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PULI

Lihavoitu ja kursiivilla oleva teksti on rotumääritelmän 

tulkintaa. 

Alkuperämaa: Unkari

Käyttötarkoitus: Paimenkoira. 

Lyhyt historiaosuus: Puli on unkarilainen

paimenkoirarotu, jolla on aasialainen

alkuperä. Sen alkuperäiset esivanhemmat

ovat mitä todennäköisemmin tulleet

Karpaattien keskustasangolle muinaisten

madjaarien, karjankasvatuksella eläneiden

vaeltavien paimentolaisten mukana. 
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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 

pää vaikuttaa pyöreältä ja silmät ovat 

lähes kokonaan karvan peitossa. 

Lantion päälle kaartuvan, 

runsaskarvaisen hännän vuoksi ylälinja 

näyttää hieman kohoavan takaosaa 

kohti.



Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on sama kuin 

säkäkorkeus. Rintakehän syvyys on hieman alle puolet

säkäkorkeudesta. Kuonon pituus on kolmannes pään koko pituudesta. 

Koska pulin rintakehän tulee olla alle puolet sen korkeudesta, koiralla pitää olla selvästi raajakorkeutta. 

Lyhytraajaisuus ja mataluus on rodussa ongelma, johon on syytä kiinnittää huomiota. Myös pitkärunkoisuutta ja 

pitkäkuonoisuutta esiintyy.

Käyttäytyminen/luonne: Eloisa, erittäin oppivainen, lapsirakas ja erinomainen vahtikoira. Nykyisin pulia pidetään myös 

harrastuskoirana.

Hyvän temperamentin omaava koira on kehässä reipas. Juniori-ikäiselle ja nuorelle kokemattomuuteen liittyvän 

epävarmuuden voi vielä sallia.
(c) unkarinpaimenkoirat ry 

4



(c) unkarinpaimenkoirat ry 

5

PÄÄ

Edestä katsottuna pyöreä, sivulta 

katsottuna vaikuttaa soikealta.

Kallo: Pieni ja kevyehkö. 

Kulmakaaret ovat voimakkaasti 

kehittyneet.

Kallon tulee olla pyöreä, kuonon 

1/3 pään pituudesta. Kallon malli 

on syytä arvioida käsin, samoin 

kuonon pituus. Litteäkalloisuus ja

pitkäkuonoisuus ovat yleisiä 

virheitä. Suippokuonoisella 

etuhampaat eivät useinkaan 

mahdu siistiin riviin. Koiran 

ollessa täydessä karvapeitteessä 

pää näyttää pienehköltä 

verrattaessa sitä kokonaisuuteen. 

Otsapenger: Niukka.

Kirsu: Melko pieni ja musta.

Kuono-osa: Ei suippo; kuononselkä 

on suora.

Huulet: Tiiviit ja tummapigmenttiset.

Leuat/hampaat: Täydellinen 

leikkaava purenta, jossa 

hammaskaavion mukaisesti 42 

hammasta.

Huulien tulee olla tiiviit. Pigmentin 

tulee aina olla lähtökohtaisesti 

musta, mutta valkoisen pulin 

kuonon talvipigmentti tulee 

suhteuttaa vuoden aikaan ja 

koiran muuhun laatuun. Hampaat 

ovat voimakkaat. Kaikki 

poikkeavuudet purennassa ja 

hampaissa tulee huomioida, kuten 

hammaspuutokset ja 

epäsäännöllisyys hammasrivissä. 

Huomaa kuvassa valkoisen kallon 

pyöreys ja erinomainen pigmentti!
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Silmät: Keskikokoiset, tummanruskeat, hieman vinoasentoiset 

ja kohtuullisen kaukana toisistaan. Ilme on eloisa ja älykäs. 

Silmäluomet ovat tiiviit ja hyvin pigmentoituneet.

Pulin silmät ovat mantelinmalliset. Ulkonevat silmät eivät 

ole rodunomaiset. Silmät eivät saa vuotaa eikä rähmiä. 

Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet, tyvestään leveät, 

riippuvat, V:n muotoiset ja, kärjistään pyöristyneet.

Korvanlehden ulkoreunan tulee ulottua silmän 

sisäkulmaan saakka. Oikea korvanpituus on ½ pään 

pituudesta. Pystyt, pyöreät, liian suuret, raskaat tai liian 

pienet korvat ovat virheelliset. 

