået i Ungarn i det 17. og 18. århundrede ved krydsning mellem den
oprindelige Puli og importerede tyske og franske hunde af terrier-type med stå-ører.
Den er siden begyndelsen af det 20. århundrede anerkendt som selvstændig race.

Helhedsindtryk:

En middelstor, veloplagt og munter terrier-lignende hyrdehund. Terrierpræget er mest
tydeligt i hovedet. Næsepartiet er langstrakt, og den øverste trediedel af de
opretstående ører kipper fremover. Kropsbygningen er kvadratisk. Hunden er konstant
opmærksom og bærer derfor halsen mere rejst end gennemsnittet. Den middellange,
bølgede pels danner lokker. Pumi’en forekommer i flere farver, men pelsen skal altid
være ensfarvet.

Proportioner:

•

Kropslængden er den samme som skulderhøjden.

•

Brystdybden måler lidt mindre end den halve skulderhøjde.

•

Næsepartiet måler lidt under halvdelen af hovedets totale længde.

•

Hals og hoved er lige lange og måler 45% af skulderhøjden.
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Temperament:

Denne ganske livfulde hyrdehund har et rastløst temperament. Den er yderst modig,
men noget mistroisk over for fremmede. Med sin fornuftige opførsel, sin livlighed og
evne til at udtrykke sig påkalder den sig altid og overalt opmærksomhed. Pumi’en har
let til at gø. Dens hele fremtræden udstråler arbejdsiver, og med denne rastløshed og
energi er alting på hunden i stadig bevægelse. Den er altid aktiv og klar til at bestille
noget. En sky eller flegmatisk opførsel er utypisk for racen.

Hoved:

Forholdsmæssigt langt og smalt. Hovedformen er præget af det lange næseparti.

Skalle :

Skallens øverste del er relativt bred og hvælvet. Den lange pande er kun let hvælvet
og set fra siden flad. Øjenbrynsbuerne er moderat udviklede.

Stop :

Næsten umærkeligt. Panden forløber i en næsten lige linie mellem øjenbrynsbuerne
mod næseryggen.

Næse :

Smal og brat afsluttet. Ved alle pelsfarver altid kun sort.

Næseparti :

Næseryggen er lige. Det langstrakte forhoved bliver smallere mod næsen, men bliver
aldrig spidst.

Læber :

Slutter stramt og tæt til tænderne. Mørkt pigmenterede.

Kæber, bid :

Stærke kæber med kraftige, veludviklede og hvide tænder. Regelmæssigt saksebid
med fuldt tandsæt svarende til tandformlen.

Kinder :

Godt muskuløse.

Øjne:

Ansat middelbredt, noget skråtstillede, middelstore, ovale, mørkebrune og smalle, med
et livfuldt og intelligent udtryk. Øjenrandene er stramme, slutter tæt til øjet og er mørkt
pigmenterede.

Ører:

De opretstående ører er højt ansatte, og den øverste trediedel kipper fremover. De
middelstore, ensartede ører har form som et omvendt V. De er meget bevægelige og
udtryksfulde.

Hals:

Middellang, let buet og godt muskuløs. Den danner en vinkel på 50 - 55º mod vandret.
Huden på halsen er stram og tør, uden folder.

Krop:

Med veludviklet og tør muskulatur, usædvanligt stram og sej. Racen er ualmindelig tørt
bygget, med et harmonisk helhedsindtryk.

Overlinie :

Lige.

Manke :

Markant og lang, faldende bagud.

Ryg :

Kort, lige og stram.

Lænd :

Kort, fast forbundet til kroppen, lige.

Kryds :

Kort, let faldende og middelbredt.

Bryst :

Fronten af brystet er lige, ikke bred, snarere dyb. Ribbenene er kun let hvælvede,
næsten flade. Brystkassen er lang og dyb og når ned i højde med albuerne.

Underlinie :

Stram, optrukken bagtil.

Hale:

Den højt ansatte hale danner en stor, cirkelformet bue over krydset. Pelsen på halens
underside er 7 til 12 cm lang, ruhåret og udstående, med kun lidt underuld. Medfødt
stumphale eller kuperet hale er ikke tilladt.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene, som er placeret under forbrystet, bærer kroppen som søjler. De er lodrette,
parallelle og ikke for bredt stillede.

