r ac e po rt r æ t - PHARAOH HOUND

F a k ta o m p h a r a o h h o u n d
BEHOV
Mulighed for at bevæge sig frit
med stor fart. Mentale udfordringer. Masser af social kontakt og nærhed.
TEMPERAMENT
Opmærksom, intelligent, venlig, hengiven og glad for at lege.
STØRRELSE
Idealhøjde for hanner: 56 cm
(56 til 63,5 cm). Tæver: 53 cm
(53 til 61 cm).

FARVER
Tan eller varm tan. Hvide aftegninger er tilladt som følger: Hvid halespids er særdeles ønskelig. Hvid brystplet
(”stjerne”). Hvidt på tæerne. En
smal, hvid blis i ansigtets midterlinje er tilladt.

– en ægyptisk arv

Vor tids pharaoh hound er
som sprunget ud af et gammelt,
ægyptisk gravmaleri. Og denne
lynhurtige, sprudlende, legesyge
og stolte jagthund har meget
velbevarede gener
n T e k s t: Annette By s t r up & W i e g a a r den / T i ne L uthe r
F oto : W i e g a a r den / T i ne L uthe r

HUNDEN nr. 5 - maj 2011

PELS
Kort og glansfuld, varierende
fra fin og tætliggende til let
grov.

Pharaoh hound

Intelligent og meget
opmærksom er nogle
af de nøgleord, der
kendetegner pharaoh
hounden.
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Pharaoh hounden er en
middelstor hund med en
ædel holdning. Yndefuld
– men alligevel præget
af styrke.

Selvom pharaoh hounden er endog meget
sjælden på vore breddegrader, virker synet
af den ganske bekendt for mange mennesker. Denne stolte mynde med den lange
næse, de store, opretstående ører og den
buede eller oprullede hale kender vi fra
utallige ægyptiske figurer og afbildninger
af forskellig slags. Pharaoh hounden
har sat sit ”poteaftryk” i historien, og
bl.a. figurer, gravmalerier samt mumificerede hunde dokumenterer, at
pharaoh hounden har set ud, som den
gør i dag, i noget, der ligner 4000 år!
Eftersom gravreliefferne oprindeligt
var bemalet, har det med moderne
undersøgelsesmetoder været muligt
at fastslå, at hundene også dengang havde
den velkendte rødbrune farve.
For øvrigt viste det sig, da faraoen Tutankhamons grav blev fundet og åbnet,
at den foruden kongens sarkofag og umå-

delige skatte indeholdt en livagtig pharaoh
hound i det pureste guld – og indeni den
en mumificeret pharaoh hound.
Jagthund og legekammerat
Ægypterne brugte primært hundene til
jagt på harer, gazeller, ibex og antiloper,

En mumificeret pharaoh
hound blev fundet i
Tutankhamons grav
men skrifter afslører, at de også blev brugt
som en slags familiehund eller legekammerat til royale børn.
På et tidspunkt forsvandt pharaoh
hounden fra Ægypten, men takket være

fønikere og maltesere har vi i dag efterkommere af de oprindelige ægyptiske
mynder. Da fønikerne rejste rundt og drev
købmandshandel, valgte nogle at slå sig
ned på Malta, og med sig bragte de pharaoh hounde. På grund af disse øers afsides beliggenhed og maltesernes hægen om
deres nationale hunde, er racen stort
set ren – eller uspoleret, om man vil.
Malteserne havde problemer med
enorme mængder af vilde kaniner,
og i det spil blev pharaoh hounden
en vigtig brik, idet den er en sublim
kaninjæger. Denne egenskab har
for øvrigt givet racen sit maltesiske
navn, Kelp tal-Fenek, der betyder
”kaninhund”.
Jagt med hunde og fritter
Den dag i dag anvender malteserne pharaoh hounden til kaninjagt, sædvanlig-
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stort, og pharaoh hounden bør have mulighed for at strække ud dagligt. Men eftersom jagtinstinktet er temmelig markant, er det ikke en hund, man bare kan
slippe løs. Er hunden først i jagtmode, er
det særdeles svært at få kontakt til den –
og så er det ikke godt at vide, hvornår man
ser den igen. Derfor er adgang til et indhegnet område en nødvendighed.

Masser af motion, masser af leg og gerne noget
jagtrelateret beskæftigelse er vigtigt for pharaoh houndens trivsel.

4

HUNDEN nr. 5 - maj 2011

En eksplosion af energi
Arbejdet på Maltas store vidder og i det
svært tilgængelige landskab med masser
af klipper og buskads har alle dage stillet
store krav til pharaoh houndens kondition
og adræthed. Den skal være lidt af en balancekunstner, som ubesværet kan klatre
og balancere på klipper og stensætninger.
Desuden skal den på en gang være super
hurtig og i stand til at vende på en tallerken.
Disse egenskaber har man avlet på gennem
alle årene, og de er essensen af en pharaoh
hound. Det er en hund, der er skabt til at
bevæge sig. Det ved man, når man først en
gang har set den sætte af sted i en eventyrlig
eksplosion af energi for så pludselig at ændre
retning og sætte kursen mod det, der drager
den. Kan man lide bevægelse, vil man elske
at opleve en pharaoh hound rulle sig ud.
Må og skal bevæge sig
Behovet for at bevæge sig er naturligvis

