Raceportræt

Puli

Snore-pelsen er puliens varemærke. I dag klippes den ikke (bortset fra
nødvendig studsning), men efter sigende har de ungarske hyrder altid
klippet deres hunde hvert forår, når fårene blev klippet.

MENTALITET: Pulien er en livlig
og selvstændig men lærenem
hund med et kraftigt hyrdeinstinkt. Den er meget beskyttende over for flok og familie.
BEHOV: Tæt kontakt til familien
og mulighed for at bevæge sig.
Arbejder gerne.
PELSPLEJE: Det kræver en del
pelsarbejde at holde snorepelsen, der gennem hele hundens
liv jævnligt skal deles op med
fingrene. Pulien skal vaskes hyppigt for ikke at lugte.
STØRRELSE: Hanner: 39 til 45
cm. Tæver: 36 til 42 cm.
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Snorehunden
Den ungarske hyrdehunderace puli er
kendetegnet ved sin meget specielle
pels, der består af et utal af ”snore”
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– Man mener, at pulien er af asiatisk oprindelse og er vandret til Ungarn med magyarerne, fortæller Bodil og Jørgen Rüsz, Kennel
Black’n Blue’s, der har haft racen gennem
snart 20 år.
– Pulien er en meget gammel race. Man
mener, den har levet sammen med og arbejdet for nomaderne på den ungarske puszta
(steppe) siden omkring år 900. Hunden var
hyrdernes vigtigste redskab, og historien fortæller, at hyrderne sommetider ofrede en hel
årsløn for at få en virkelig god puli. Ligeledes
skulle de have vandret over store afstande
for at nå frem til velegnede avlspartnere for
deres tæver. Ordet puli betyder for øvrigt
værdifuld.
– Foruden pulien, der arbejdede tæt ved
fårene, havde hyrderne typisk en større hund
af ungarsk race til at holde vagt i perifirien.
Det kunne enten være en kuvasz eller en komondor, som havde til opgave at vogte både
mennesker, får og pulier.

Flere anvendelsesmuligheder
– En overgang blev pulien delt op i flere størrelser. Mellemstørrelsen – der svarer til den
hund, vi har i dag – blev brugt til hyrdearbejde

Pulien er en stærk, aktiv, lynhurtig og sporty hund, der elsker at bruge sin krop.

på får, mens man begyndte at anvende de
største eksemplarer på kvæg og som politihunde, forklarer Bodil Rüsz. - De helt små pulier blev derimod brugt som ”klappehunde”.
Denne opsplitning fik dog ende i 1950’erne,
hvor man enedes om at sigte mod en idealstørrelse på 39-45 cm for hannernes vedkommende og 36-42 for tævernes.
– I dag bruges pulien kun sjældent til hyrdearbejde, hvorimod mange ungarer anvender
den som vagthund. Over resten af verden er
den udbredt som familiehund – dog i et begrænset antal.

– Den første puli kom til Danmark i 1966.
Der er på ingen måde tale om nogen eksplosiv udvikling, eftersom der kun findes omkring
et par hundrede eksemplarer i landet i dag.
– Ungarn er stadig langt det største ”puliland”, og det er ikke let at komme til at købe
de gode hunde derfra. Og skulle det endelig
lykkes, får man virkelig lov at betale for dem.

Velbevaret hyrdeinstinkt
– Selvom hyrdearbejdet nærmest er lagt på
hylden for puliens vedkommende, er dens
hyrdeinstinkt meget velbevaret, fortsætter Bodil Rüsz. – Den forsøger altid at holde sammen på sin flok, og der er masser af eksempler på, at en puli, der aldrig før har set får,
straks opfører sig som en garvet hyrdehund,
når den præsenteres for en fåreflok. Vi har
selv oplevet det med en af vores hunde, en
dag vi havde parkeret bilen med nedrullet
vindue. Pludselig fik hunden øje på en flok
får, og inden vi kunne nå at tælle til tre, var
den sprunget ud af det åbne vindue, havde
mavet sig under hegnet og var begyndt at
samle fårene. Vi forsøgte forgæves at kalde
hunden til os, men først da fårene var samlet,
var der kontakt igen. Hunden rystede sig lige
en gang og kom glad tilbage til os – arbejdet
var fuldført!

Fra mild til spicy

Pulien må være sort, sort med let rustrøde eller grå nuancer, fawn eller hvid. Da standarden blev revideret
i 2000, bortfaldt grå som ønskelig farve. Mange puli-folk ønsker dog at få den grå farve genindført.
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– Også vogterinstinktet er velbevaret hos pulien, fortæller Bodil Rüsz. - Enhver puli passer meget godt på sin familie og familiens
ejendom. Der er dog forskel på, hvor skrappe
hundene er, alt afhængigt af hvilke linjer de
er ud af.



