Mudi – oikea tyyppi
Rodun alkuperä ja sen alkuperäiset tehtävät määrittelevät millaiseksi rotu on
kehitetty. Rodun historia tulee tuntea ja hyväksyä sen mukaanaan tuomat
ominaisuudet.
Oikea tyyppi tulee olla selvillä jokaisella kasvattajalla ja rotua arvostelevalla
tuomarilla. Tiedon saa lukemalla rotumääritelmä, keskustelemalla rodun
asiantuntijoiden kanssa ja tutustumalla rodun ideaaleihin yksilöihin.
Nykyään on paljon korkeasti palkittuja koiria, jotka eivät rakenteeltaan, eivätkä
liikkeiltään, ole rodulle tyypillisiä. Asiaan tulee puuttua ja antaa palautetta heille,
joilla ei ole riittävästi osaamista rodun yksilöiden arvosteluun.

Sivukuva koirasta jota rodun kotimaassa, Unkarissa pidetään tyypiltään
ihanteellisena.
Tämä koira on toiminut Unkarissa rodun esikuvana yli 40 vuoden ajan ja edelleen
tähän tyyppiin sielä pyritään. Samaan tulisi pyrkiä myös kaikkialla, missä rotua
kasvatetaan.

Koiria, joita näemme valioluokassa esitettyinä. Erotatko näistä koirat, jotka ovat
palkitsemisen arvoisia?

Ensin katsotaan kokonaisvaikutelma – onko koira oikeaa tyyppiä, sen jälkeen
arvostellaan yksityiskohdat.
Yleisvaikutelma: Keskikokoinen paimenkoira, jolla on kiilamainen pää ja pystyt korvat.
Ylälinja laskee selvästi takaosaa kohti. Pää ja raajat ovat lyhyen, sileän karvan peittämät.
Muissa osissa karva on jonkin verran pitempää ja erittäin laineikkaasta tai hieman kiharaa.
Eri värimuunnoksia.
Huomioitavaa: Mudi on ulkonäöltään vaatimaton ja liikkeiltään terve peruskoira. Sen
tehtävä paimenten työkoirana näkyy sen rakenteessa. Sillä on hieman viettävä lantio,
rintakehä on syvä ja pitkä, kylkiluut eivät ole tynnyrimäisen kaarevat vaan kohtuullisesti
kaareutuneet, pikemminkin litteät. Hännän kiinnitys on kohtuullisen alhaalla ja
paimenkoiramaisuus näkyy sen olemuksesta.
Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on suunnilleen sama kuin säkäkorkeus; rintakehän
syvyys on hieman alle puolet säkäkorkeudesta; kuonon pituus on hieman alle puolet
pään koko pituudesta.
Huomioitavaa: Mudin tulee olla mittasuhteiltaan sopusuhtainen ja tasapainoinen, Mudin
runko ei ole aivan neliömäinen kuten pulilla ja pumilla, vaan säkäkorkeutta pidempi. Sen
luontainen liikuntamuoto on ravi.
Ylälinja: Selvästi lantiota kohti laskeva.
Huomoitavaa: Ylälinja ei saa olla liioitellusti laskeva. Koiran tulee olla kulmauksiltaan
tasapainossa.
Säkä: Selvästi erottuva, pitkä ja lihaksikas.
Selkä: Suora ja lyhyt.
Lanne: Keskipitkä ja kiinteä.
Lantio: Lyhyt, viisto, keskileveä ja lihaksikas.
Huomioitavaa: Lantio ei saa olla jyrkkä eikä suora vaan sopivasti viisto. Lantion asento
näkyy liikkeissä ja hännän kiinnityksessä.
Rintakehä: Eturinta on hieman kaareva. Kylkiluut ovat hieman kaarevat ja kyljet
jokseenkin litteät.
Huomoitavaa: Rintakehä on kohtuullisen syvä ja pitkä. Se ei saa olla tynnyrimäinen.
Kyynärpäiden tulee olla tiiviisti rintakehää vasten. Liian kapea eturinta on virhe, eturaajojen
väliin tulee mahtua kämmen.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
Huomioitavaa: Alalinja ei saa olla vinttikoiramainen.