GRAFIKER: LHS

vis sammen med det lille lækatlignende
gelske entusiaster racen til sig og begyndte
rovdyr fritten. Jagten foregår ved, at en
at opdrætte den – og siden blev racen udflok pharaoh hounde ved skumringstid
bredt derfra.
bliver sendt ud i terrænet, der hovedsageI 1977 medvirkede England, som racens
ligt består af klipper og store vidder med
protektor til, at racen blev FCI- anerkendt.
marker omkranset af stengærder. KaniDen skulle have et internationalt navn, og
nerne jages ind
eftersom ”malmellem steteser” allerede
var optaget af
nene, og hunJager
kaniner
på
Malta
med
den lille, hvide
dene gør målselskabshund,
rettet mod det
fritten som assistent
måt te ma n
sted, hvor kafinde på noget
ninerne forsvandt. Jægeren kommer til, og op af sin
andet. Det blev ”pharaoh hound”, som lepose tager han en fritte, der sendes ind melder tankerne hen på racens oprindelse.
lem stenene og jager kaninerne ud, som
I løbet af 1970’erne kom pharaoh hounden
han står parat til at skyde.
til Danmark fra England. Siden er ret få
hunde blevet importeret og et meget beMaltesisk – og lidt engelsk
grænset opdræt har fundet sted. Et af de
Frem til 1960’erne fandtes pharaoh
allerførste kuld blev i øvrigt opdrættet af
hounden næsten udelukkende på Malta
HKH Prins Henrik. I dag findes der under
og nogle nærliggende øer. Så tog nogle en30 pharaoh hounde i Danmark.

ballade. Enkelte har også succes med at
dyrke lydighed, men det er nok ikke den
disciplin, der ligger nærmest for.

Drengestreger
Man skal være forberedt på, at pharaoh
hounden gennem de første leveår har
tendens til at stikke næsen i alt – og at
den kan finde på at stjæle noget, den ikke
skulle have stjålet. Denne adfærd aftager
dog med alderen. Hvis en pharaoh hound
Motion er ikke nok
Motion alene er ikke nok til at tilfreds som voksen ødelægger ting, keder den
stille en pharaoh
sig eller savner
hound. Det er
menneskelig
en intelligent og
opmærksomPharaoh hounden er
meget nysgerrig
hed.
hund, der også
I og med det er
kærlig og glad
kræver mental
så selvstændig
–
og
elsker
fest
og
ballade
beskæftigelse.
en hund, er den
Finder du ikke
ikke blandt de
på noget, finder
racer, der er
den selv på noget – sandsynligvis ikke no- nemmest at opdrage. Den kræver venlig
get, der falder i din smag… Jagt er ikke en og meget konsekvent opdragelse.
mulighed, eftersom det er forbudt at drive
jagt med mynder i Danmark, men en jagt- En rigtig kælegris
relateret beskæftigelsesmulighed, der er At pharaoh hounden er en selvstændig
rigtig fornøjelig for både hund og ejer, er jagthund, betyder ikke, at den ikke er solure coursing. Her jager hunden med stor cial. Det er en meget social hund; venlig
entusiasme en kunstig hare, der ”løber” på og imødekommende over for fremmede
bane, som er konstrueret, så den efterligner og meget kærlig over for hele familien.
en rigtig hares bevægelsesmønster.
Den sætter stor pris på opmærksomhed
En anden beskæftigelse, der kombine- og fysisk kontakt – ligger gerne i arm i sorer jagt og motion er væddeløb på en al- faen og deler gavmildt ud af sin kærlighed!
mindelig væddeløbsbane, hvor hunden Dette er ensbetydende med, at det absolut
også løber efter en ”kanin” – her dog bare ikke er en hund, der trives i en kennel.
rundt i banens facon.
Den skal bo tæt sammen med familien
At hundene elsker disse beskæftigelser, er for at fungere.
der ingen tvivl om. Når de nærmer sig ba- Som vagthund har pharaoh hounden også
nerne og bliver klar over, hvad der venter et vist talent. Når nogen nærmer sig famiforude, sker der en total forandring med liens hus, giver hunden højlydt til kende,
dem. De bliver bindegale, gør uafladeligt at besøg er i vente.
og venter kun på at komme ud og mærke En pharaoh hound trives fint i en børnefamilie. Man skal dog altid have in mente,
jagtens beruselse.
at det er en inkarneret jagthund, der sætter af sted efter bytte, når lejligheden byElsker fest og ballade
Der findes selvfølgelig også andre må- der sig, og da man jo ikke kan forvente, at
der at beskæftige en pharaoh hound på. mindre børn altid husker at lukke døren,
I modsætning til andre mynder, der kun må man på en eller anden måde tage sine
jager på synet, bruger pharaoh hounden forholdsregler. Og så må man også huogså høre- og lugtesanserne. Sidstnævnte ske, at en pharaoh hound kan finde på at
åbner muligheden for næsearbejde.
snuppe børnenes kæledyr såsom marsvin
Alle mulige former for leg er også kærkom- og kaniner. 
n
ment tidsfordriv, for pharaoh hounden er
et meget legesygt væsen, der elsker fest og Se mere på www.myndeklubben.dk
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