PULI
Ryhmä:1 FCI:n numero:55, Hyväksytty: FCI 6.12.2013, SKL-FKK 4.2.2014

Alkuperämaa: Unkari
Käyttötarkoitus: Paimenkoira.
FCI:n luokitus: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita
Lyhyt historiaosuus: Puli on unkarilainen
paimenkoirarotu, jolla on aasialainen
alkuperä. Sen alkuperäiset esivanhemmat
ovat mitä todennäköisimmin tulleet Karpaattien keskustasangolle muinaisten
madjaarien, karjankasvatuksella
eläneiden vaeltavien paimentolaisten
mukana.
Yleisvaikutelma: Keskikokoinen, hyvärakenteinen, neliömäinen koira, jolla on kevyt, ei
kuitenkaan liian hento, raajaluusto.
.

Melko jäntevä runko on kauttaaltaan hyvin
lihaksikas. Yksittäisten ruumiinosien
rakennetta on vaikea nähdä, sillä koko
runko on runsaan, kiharaisen ja nyörejä
muodostavan karvapeitteen peitossa
Sen vuoksi on tarpeellista koiraa arvostellessa tunnustella sitä käsin.
Pään karvapeite on niin runsas, että päävaikuttaa pyöreältä ja silmät ovat lähes
kokonaan karvan peitossa. Lantion päälle
kaartuvan, runsaskarvaisen hännän vuoksi
ylälinja näyttää hieman kohoavan takaosaa
kohti.
Huomioitavaa:
Tuomarin on osattava katsoa turkin läpi ja
käytettävä pulin arvosteluun myös käsiään.

Pulin on tehtävä energinen ja jäntevä vaikutelma. Sukupuoli tulee näkyä heti ensisilmäyksellä. Luustoltaan puli on keskivahva. Mikään
äärimuoto. liian hento tai karkea ei ole tyypillinen. Puli on lihaksistoltaan voimakas
Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on
sama kuin säkäkorkeus; rintakehän syvyys
on hieman alle puolet säkäkorkeudesta;
kuonon pituus on kolmannes pään koko
pituudesta.
Käyttäytyminen / luonne: Eloisa, erittäin
oppivainen, lapsirakas ja erinomainen
vahtikoira. Nykyisin pulia pidetään myös
harrastuskoirana.
Huomioitavaa: Pulin on oltava temperamenttinen. Velttous ei kuulu pulin luonteeseen

Pää
Edestä katsottuna pyöreä, sivulta katsottuna
vaikuttaa soikealta.
Kallo: Pieni ja kevyehkö. Kulmakaaret ovat
voimakkaasti kehittyneet.
Otsapenger: Niukka.
Kirsu: Melko pieni ja musta.
Kuono: Ei suippo; kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit ja tummapigmenttiset.
Huomioitavaa: Koiran ollessa täydessä
turkissa pää näyttää suhteessa hieman
pienehköltä verrattaessa sitä kokonaisuuteen.
Kallo hyvin holvautunut, kuono 1/3 pään
pituudesta. Kulmakaaret selväpiirteiset, otsapenger kevyesti kaartuva. Kuono tylpästi pyöristyvä, ei terävä. Sieraimet verraten avarat.
Leuat hyvin kehittyneet.
Leuat / hampaat: Täydellinen leikkaava
purenta, jossa hammaskaavion mukaisesti
42 hammasta.

Huomioitavaa: Hampaat ovat säännölliset ja
voimakkaat. Kaikki poikkeavuudet purennassa
ja hampaissa tulee huomioida, kuten hammaspuutokset ja epäsäännöllisyydet hammasrivissä. Kahden P1- hampaan puute sallitaan.
Silmät: Keskikokoiset, tummanruskeat,
hieman vinoasentoiset ja kohtuullisen
kaukana toisistaan. Ilme on eloisa ja
älykäs. Silmäluomet ovat tiiviit ja hyvin
pigmentoituneet.
Huomioitavaa: Silmät eivät saa vuotaa,
se ilmentää tulehdusta ja mahdollisesti
luomien virheellisyyttä, entropiaa.
Löysät luomet onvakava virhe. Ulkonevat
silmät eivät ole rodunomaiset.
Kahvinruskeaa väriä vaaleammat
silmät ovat virheelliset.

Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet,
tyvestään leveät, riippuvat, V:n muotoiset ja
kärjistään pyöristyneet.
Huomioitavaa: Korvanlehden ulkoreunan
tulee ulottua sisempään silmäkulmaan saakka.
Pystyt, pyöreät, liian suuret, lihaksikkaat tai
liian pienet korvat ovat virheellisiä. Oikea
korvanpituus on ½ pään pituudesta.
Kaula: Keskipitkä, kiinteä, hyvin lihaksikas ja
runsaskarvainen, muodostaa noin 45°:n
kulman vaakatasoon nähden.
Huomioitavaa: Paksusta karvapeitteestä
johtuen kaula ei merkittävämmin erotu rungosta. Mikäli kaulan liittymä erottuu voimakkaasti rungosta, viittaa se etuosan virheelliseen rakenteeseen.

Silmien sijainti

Korvat

Kaula

Runko
Ylälinja: Suora, vaikuttaa hännän asennon
vuoksi hieman takaosaa kohti nousevalta.

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on loivasti
nouseva.

Säkä: Vain hieman ylälinjasta kohoava.

Huomioitavaa: Säkä ei korostunut, mutta
havaittavissa. Rintakehä tilava, keskileveä,
syvä, pitkä, ei saa olla kuitenkaan tynnyrimäinen. Lantio hieman laskeva, mutta ei erotu
silmämääräisesti, koska koiran tulee kantaa
häntäänsä kiepillä lantion päällä. Leveä
takaosa on tärkeä vaatimus etenkin nartulla.
Katsottaessa koiraa takaapäin, takaosa
peittää etuosan.

Selkä: Keskipitkä, suora, kiinteä ja
lihaksikas.
Lanne: Lyhyt ja hyvin vahvalihaksinen.
Lantio: Lyhyt ja hieman viisto.
Rintakehä: Syvä ja pitkä, kylkiluut ovat
hyvin kaareutuneet.

Häntä: Keskikorkealle kiinnittynyt, runsaskarvainen ja asennoltaan lantion päällä
litteälläkierteellä. Ojennettuna häntä ulottuu
kintereisiin.
Huomioitavaa: Häntä on pitkä, kaartuen
selälle antaen ylälinjaan lantiota kohden
nousevan linjan. Pitkät karvat sekoittuvat
lähes huomaamattomasti lantioin karvoihin,
jolloin häntä ei juuri näy. Arvosteltaessa tulee
kiinnittää huomiota liian lyhyisiin ja virheasentoisiin häntiin

Häntä

Raajat
Eturaajat
Lavat: Lapaluut ovat viistot ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Säästä vedetty pysty
linja on rintakehän syvimmällä kohdalla.
Lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus on
100 - 110°.
Olkavarret: Keskipitkät ja hyvin
lihaksikkaat.

Etukäpälät: Lyhyet ja pyöreähköt; varpaat
ovat tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat mustat tai
tumman liuskeenharmaat. Päkiät ovat
tummat ja kimmoisat. Käpälät ovat yhdensuuntaiset, eteenpäin suuntautuneet ja kohtuullisen kaukana toisistaan.
Huomioitavaa:
Eturaajat suorat, yhdensuuntaiset ja
lihaksikkaat.
Välikämmen 45°kulmassa suhteessa
vaakatasoon. Löysät lavat ovat ei toivottu
ominaisuus ja jäävät helposti huomaamatta
runsaan turkin alta

Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän myötäiset.
Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus
on120 - 130°.
Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat kohtuulKyynärvarret: Pitkät, suorat ja
lisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset.
kuivalihaksiset.
Lantion ja reiden välinen kulmaus on noin
100 -110°.

Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat.
Polvet: Polvikulmaus on 100 - 110°.
Sääret: Pitkät ja lihaksikkaat.
Kintereet: Kuivat ja selväpiirteiset.
Käpälät: Hieman etukäpäliä litteämmät,
muutoin samanlaiset.
Huomioitavaa: Takaosa on kohtuullisesti kulmautunut. Takaraajojen asento on hieman
leveämpi kun eturaajojen. Takaosan oikea
rakenne on erittäin tärkeä, onhan se työkoiran
”moottori”, joka työntää koko koiran liikkeelle. Takaraajojen tarkastaminen tulee suorittaa käsin koetellen täysiturkkiselta koiralta

Liikkeet: Hyvin eloisat ja vauhdikkaat.
Askeleet ovat lyhyet. Tyypillinen liikunta on
usein lyhyt- ja nopea-askelista sekä hypähtelevää. Koiralla
on taipumus pyörähtää itsensä ympäri.
Huomioitavaa: Pulin tulee liikkua eloisasti ja
vapaasti. Keinuva selkälinja merkitsee heikkoa
selkää. Koiran tulee tehdä liikkuessaan energinen ja jäntevä vaikutelma. Askelpituus
ja takaraajan työntö eivät ole liioitellut.