Kaula: Keskipitkä, kiinteä, lihaksikas ja runsaskarvainen, 

muodostaa noin 45:n asteen kulman vaakatasoon nähden.

Paksusta karvapeitteestä johtuen kaula ei 

merkittävämmin erotu rungosta. Liian pitkä tai liian pysty 

selvästi erottuva kaula on virhe. 
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RUNKO

Ylälinja: Suora, vaikuttaa hännänasennon vuoksi hieman 

takaosaa kohti nousevalta.

Säkä: Vain hieman ylälinjasta kohoava.

Selkä: Keskipitkä, suora, kiinteä ja lihaksikas.

Lanne: lyhyt ja hyvin vahvalihaksinen.

Lantio: Lyhyt ja hieman viisto.

Rintakehä: Syvä ja pitkä, kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet.

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on loivasti nouseva.

Säkä ei ole korostunut, mutta havaittavissa. Rintakehä 

on tilava, keskileveä, syvä, pitkä, ei kuitenkaan 

tynnyrimäinen. Vatsaviiva ei saa olla voimakkaasti 

kuroutunut. Hieman viisto lantio ei ole erottuva, koska 

koiran hännän tulee olla tiiviisti kiepillä lantion päällä. 

Leveä takaosa on tärkeä.  Katsottaessa koiraa 

takaapäin, takaosa peittää etuosan. Nykyisin esiintyy 

liian kevytluustoisia, kapeita koiria ja liian 

vahvaluustoisia, raskaita koiria.
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Häntä: Keskikorkealle kiinnittynyt, runsaskarvainen ja asennoltaan 

lantion päällä litteällä kierteellä. Ojennettuna häntä ulottuu 

kintereisiin.

Hännän pitkät karvat sekoittuvat lähes huomaamattomasti 

lantion karvoihin, jolloin häntää ei juurikaan näy. Häntä saa olla 

tiukallakin kierteellä, kunhan se on lantion päällä. Häntä ei saa 

olla sirppimäinen. Häntä ilmentää pulin mielialoja. Tyypillisellä 

koiralla häntä on useimmiten selän päällä. Arvosteltaessa tulee 

kiinnittää huomiota erityisesti liian alas kiinnittyneeseen 

häntään, jolloin koira vain harvoin nostaa hännän oikeaan 

asentoon, sekä liian lyhyisiin häntiin ja häntämutkiin. 

Paimenkoiralla on hännässä usein ns. paimenkoukku.

(c) unkarinpaimenkoirat ry 
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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.

Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän myötäiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on 120-130°.

Kyynärvarret: Pitkät, suorat ja kuivalihaksiset.

Etukäpälät:

Lyhyet ja pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat mustat tai tummat liuskeenharmaat. Päkiät ovat tummat ja 

kimmoisat. Käpälät ovat yhdensuuntaiset, eteenpäin suuntautuneet ja kohtuullisen kaukana toisistaan.

Eturaajat ovat suorat ja lihaksikkaat. Löysät lavat ja huono lihaksisto ei ole toivottua.
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Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat kohtuullisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset. Lantion ja reiden välinen kulmaus on noin 

100-110°.

Reidet: Pitkät ja hyvin lihaksikkaat.

Polvet: Polvikulmaus on 100 – 110

Sääret: Pitkät ja lihaksikkaat.

Kintereet: Kuivat ja selväpiirteiset.

Välijalat: Lyhyet.

Takakäpälät: Hieman etukäpäliä litteämmät, muutoin samanlaiset.
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Liikkeet: Hyvin eloisat ja vauhdikkaat. Askeleet ovat lyhyet. Tyypillinen liikunta on usein lyhyt- ja nopea-askelista sekä 

hypähtelevää. Koiralla on taipumus pyörähtää itsensä ympäri.

Oikeanlaiset kulmaukset takaavat rodunomaiset liikkeet, jotka tulevat vain vähän ulos rungon alta. Takaraajojen 

asento on hieman leveämpi kuin eturaajojen. Vaikka puli on paimenkoira, sillä ei ole paimenkoiran pitkää 

maatavoittavaa ravia, vaan se liikkuu rodulle tyypillisellä nopealla lyhyellä askeleella. On pystyttävä erottamaan 

tyypillinen ravi peitsauksesta ja ontumisesta.
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Nahka: Poimuton, tiivis ja voimakkaasti pigmentoitunut. Nahka ovat kaikilla värimuunnoksilla musta tai liuskeenharmaa.

