Pumi
Ez a fajtaismertetO Irás nem hagyományos kedvcsináló reklám a pumi·
hoz. sokkal Inkább a felelős fajtavá·
fasztásban szeretne segitséget aónl
a klstestú magyar pásztorkutva Iránt
érdeklődő olvasóknak. akikból egyszer
talán pumitulajdonosok lesznek vagy tán POntosan az itt olvasott ln·
formációk alapján Inkább úgy gondol·
Ják. hogy ez a kuryafajta. bár édes.
aranyos fiZimlskájú szórmók. mégsem
nekik való.

Kiskutya kiválasztásakor elsódlcgesen
a vele való mindennapos q,')~inélésrc kell
gondolni: alkalmas-e a fajta - és azon be·
Iül a kiszemelt egyed -arra, hogy beleil·
lcszk<-djcn a c-salád cktriunusába, \'agy
várhatóan azt tanósan fel fogja borítani.
Pumi dsárl3sa d 6tt nagyon komolyan
kell számot \'etní szabadid ő nkkel is,
m<:nn,; idót tudunk a ncvdCscn.:~ vele va·
fo foglalkozásra, mozgatására s1~nni .
:\ pumi ugyanis a kutyatársadalom Ch'Yik
,.hiperaktív'' tagja, a hiperaktivitás mindcn clónyé,·cf és hátranyával. Előnyet
~ma~ lellet Upusos llU'l'<at
találN aJu~ meiett alctivan
(lolgozO ~utyi;c kOzt

minden olyan gazdi ki tudja aknázni, aki maga rendsze..
resen S?.abadtéri S?.abadidósponot ú1, és kisérójéül választja a pumi t, esetleg kutyája nemcsak sponk.íséró, hanem valódi spontárs. A mai kutyás sponok közül a pumi
az agilityben tud leginkább kibontakozni, az ou mutaton
teljesítménye tc.w.i iga1.án láthatóvá és egyben látványossá a benne rejló temperamentumot, vagányságot, figyelmességet, okosságot.
Az agilityversenyek, -bemutatók ma egyre népsz.t·
rúbbek és a versenyző pumik kiválóan népszerúsítik
a fajtájukat. Azonban mig eb')' divatbemutató alatt kivá·
lasztott, majd utána megvásárolt ruhakölteménynek
nem án, ha a ruha onhon évekig használatlanul a ru·
hásszekrényben marad, addig egy agilityversenyen sziporkázó és csúcsteljesítményét mutató pumiba való
"belehabarodás" következményeként átgondolatlanul
megvásárolt kölyök pumi a maga és környezete életét is
tönkreteheti, ha rendszeres elfoglaltság, munka nélküli
életre szánják. -~ alábbi összefoglaló természetesen
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nem csak a töu.skönyvezett pumik .életfilozófiáját" ismerteti, hanem azon pumi
jellegú keverék kutyákét is, akiknek vérében túlnyomórészt pumivér csörgedezik.
HAzóRZó PUMI

A Magyarországon ma élő pumik többsége házártó eb. S mint olyan, sokukat láncon tanják Dc nem minden láncon tartoll purnit akart gazdája eredetileg is
megkötve tartani, mikor a kölyköt hazavine. Mién kerülnek végül láncrabságra
ezek a kutyák?
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A pumi munkakul)'a. Életeleme az
egész napos mozgás, foglalatoskodás, de
nem csak úgy a nagyvilágba, hanem a
gazda mellen. A tavasszal beszerzcn édes
kölyök pumival sokat játszik a család,
foglalkoznak vele, tanítgatják egész nyáron. Megszokja ezt a jót könnyen a kölyök. Azután jön a hűvös-esós 6sz és a hideg tél. A köz.ös játs7.ások, foglalkozások
fokozatosan elmaradnak, a gaJ.da a meleg
s1.obában tölti a szabadidejét, a kul)'a pedig kint ücsörög és vár. Vár a vidám köz.ös
játékra, a labdázásokra, a nagy köz.ös sé-