Skuldre :

Skulderbladet er langt og lidt stejlt stillet. Hældningen mod vandret er ca 55º. Bageste
spids af skulderbladet ligger lodret over brystets dybeste punkt.

Overarm :

Kort og meget muskuløs. Skulderblad og overarm danner en vinkel på 100 - 110º.

Albuer :

Slutter tæt til kroppen.
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Underarm :

Lang og mager.

Mellemhånd :

Stejlt stillet.

Forpoter :

Rundede kattepoter med tæt sluttede tæer. Trædepuderne er elastiske. Kløerne er
kraftige og sorte eller skifergrå.

Bagpart:

Bagbenene er meget kraftige. Set fra siden er de stillet noget bagud. Set bagfra er de
parallelle og lige, hverken for tæt eller for bredt stillede.

Overlår :

Muskuløse og lange, skråner bagud.

Knæ :

Ligger i samme højde som albuerne.

Underlår :

Lange og tørre.

Haseled :

Haseleddet er tørt og skarpt tegnet.

Mellemfod :

Kort og stejlt stillet.

Bagpoter :

Som forpoterne. Vildtkløer er uønskede.
NB! Fjermelse af vildtkløer er forbudt i Danmark)

Bevægelse:

Bevægelsen er ganske livlig og temperamentsfuld. Skridtene er korte og energiske,
med dynamik og harmoni. Holdningen er kæk og stolt. Travet er let og harmonisk, og
bagpoterne sættes præcis i forpoternes spor.

Hud:

Uden rynker eller folder, kraftigt pigmenteret. Den synlige hud er sort eller skifergrå.

Pels:
Hårlag :

Den bølgede, lokkede pels danner totter, men er aldrig glat eller ”snorepels”. Pelsen er
i gennemsnit 4 til 7 cm lang og vokser i mindre eller større totter. Den er elastisk,
tjavset og tæt. Hårlaget består af kraftige – dog ikke grove – ru dækhår og en blød
underuld. De middellange, tætte og ruhårede dækhår ved ørerne stritter opefter. Der er
ikke lange hår ved øjnene og på næsepartiet. Den ønskede soignering foretages ved
trimning med hånden, idet mindre tilpasning på hoved og ben er mulig ved hjælp af en
saks. Det er dog uønsket, om hele pelsen er rettet til med saks.

Farve :

•

Grå i forskellige nuancer (ved fødslen er farven normalt sort, men den bliver grå
med tiden).

•

Sort.

•

Fawn (ungarsk: ”fako”) i grundfarverne rød, gul eller creme, idet et sort eller gråt
anstrøg og tydelig maske er ønskeligt.

En hvid brystplet under 3 cm i diameter og/eller en hvid streg på tæerne er ikke en fejl.
•

Hvid

Pelsfarven skal altid være intens og ensfarvet.
Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 41-47 cm. Idealhøjde 43-45 cm.
Skulderhøjde for tæver 38-44 cm. Idealhøjde 40-42 cm.
Vægt for hanner 10-15 kg. Idealvægt 12-13 kg.
Vægt for tæver 8-13 kg. Idealvægt 10-11 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Diskvalificerende fejl:
•

Rundt, Puli-agtigt hoved. Næsepartiet under 40% af hovedets længde.

•

Stærkt markeret stop.

•

Mangel på een eller flere af følgende tænder: Fortand, hjørnetand, PM2-4, M1-2,
mere end to manglende PM1. Der tages ikke hensyn til M3.
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•

Underbid, overbid, skævt bid.

•

Fuldstændigt opretstående ører. Ører, der bæres hængende helt fra basis.
Forskelligt bårne ører.

•

Kort, glat pels. Lang pels, stærkt filtet eller udstående, strukturløs pels.

•

Pelsen chokoladebrun eller flerfarvet. Alle former for skarpt afgrænsede pletter,
som f eks tan-farvede aftegninger, sadel etc.

•

Størrelse uden for de i standarden angivne grænser.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

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