Raceportræt

Puli

Pulier fungerer fint i flok. Dog skal fremmede
hunde ikke stikke snuden for langt frem, før de er
accepteret, for så risikerer de at få den i klemme.

Giver og tager
– En puli kræver utrolig meget kærlighed,
fastslår Bodil Rüsz. – Du skal elske den, til
det gør ondt. Til gengæld giver den så meget
igen. Det er fantastisk at leve med en puli i
hverdagen, for den ”smiler” altid; er altid glad
og livlig, så du kan ikke undgå at komme i
godt humør af at være sammen med den.

sen at filtre, og det skal man lade den gøre
til at begynde med. Men så snart pelsen er
stærk nok – når underulden er begyndt at
fæstne på dækhårene – deler man pelsen op
i snore med fingrene. På dette stadie beslutter
man, om hunden skal have tykke eller tynde
snore. Det er en smagssag, men jeg synes,
tynde snore giver det flotteste flow i pelsen,
og så er de nemmere at vaske end de tykke
er. Dette pelsarbejde skal vedligeholdes resten
af hundens liv. Først når pulien er mellem fem
og syv år, står den i fuld pels – dvs. at pelsen
når jorden. Derefter skal den jævnligt studses i spidserne.
– Pulien skal vaskes forsigtigt – som man
ville vaske en dyr uldtrøje – med jævne mellemrum for ikke at lugte. Især hannerne har
svært ved at undgå at tisse på sig selv. For at
undgå for meget griseri kan man sætte pelsen
i to-tre rottehaler ned langs hver af hundens
sider. Men hovedet bør være dækket af snore,
for pulien vil gerne have dette ”gardin” – den
bryder sig ikke om øjenkontakt. Og den har
ikke problemer med at se ud gennem snorene, selvom det er vanskeligt at se ind.

Pelsen tegner hunden
– Det er i den grad pelsen, der kendetegner
pulien. Snorene er racens varemærke og det,
man fascineres af. Det kræver en del at holde
denne specielle pels, og orker man ikke det,
synes jeg, man skal vælge en anden race,
siger Bodil Rüsz.
– Som hvalp ligner pulien en pudel. Når
pulien er 1/2 til 1 år gammel, begynder pel-



Arbejder for kærlighed
– Pulien er en meget stærk og stolt hund
– grænsende til det arrogante, smiler Bodil
Rüsz. - Den vil gerne gøre opmærksom på
sig selv og skal nok sørge for at fortælle, hvis
du har glemt den.
– På grund af sit meget selvstændige væsen skal en puli opdrages konsekvent helt

fra begyndelsen, så den er klar over, hvem
der bestemmer. Ellers kan den tage magten
i familien. Til gengæld er den faktisk meget
nem at opdrage; den fanger tingene med det
samme, så man behøver ikke terpe med den
– noget den for øvrigt bestemt heller ikke bryder sig om.

En mester-hopper
– Indendørs ligger pulien gerne og slapper af,
men når den kommer ud, ser man tydeligt,
at den oprindeligt er en arbejdshund. Det er
en hund, der holder af at bruge sin krop – og
det bør den have mulighed for i det daglige.
Har man flere pulier, er de fantastisk gode
til at motionere sig selv, når de springer kådt
rundt.
– Pulien har i øvrigt en meget karakteristisk
måde at bevæge sig på. Gangen er kort og
trippende – og så hopper og springer den
meget. Den kan hoppe lodret op uanset om
den er i bevægelse eller ej – en egenskab
der utvivlsomt har været til stor gavn, når
den skulle overskue fårene på den ungarske
puszta.
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GRAFIKER: LHS

– Ungarerne er jo meget berømte for deres
paprika, der findes i både mild, medium og
spicy. De siger, at pulien har paprika i årerne,
og man kan også sige, at hunden findes i
mild, medium og spicy.
– Pulien har altid antennerne ude, og man
kan være sikker på, at den fortæller med en
kraftig gøen, hvis der kommer besøg. Er der
ingen hjemme, kan fremmede ikke gå ind til
den. Men er familien hjemme og viser pulien, at gæsterne er velkomne, er den fantastisk hurtig til at acceptere dem – og så
elsker den at blive klappet og nusset af enhver, der gider.

”Puliens vigtigste krav
til livet er masser af
kærlighed og mulighed
for at bruge kroppen.”