tákra, és vár a gyerekpajtásokra, akikkel
nyáron olyan jót hancúrowll. Nem éni,
hogy mién van bent a gazda a házban, és
mién nem jön ki hozzá. A k'Utya számára
mindezekre nem magyarázat az időjárás
hidegre fordulása. A pumi ilyesfajta elhanyagolása óriási stresszt jelent a kutya
s1.ámára. A törődésén epekedő várakozás
azonban nem tan örökké, helyébe az
unatkozás lép, mikor a siheder pumi ráébred arra, hogy a hazaérkezési és munkába menetkori üdvözlésen kívül a gazdája már nem tan rá igényt.
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A PUMI ÉS AZ UNALOM
Az unalom a pumi legMgyobb ellensége, és
a pumi tesz is ellene. Szórakoztatni kezdi
magát. A fogváltáskori rágókorszak ismét
visszatérhet, és a kutya bármit megrághat,
amihez hozzáfér. biciklipedált, kapanyelet,
gumicsizmát, akármit. A féke-~hetetlen
ugatósság is ebben az idóben alakulhat ki.
Az unatkozó kutya csak mondja-mondja a
magáét napestig, ha van jeleznivalója, ha
nincs. A közeU s távolabbi kutyatársak meg
válaszolnak neki. Azok legalább foglalkoz.
nak velem- gondolja a pumi.
Kevés olyan kerítés van, amin egy pu·
mi nem jut ki, ha nagyon akar. Az u nat·
kozó pumi tehát lelép. Egyre többször.
Amíg egyszer csak láncon nem találja
magát. Es akkortól megpccsétel<idött
a sorsa, men szökósnek len nyilvánitva.
A szökós kutyának pedig Magyarorszá·
gon láncon a helye. Számolhatja szegény
az órákat vat'Y perccket, amíg hébe-hóba
szabadon engedik ..
Tehát a saját és a kmya érdekében se
vegyen magához fiatal, örökmozgó purnit
az a család, akiknél a pumival való rendszeres foglalkozás nem biztosítható egész
évben, akiknek a kutyatartás annyit
jelent, hOb'Y nagy kertünk van, jól ellesz
a kutyus benne ...
PUMI A LAKÁSBAN

A pumi alkalmas lakásban való tartásra,
amennyiben mo7.gásigénye naponta ki
van elégitve. Az energiától duzzadó,
unatkozószoba-pum ik hasonló rossz szokásokat vesznek fel, mint foglalkozáshiánytól szenvedó keni társaik. Ugat nak
egész nap, ősszerágják a lakás berendezései!, az utcai setákon pedig agresszívvé
válhatnak. Tehát ne vegyen magához pumi t olyan család, aki úgy gondolja, hogy
napi háromszor t ízpcrccs "gyorsan leszaladunk, pisi-pisi'' sétával meg van oldva
a pumi mozgatása. Olyan lakó se vigyen
lakásába pumit, aki nem tudja megoldani a póráz nélküli sétáltatást, funatást
legalább naponta egy alkalommal. Városi
punúnál a szociali7.ációra is sok időt kell
fordítani, hogy a kutya alkalmassá váljon
a forgalomban való közlekedésre s egyáltalá~a nagyvárosi életre.
PASZTORKUTYh·JELLEM

A kölyök pumik búbájos tekintete mögött akaratos, határozon egyéniség lapul.
Származásukból ered ez, hiszen pásztor2001 november

kutyaként felelós munkát végeztek, dirigálniuk kellen a nyájnak, a kondának,
a csordának, hogy elismerést kapjanak
a gazdától. Ez a dirigáló hajlam az, ami
napjainkban a pumi városi tartásakor
bizony néha komoly nehézséget okoz.
Akár kertben, akár lakásban él a pumi,
nagyon fontos, hogy nevelje g37.dája. j ó
szóval és következetcsen, helyenként kemény rendremasitással, de sohasem agresszív bánásmóddali Az ugyanis tén)\
hogy ha a család nem neveli a pumit,
akkor elóbb-utóbb a pumi neveli a családot. (Ez utóbbi csalhatatlan jele például,
mikor a pumi Icugatja az éppen telefonáló gazdát, vagy addig nem nyugszik, amíg
nem kap ó is a csirkepörköltból, vagy maga rendelkezik a sétája idejét és hOSS?.át
illetóen stb.)

MEGFELELŐ GAZDA, MEGt'ELELÓ

FELhDATRA ...

Az az általános tapasztalat, hogy aki tudja magáról, hogy nem alkalmas gyerek
nevelésére, az ne vegyen házi kedvencnek
pumit, mert azt sem tudja majd nevelni.
Ez biztos. Nehéz az embemek ilyesmiben
min6sítcnie önmagát, ezért máshogy is
megfogalmazható a pumi nevelésére való
alkalmasság: ne vegyen magához purnit
az a család, amelyik azt hallja, hogy a gyerekeik mennyire elkényeztetell lurkók.
Menhogy a pumijukból meg na!,'Y valószinúséggel egy szintén elkényeztetett,
családtagokat ugráltató, erószakos, undok kutya lesz ..
Kinek ajánlható végül is a pumi? Olyanoknak, akik kedvet ércznek egy nagy
foglalkozásigényú kutyafajta tartásához.
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Az idei évben legeredmé·
nyesebb nazal pumi agli/ty·
versenyző. Ménesvölgyi Ma·
musz gazdá}át61 és egyben
soorttársát61, Acs Viktórlától
Kapunk választ agilityvet kao·
csalatos kérdése/nkre.