Karvapeite
Nahka: Poimuton, tiivis ja voimakkaasti
pigmentoitunut.
Paljaat iho-alueet ovat kaikilla värimuunnoksilla mustat tai liuskeenharmaat.
Huomioitavaa:
Pulin kirsu, silmäluomet ja huulet ovat mustat.
Kitalaki tulee olla tasaisesti tumma tai
tummalla pohjalla vielä tummempia
pigmenttiläiskiä.
Kynnet ja polkuanturat tulee olla mustia tai
liuskeenharmaat.
Huomiota tulee kiinnittää vaaleitten muunnosten pigmenttiin, sen tulee olla yhtä tumma
kun väriltään tummilla yksilöillä.

Karva: Pentukarva on tiheää ja laineikasta
tai kiharaa. Myöhemmin siihen muodostuu
karvatupsuja, joista kehittyy tiukkoja
nyörejä.
Karvapeite koostuu karheasta peitinkarvasta ja hienosta aluskarvasta. Näiden
kahden karvatyypin suhde määrää karvapeitteen laadun. Jos peitinkarvaa on runsaasti enemmän kuin aluskarvaa,
karvapeite on epätyypillinen ja hieman
harottava. Jos aluskarvaa on runsaasti
enemmän, mikä ei ole toivottavaa, karvapeite on liian pehmeä, huopaantunut ja
vaikea hoitaa. Näiden kahden karvatyypin
välinen perinnöllisesti määräytynyt oikea
suhde saa aikaan kauniita laattoja tai
nyörejä, jotka ovat helppohoitoisia.

Lanteen ja lantion päällä sekä reisien
takaosassa nyörit ovat pisimpiä (20 - 30
cm). Päässä ja raajoissa ne ovat lyhimpiä
(10-12 cm). Pään karvapeite on ihanteellinen, kun se muodostaa vahvoja nyörejä,
jotka peittävät naaman. Auki kammattu tai
hoitamaton, takkuinen karvapeite ei ole
toivottava
Huomioitavaa: Pulia arvosteltaessa tulee
kiinnittää huomiota karvapeitteen laatuun.
Turkki muodostuu nyöreistä tai leveämmistä,
litteistä nauhoista (pannoista).
Karvapeitteen pituus ei ole palkitsemisen
peruste. Toisaalta aikuista koiraa, jolla ei
ole rodunomaista turkkia ei tule palkita.
Koira, jonka turkki on leikattu tulee saada
arvosteluksi EVA, koska sen rodunomaista
turkin laatua ei pystytä arvostelemaan. Pulin
nyörit tulee olla avattu ihoon saakka, ennen
kaikkea alueilta, jossa yhteen huopaantunut
turkki vaikeuttaa liikuntaa ja saattaa aiheuttaa kipua koiralle

Väri
Musta, jossa vähäinen häivähdys ruosteenpunaista tai harmaata.
Kellanruskea, jossa selvä musta maski.
Harmaa kaikissa sävyissään.
Helmenvalkoinen ilman minkäänlaista kellertävää vivahdetta.
Valkoinen, halkaisijaltaan korkeintaan 3
cm:n kokoinen rintamerkki hyväksytään.
Valkoista väriä varmpaiden välissä ei
pidetä virheenä

Huomioitavaa väreistä
(värien unkarilaiset nimet suluissa)
Musta (fekete) etenkin nyörien päät voivat
vivahtaa ruskeaan, ruosteen väriin tai harmaaseen. Se ei ole virhe.

Kellanruskea (fakó) ja harmaa (szürke)
Koiralla on aina oltava musta pigmentti,
mustaa karvojen kärjissä, korvissa ja hännässä, joskus myös koko rungossa. Maski
kuono-osassa, joka voi iän myötä vaallentua.
Vaalenevakarva vaihtelee tummemmasta
ruskeasta hyvin vaaleaan kerman sävyyn ja
harmaalla tummasta vaaleaan harmaaseen,
lähes valkoiseen.
Tällainen koira syntyy aina tummana,
lähes mustana, mutta alkaa vaalentua hyvin
pian. Kaikki sävyt hyväksytään kunhan koiralla on täysi musta pigmentti, mielellään
musta maski ja koirasta löytyy tummia karvankärkiä.
Musta, harmaa ja fako kilpailevat FCI:n näyttelyissä samasta CACIBista. Unkarin kansallisissa näyttelyissä harmaat ja fakot kilpailevat
yhdessä, samoista sertifikaateista.

