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PULI
Oprindelsesland: Ungarn
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Hyrdehund
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde)
Sektion 1 (Fårehunde)
Uden brugsprøve
Puli'en er en ungarsk hyrdehunderace af asiatisk oprindelse. Dens oprindelige
forfædre fulgte efter al sandsynlighed de urgamle magyarer, der som nomader levede
af kvægopdræt i Karpater-bækkenet.

Helhedsindtryk:

En hund af middelstørrelse med stærk konstitution, kvadratisk kropsbygning og fin,
men ikke for let knoglestruktur. Den noget magre krop er overalt godt muskuløs.
Formen af kroppens enkelte dele er svær at bedømme, fordi hele kroppen er dækket
af en kraftigt udviklet pels, der har tendens til at danne totter og snore. Det er derfor
hensigtsmæssigt at føle på hunden under bedømmelsen. Pelsen på hovedet er så
rigelig, at det virker rundt, og øjnene er næsten dækket. Halen er oprullet over krydset
og får med sin rigelige pels overlinien til at stige let bagud.

Proportioner:



Kropslængden svarer til skulderhøjden.



Brystdybden måler noget under den halve skulderhøjde.



Næsepartiets længde svarer til en trediedel af hovedets totale længde.

Temperament:

Af livligt temperament og overordentlig lærenem. Den elsker børn og er en udmærket
vagthund. I sin nutidige form er den velegnet til hundesport.
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Hoved:
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Set forfra er det rundt, set fra siden ellipseformet.

Skalle:

Lille og fintbygget. Øjenbrynsbuerne er kraftigt udviklede.

Stop:

Kun ganske let markeret

Næse:

Relativt lille, sort

Næseparti:

Ikke spidst. Næseryggen er lige.

Læber:

Stramme og mørkt pigmenterede

Kæber, bid:

Fuldstændigt saksebid med 42 tænder i henhold til tandformlen

Øjne:

De middelstore, mørkebrune øjne er let skråtstillede og placeret i middel afstand fra
hinanden. Udtrykket er livligt og intelligent. Øjenrandene slutter stramt til øjet og er
godt pigmenterede.

Ører:

Middelhøjt ansatte og med bred basis. De hængende ørelapper er V-formede med
afrundede spidser.

Hals:

Middellang og stram, godt muskuløs. Den danner en vinkel på 45º mod vandret og er
beklædt med et tykt hårlag.

Krop:
Overlinie:

Lige, men virker på grund af halebæringen let stigende bagud

Manke:

Hæver sig kun ganske let over overlinien

Ryg:

Middellang og lige, stram og muskuløs

Lænd:

Stærkt bemusklet og kort

Kryds:

Kort, let faldende

Bryst:

Dyb og lang brystkasse med godt hvælvede ribben

Underlinie:

Gradvis stigende bagud

Hale:

Den middelhøjt ansatte hale er fladt oprullet over krydset og tæt beklædt med pels. Når
den rettes ud, kan den nå til haseleddet.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:

Skulderbladet er skråtliggende og ligger stramt ind mod brystkassen. En lodret linie fra
manken rammer den forreste del af brystet, hvor det er dybest. Vinklen mellem
skulderblad og overarm er 100 til 110º.
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Overarm:

Middellang og godt muskuløs

Albuer:

Slutter tæt til brystkassen. Vinklen mellem overarm og underarm er 120 til 130º.

Underarm:

Lang og lige med tør muskulatur

Forpoter:

Korte, nærmest runde, stramme med tæt sluttede tæer. Kløerne er sorte eller mørkt
skifergrå. Trædepuderne er mørke og elastiske. Poterne er parallelle, fremadvendte og
stillet i middel indbyrdes afstand.

Bagpart:

Generelt: Bagbenene er stillet middelbredt og parallelt. Vinklen mellem bækkenet og
overlåret er ca. 100 til 110º.

Overlår:
Knæ:
Underlår:

Langt og godt muskuløst
Knævinklen er 100 til 110°.
Langt og godt muskuløst

Haseled:

Tørt med klart omrids

Mellemfod:

Kort

Bagpoter:

Ikke så stramme og sluttende som forpoterne – ellers som disse.

Bevægelse:

Meget livlig og temperamentsfuld med korte skridt. Bevægelsen er ofte typisk –
trippende og hoppende. Hunden har tendens til at dreje rundt om sig selv.

Hud:

Uden rynker og folder, stram, stærkt pigmenteret. De frie hudpartier er hos alle
farvevarianter sorte eller skifergrå.

Pels:
Hårlag:

Farve:

Størrelse:

Pelsen er hos hvalpene tæt, bølget eller kruset. Senere dannes hårtotter og derefter
kraftigt strukturerede duske og snore. Hårlaget består af en mere grov dækpels og en
finere underuld. Forholdet mellem de to slags hårlag bestemmer pelsens karakter. Hvis
dækpelsen er meget kraftigere udviklet end underulden, er pelsens struktur atypisk, og
den er noget udstående. Hvis underulden er for stærkt dominerende (hvad der er
uønsket) opstår der er pels af alt for blød og filtet struktur, der er svær at vedligeholde.
Det genetisk bestemte, rette forhold mellem dækhår og underuld giver den æstetisk
passende form med totter og snore, som er let at pleje. Ved lænd og kryds og bag på
overlårene er snorene længst (20-30 cm), mens de på hoved og lemmer er kortest (1012 cm). Pelsen på hovedet er ideel, når den har kraftig snoredannelse og dækker for
ansigtspartiet. Såvel helt udredt som forsømt og tjavset pels er uønsket.
Sort
Sort med let rustrøde eller grå nuancer
Fawn (ungarsk "fako") med tydelig sort maske
Alle nuancer af gråt
På brystet tillades en hvid plet på højst 3 cm. Hvidt mellem tæerne er ingen fejl.
Perlehvid pels uden antydning af gyldne nuancer (såkaldt "semmelblond")
Skulderhøjde: Hanner 39 til 45 cm. Idealhøjde 41 til 43 cm
Skulderhøjde: Tæver 36 til 42 cm. Idealhøjde 38 til 40 cm
Vægt: Hanner 13 til 15 kg
Tæver 10 til 13 kg

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 og dens evne til at udføre sit oprindelige
arbejde.
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Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



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



En eller flere for- tand/tænder, hjørne- tand/tænder, P2 – P4 og M1 – M2. Mere
end 2 manglende P1. Der tages ikke hensyn til M3.



Under- eller overbid, krydsbid



Halen båret seglformet eller vandret



Kort eller glat pels, enkeltvis voksende hår



Farvefejl, uønskede aftegninger og pletter



Størrelse afvigende fra standardens norm



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



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

Bemærk:

De seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift.
Ændringen angående pelsfarven er gældende fra 01.01.2014
Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

  
Standarden udgivet af FCI 6. DECEMBER 2013
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
DECEMBER 2019
NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i NOVEMBER 2000
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