Mely fajták a puml leggyakortbb
és legsikeresebb konkurenclál

versenyeken miOI osztályban?
Asheltie, az uszkár és a mudi,
valamint a ritkább fajták, pél·
dául a kooikerhondje és a ner
va scotia duck tolling retriewr.
Miben különbOzlk a pumi ezek·
tól a fajtáktól vlselkeOésben.
képezhetOségben?
A pumi temperamentumo·
sabb, hiszen valahol mégiscsak terriervér csörgedezik
ereiben. Ezt mindenképp fi.
gyelembe kell venni, ha fajtát
választunk. Semmivel sem
könnyebbeo vagy nehezebben
képezhető, mint az említen
fajták; minde&>yik munkaku·
tya. Tény, hogy örömub>atását
néha nehéz elviselni a pályán,
de aki tudja magáról, hogy
nem birja a csaholást, az vá·
lasszon egy csendesebb faj lát.
Gyors. közepes vagy lassú éré·
súnek manaható a pumi agllltv
szempan~ából?

Az érési idő a gazdától függ.
Amennyiben a kutyával való

kapcsolatunk jól meg van alapol\'11, a tanulás könn)•ebben
me8); azaz a kutya 8)'0rsan
megérti, mit is kivánunk tőle.
NaS)'()n fontos a gazdi elóképo
zeuségc is, hiszen az edzéseken ó irányítja az ebet. ~rse·
nycn 18 hónapos konól indulhatnak a !.."U tyák. Az agilityben
nincs olyan, hogy egy kutya
képzése kész, hiszen ez a sport
Oi)'an iramban fejlődik, hogy
mindig újabb és újabb technikakat kell megtanulni.
Mennyire terhelhető szellemi·
leg egy pumi az eozéseken?
Itt szintén vissza kell térni
a gazdi\'111 való jó kapcsolat
kiépítéséhez. Ha ez tökéletes,
a kutya nagyon jól terhelhetó''é válik. Mindig egyre többet
kell vele foglalkozni, és nyúj·
tan i az edzés idejét, mennyiségét. Eleinte két-három hónapos kor körül körülbelül
kétszer két perc foglalkozás
elegendő, ami még a kapcsolat építését S1.0igálja, majd öthat hónapos korára kétszer
öt-hat perc az agility alapazásához, és ezt fokozatosan növelve e8)•éves kora körül tíz·
tizenöt percre bóvíthetjük.
A már felnőtt, versenyéren
kutya esetében sem kell egy.
egy edzésnek hosszúra nyúlnia, inkább a tanalmát kell

mélyíteni nehezebb feladatok
megoldásával.
Magyar versenyeken átlagosan
hány pumi szakott Jnoulni?
Nem nil sok, állagosan kéthárom. S1.ám szerint nem tudom ponrosan, hányan lehetünk, talán mindcn harmadik
agilitys suiira jut CS)' pumi.
Kik ma a nemzetközi agilitvVilág
pumi sztárjal?
Az orosz Borka tal'aly volt az
orosz nemzeti bajnok, idén
pc"dig az Európa-bajnokságon
tagja volt a győztes csapatnak.
A svéd pum i, 'froya több éven
keresztül volt tagja a nemzeti
válogatottnak; élet re szóló
élmény volt látni öket élőben
a világbajnokságon.
Mamusz és az aglllty kapcsán
lett-e külfOioOn ismerósOd, aki·
vel verseny után is e·man kapcsolatban maraotál?
Igen, az olasz pumi, Mikka
gaz.dája és csapata jó barátaim
Jenek. Idén, a Nemzetközi
!11indenfajtás \l'!rsenycn ismerkedtünk meg Bécsbcn. \I:Jit itt
olyan futam is, ahol azonos fajtájú kutyák alkottak egy pá·
rost, és a végső megmérettelésben mi, a puntipár nyertük
meg a versen)1. Giovana,
Mikka gazdája zokogott a dijátadáskor, annyira boldog volt.

Mllyen együtt élni egy agilitvversenyzO pumival a hétl:öznaPOI<ban?
Mivel a rendszeres edzések leköt ik a kutya felesleges energiáit, teljcsen problémamentes. Mamuszról sokan alig
akarják d hinni, hogy tényleg
pum i, annyira nyugodt a civil
életben.
A kutya nem egy eszköz, sem
a pályán, sem az életben. Bánjunk vele mindig eszerint, és
tökéletesspon- és lakótárs válik belőle!