Häntä: Keskikorkealle kiinnittynyt, levossa riippuva, kärkikolmannes kohoaa miltei
vaakatasoon. Tarkkaavaisen ja eloisasti liikkuvan koiran häntä nousee sirpin muotoisena
selkälinjaa korkeammalle. Hännän typistäminen ei ole toivottavaa, mutta sitä ei pidetä
virheenä. Mikäli häntä on typistetty, tulee kaksi tai kolme häntänikamaa olla selvästi
jäljellä. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Synnynnäinen töpöhäntäisyys tai hännättömyys
on harvinaista; sitä ei pidetä virheenä. Häntä on runsaskarvainen; hännän alapuolella
karva voi olla jopa 10-12 cm pitkää.
Huomioitavaa: Häntä on suoraan selkälinjan jatkeena ja kaartuu liikkeessä selkälinjan
korkeudelle. Huomioi koiran lantion asento ja pituus. Hännän pitää ulottua kintereeseen.
Pysty hantä ja korkea hännänkiinnitys ei ole rodunomainen vaan kertoo liian jyrkästä
lantiosta.
Mudi on kotimaassaan perinteisesti typistetty joten hännän asennossa on suurta vaihtelua.
Hännän asento tulee huomioida arvostelussa, mutta sen ei tule vaikuttaa palkintosijaan.
Hännän oikeanlainen kiinnitys on tärkeä.
Raajat:
Eturaajat
Lavat: Kohtalaisen viistot ja hyvin lihaksikkaat. Rinnan etuosa on kaareva, rintalastan
kärki vain hieman ulkoneva.
Olkavarret: Keskipitkat, muodostavat noin 45°:n kulman vaakatasoon nahden
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Ranteet: Kiinteät ja kuivat.
Välikämmenet: Pystyt.
Käpälät: Pyöreät; varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Varpaiden välit ja alapuoli ovat vain
niukasti karvoittuneet. Päkiät ovat kimmoisat; kynnet liuskeenharmaat ja kovat.
Huomioitavaa: Eturaajat ovat suorat, pylväsmäiset, tukevat.
Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hieman taka-asentoiset.
Reidet: Pitkät ja voimakaslihaksiset
Välijalat: Lyhyet ja pystyt.
Käpälät: Kuten etukäpälät. Kannukset eivät ole toivottavat.
Huomioitavaa: Reiden tulee olla leveä ja takaraajan hyvin kulmautunut. Kintereen
kuuluu olla melko alhaalla, se on vahva, eikä se saa olla kiertynyt ulos- tai sisäänpäin.
Raajojen kulmaukset tulee olla tasapainoiset ja suhteessa toisiinsa. Liikkeet paljastavat
virheet.
Liikkeet: Tyypillinen liikunta on lyhyt- ja nopea- askelista.
Huomioitavaa: Mudi ei ole puhdas ravaaja eikä laukkatyyppi, vaan niiden välimuoto.
Liikkeet ovat hyvin tasapainoiset. Koira pystyy kokoamaan itsensä ja kääntymään
vauhdissa.
Kestävyyttä vaativissa alkuperäistehtävissä sen on pystyttävä ravaamaan hyvällä
askelpituudella väsymättä. Liikunnan on oltava vaivatonta, joustavaa. Askellajien tulee olla
puhtaat. Liikkeissä näkyvät rakennevirheet on huomioitava.

Piirrokset:
Kulmaukset, lantion asento, hännänkiinnitys ja mittasuhteet
Koko ja paino:
Säkäkorkeus:
Urokset 41 - 47 cm, ihannekorkeus 43 - 45 cm
nartut 38 - 44 cm; ihannekorkeus 40 - 42 cm.
Paino:
Urokset 11 - 13 kg ja
nartut 8 - 11 kg.
Huomioitavaa: Eri ruumiinosien mitat prosentteina säkäkorkeuteen verrattuna
Rungon pituus 103 – 105%
Rintakehän syvyys 40%
Rintakehän leveys 30%
Rintakehän ympärys 105%
Pään pituus 42%
Kuonon pituus verrattuna pään pituuteen 40%
Korvan pituus verrattuna pään pituuteen 45%

Virheet:
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen.
Huomioitavaa:
Virheeksi lasketaan pitkä runko ja liian lyhyt runko. .
Hylkäävät virheet:
Säkäkorkeus alle 38 cm tai yli 47 cm. Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
ovat hylkääviä virheitä.