Valkoinen (féher)on syntyessään kokovalkoinen, musta pigmenttinen.
Jalostetaan erillisenä muunnoksena.
Pulin tulee aina olla yksivärinen, lukuun ottamatta edellä mainittua karvan vaalenemista /
meleerausta.
Kaikki merkit lukuun ottamatta pientä rintamerkkiä tai varpaiden välissä esiintyviä
valkoisia karvoja ovat hylkääviä virheitä ja
ne tulee merkitä arvosteluun. mm. black and
tan-merkit.

Kellanruskean ja harmaan värin eri variaatiot

Aukeaman kuvissa näkyy erilaisia, hyväksyttyjä variaatioita, kellanruskeasta ja harmaasta väristä (fako&szürke)

Ei hyväksyttyjä, virheellisiä värejä
Aukeaman kuvissa esitellään pulin värivariaatioita, joita FCI:n rotumääritelmä ei hyväksy

Siniharmaa (szürke, kék)
Siniharmaana syntynyt koira on rotumääritelmän vastainen, sen pigmentti on aina siniharmaa ja silmät ovat useimmiten normaalia
vaaleammat. Tällaista koiraa ei tule palkita.

Kermanväri (zsemle) creme, apricos, ruskea
(barna)
Ovat ei rotumääritelmän mukaisia värejä.
Vanha, kermanvärinen koira saattaa olla
lähes valkoinen. Sen erottaa oikeasta valkoisesta puutteellisesta tai ruskeasta pigmentistä.

Siniharmaita ja kermavärisiä puleja esiintyy
Yhdysvalloissa ja Englannissa, sikäläiset rotumääritelmät hyväksyvät ne.

Koko ja paino
Säkäkorkeus:
Urokset 39 - 45 cm; ihannekorkeus 41 - 43
cm;
nartut 36 - 42 cm; ihannekorkeus 38 - 40
cm.
Paino:
Urokset 13 - 15 kg
nartut 10 - 13 kg.
Huomioitavaa:
Mittasuhteet prosenteissa verrattuna
säkäkorkeuteen:
Rungon pituus 100%
Rungon syvyys 45%
Rungon leveys 33%
Rungon ympärys 125%
Pään pituus 45%
Kuono-osan pituus pään pituudesta 35%
Korvan pituus pään pituudesta 50%
Lyhytturkkinen puli näyttää pienemmältä ja
kevyemmältä kun täysturkkinen koira ja sen
vuoksi kokenutkin arvostelija voi arvioida
koiran koon väärin.

Virheitä

Leikattu turkki

Pigmentti tulee olla musta myös valkoisilla puleilla

Virheet

Huomioitavaa:

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia
perinteisessä käyttötarkoituksessa

Virheiksi katsotaan mm. pitkä kuono, pysty
kaula, pitkä runko, veltto häntä. Huopalevyt
turkissa, vaaleat silmät, pigmentin puute.
Pulilla tulee olla aina musta kirsu ja pigmentti
jonka toivotaan ulottuvan suussa kitalakeen
saakka. Epätyypilliset liikkeet.

Kirjavuus ja merkit turkissa

Virheitä

Kirjavuus ja merkit turkissa
Hylkäävät virheet:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai
käyttäytyminen
• Yhden tai useamman etuhampaan, kulmahampaan, välihampaan P2 - P4 tai
poskihampaan M1 - M2 puuttuminen,
useamman kuin kahden P1:n puuttuminen.
M3 -hampaita ei oteta huomioon

• Ylä-, ala- tai ristipurenta
• Sirpinmuotoinen tai asennoltaan vaakasuora häntä
• Lyhyt tai sileä karva, nyöriintymätön/
laatoittumaton karvapeite
• Värivirheet ja ei-toivotut merkit tai
läiskät
• Rotumääritelmän sallimista rajoista poikkeava säkäkorkeus

Auki kammattu nyöriytymätön turkki
yli 18 kk ikäisellä koiralla
Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti
kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

Asiatarkistus Harry Tast, materiaalin kokoaminen ja julkaisu Riitta Hohtela