A tavaszra hosszabb bunoát növesztő purnit

Uentl képi a juhászok a birkákkal együtt lenyírták. Nyírás előtt a pullra hasonlíthat.
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Azoknak is ajmljuk, akiknek
van idejük a pumi t nap, mint
nap kiadós sttákra ,inni, foglalkozni '~le, tanltgatni, magukkal vinni autóban utazásai111, szabadtéri sponolásaik1111egyszóval akik egy nagyon
okos, mozgékony, helyenként
bóbeszédú, képességeivel
tisztában lévó, öntudatos
négylábú élctt:lrs111 vágynak
Mit ad cserébe egy purni a
jó gazdának? Állandó és
szüntelcn figyelmével tünteti
ki. Nem csinálhat semmit
sem a gazda, amiról a pumija
ne tudna_Kem öncélú ki>'áncsiskodás ez, hanem a pumi
illandó szolgálatkészségének
a jele: .mit parancsolsz kisgv.dám?"
A n:ndszem;en, kellő mértékben kifárasztott pumiból len pumik esetében 37.0nban a legjobb
nyugodt lakótárs válik Kellemes és mó- szándék is balul sOlhet el, ha a mentés, kiMagazinunk 2003. októberl sz~mában
kás társaságat biztosit szabadtéri spnnok- mentés eszméje eltompítja a menhelyi kufoglalkozon utOljára a pumi Ismertenál, kerékpáros és lovas kíséróként, gya- tyák örökbefogadásakor alapvetóen fontos
tésével. akkor a kOiyOk pumi szoclalllogtú111-vt"lctóként, vízen csónakmcster- Rörültekintó óvatosságot.
zácló)a. a faJta szOrtlpusal, szOrápoláként is jól beválik. A jól ne,<elt pumival
Mindenáron nem s;o.abad pumi! hazasa. egészségmegOrzése. valamint
utazni is kiválóan lehet, mén:te sehol nem vinni a menhelyról, men annak az lehet
standardja volt teritéken . /lZ eredeti
szakott akadályt jelenteni.
az ára, hogy a pumi visszakerül ugyanhétoldalas I)J~részlet OlvaShatO a
A pumi fi8)'Cii gazdája arcát, leoh>aSsa oda. Nagyon fontos az örökbefogadásra
v.ww pUmi OIQ!nemzettoz ltutyamaouJn
annak hangulatát, s a magáét is ahhoz kiválasztott pumi megismerése olyan
weboldaiOn. A Cikket Jelen Irásunk JOl
igazítja. Ez a fajta folyamatos lelki oda- környezeti S1.empontokb61, melyek elő
kiegészíti, Ily m6don koml)lexebO iSigazodás \'ltnlz:solja el nap, mint nap fordulnak a családban. G)~rrkhcz nem
meretanyagOt nvúJtva a llUIT1ikedvetO
kucyabar.ltomak
a gazdát - no meg az óket kivülról szem- szokott, vagy g)'ereklól korábbi negativ
lélóket is.
események miatt fc! ló, esetleg támadó puA pumi ósi tudományliról, a terelésról mi nagy bajt tud okozni kisg)·ermekes
majd más alkalomkor szólunk- Külön fe- családban.
jezetet érdemel ez a téma, részben men
Tavaly Németországban egy kisgyera pumi ou tudja igazán csillogtaini örök- mek arcába kapva súlyos sérülést ok<r .. __" _ _ _
lött tehetségét, részben pedig men a lc- zott egy magyar menhclyról aznap hozgcltctéses állattartás még ma is megtalál- zájuk vitt, örökbefogadott pumi kutya. li!
ható az országban, dc egyre kevesebb A purnit claltatt:lk, pedig nem a kutya
non pásztoremberek száma, akik óscik- hibájából tőnént az eset. A kutya nem
tól tanulták ezt a mestcrséget, s akiktól \'Olt 111jta a magyar menhely gondosan
még hitelesen meg lehet ismerni a pász- előkészített és viselkedésre letesztelt kutorélet csínját-bínját.
tyák listáján, a német állatvédó esett abba a hibába, hogy rög\'est vitte a neki tetP UMI It. MENHBLYJ.ÓL
szó kutylit.
Minden tiSZlelet azoké, akik \'állalkoznak
Minden esetben táiékoztassuk az állatarra, hog)• mcnhelyról, gyepmesteri telep- gondozó!, hogy ha van !!)'erek, macska,
ról fogadjanak örökbe purnit. Ha [Jatal, más háziállat ''38Y másik kutya a családmindenkinek örü ló, játékos pumira lelnek, ban, és ha lehet, látogassuk meg többször
akkor 61 a pumibesztrtis fent vázolt általá- a 111boskodó pumit, ismerkedjünk vele,
nos megfontolásai alapján \'egyék maguk- mielóu elhozzuk! Egészséges lelkületú
hoz, és boldog lehet a család, hogy mostan- mentett pumi örökké hálás lesz örökbef<r
tól ók nc\'clhetik tovább az ifjoncot. Kifej- gadójának.
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