Toivottavaa on, että kitalaki ja suu ovat selvästi pigmentoituneet. Kynsien ja päkiöiden tulee olla mustat tai 

liuskeenharmaat. Vaalealla koiralla on valitettavan usein vaaleanpunainen iho.
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Karvapeite

Karva: Pentukarva on tiheää ja laineikasta tai kiharaa. 

Myöhemmin siihen muodostuu karvatupsuja, joista kehittyy 

tiukkkoja 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. 

Pulin pentukarva on tasalaatuista. Karva muuttuu 

aikuistumisen myötä (8-18kk), siten että siinä on selvästi 

peitin- ja aluskarva. Tässä iässä karva myös takkuuntuu 

voimakkaasti.  Karva voi muodostaa nyörejä, laattoja tai 

pantoja, joukossa voi olla hiukan avointa karvaa, mutta 

ei häiritsevästi. Karvan tulee olla liikkeitä myötäilevää, ei 

liian kovaa ja jäykkää. 

Pulilla karvapeitteen pituus ei ole palkitsemisen peruste. 

Jos koiran karvapeite on muotoiltu tai vaurioitunut, 

mutta sen laatu on arvioitavissa, koira voidaan palkita 

kaikilla laatuarvosteluilla. Koiran, jonka karva on ajeltu 

lyhyeksi, harjattu auki tai täysin huopaantunut, eikä sen 

laatu ole arvioitavissa, tulee saada arvosteluksi EVA. 

Nyörit tulee olla avattu ihoon saakka, vain 

junioriluokassa osittain avaamaton karva voidaan sallia. 

Näyttelykoiran tulee olla puhdas, tuomarin ei tarvitse 

palkita selvästi likaista koiraa.  
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Väri:

Musta 

Musta, jossa vähäinen häivähdys ruosteenpunaista tai harmaata. 

Kellanruskea (fakó), jossa selvä musta maski. 

Harmaa kaikissa sävyissään.

Helmenvalkoinen ilman minkäänlaista kellertävää vivahdetta. 

Valkoinen, halkaisijaltaan korkeintaan 3 cm:n kokoinen rintamerkki hyväksytään. Valkoista väriä varpaiden välissä ei pidetä 

virheenä.

Kaikki edellä mainituista poikkeavat värit tai merkit eivät ole toivottuja.

Kellanruskea maskilla: Koiralla tulee olla musta maski, musta pigmentti, mustaa karvojen kärjissä, korvissa ja 

hännässä, joskus myös koko rungossa. Rungon karva vaihtelee tummemmasta ruskeasta jopa vaaleaan kerman 

sävyyn ja saattaa vaihdella jopa vaaleaan harmaaseen. Kaikki sävyt hyväksytään, kunhan koiralla on musta maski ja 

pigmentti. Harmaa koira, jolla on selvä maski on maskillinen fakó (suom. kellanruskea) ja sallittu väri.
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Harmaa: Tasaisen harmaa koira, ilman maskia, on 

sallittu väri. Myös ikäharmaus on sallittua. 

Valkoinen: on syntyessään kokovalkoinen musta 

pigmenttinen. Kasvatetaan ja arvostellaan 

Suomessa ja Unkarissa omana rotunaan. Monessa 

muussa maassa esim. Ruotsissa arvostellaan kaikki 

värimuunnokset yhtenä rotuna.

Pulin tulee aina olla yksivärinen lukuunottamatta 

maskillista koiraa. Yksivärisellä koiralla karvan 

pituuteen ja koiran ikään liittyy erisävyistä 

haalistumista. Nyörit ovat kuollutta karvaa, joten ne 

harvoin ovat kirkkaan puhtaan väriset, ne yleensä 

ovat tavalla tai toisella haalistuneet. 
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Koko ja paino

Säkäkorkeus:

Urokset 39-45cm; ihannekorkeus 41-43cm;

nartut 36-42cm; ihannekorkeus 38-40cm.

Paino:

Urokset 13-15kg

nartut 10-13kg.

Sukupuolen tulee näkyä pulista 

ensisilmäyksellä.  
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VIRHEET

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan 

virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen 

vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn 

toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

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.

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä 

kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tukee käyttää vain toiminnallisesti ja 

kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria. 
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