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BŐR
• A tapintás fontos a kutya számára, mivel az érintések érzelmi és társas
kapcsolatokat közvetítenek. Érintéssel a kutya megnyugtatható: pulzusa
lassabb, lélegzése egyenletesebb.
• A tapintásban a bőrt tapintószervek segítik. Bőrükben kétféle receptor
található: felszíni és mélyebb típus. A felszíniek érzékelik a felszíni
érintéseket, és a szőrszálak mozgását. A mélyebben elhelyezkedő típus az
erősebb nyomásra érzékeny. A kutya orrában és ajkain sok a receptor, ezért
ezek a területek különösen érzékenyek. A kutya pofáján levő tapintószőrök
töve szintén tele van receptorokkal.

• A tapintással foglalkozó agyterületek 40%-a ezekért a területekért felel. A
tapintószőrök korai figyelmeztető jelzéseket szolgáltatnak az összeütközés
megelőzésére vagy a szem sérülésének megelőzésére. Olyan érzékenyek, hogy
már a mozgás keltette légáramlatokat is jelzik. A rezgésekre a tappancsok
érzékenyek.

ÉRZÉKSZERVEK:

BŐR
• Míg a hidegre érzékeny receptorok testszerte megtalálhatók, addig a melegre
érzékenyek az orrban csoportosulnak. Ezek segítik például a kölyköknek
megtalálni az anyjukat. A forró tárgyakkal való érintésre a fájdalomreceptorok
reagálnak. A fájdalomcsillapítás hatására a kutyák műtét után hamarabb
felkelnek, esznek és isznak, és előbb hazaengedhetők. Gyakran nem mutatják ki
fájdalmukat, hogy megőrizzék helyüket a rangsorban és a falkában.
• A fájdalmat jelezheti vinnyogás, nyüszítés, vakkantások, erős lihegés, gyors
lélegzés, remegés, nyugtalanság, támadás, a fájó testrész nyalogatása vagy
rágcsálása, gyorsabb szívverés, tág pupillák vagy a megemelkedett
testhőmérséklet.

SZŐRZET
• A kutyák testét általában szőrzet borítja (kivéve néhány meztelen-kutya
fajtát, ahol a szőrzet, ritkább, vagy a test egyes részein hiányzik). A szőr lehet
rövid, félhosszú vagy hosszú. A fiatal kutyáknak születés után gyakran a
felnőttkoritól eltérő szőrzetük van, ami általában selymesebb, bolyhosabb, mint
a felnőtteké, gyakran a mintázata, színe is eltérő. A színváltásra példa, hogy
az afgán agarak feketén születnek, és az első vedlés során érik el a végleges
színüket, vagy a dalmata kiskutyák fehéren születnek és később jelennek meg
rajtuk a foltok.
• A kutyák évente kétszer vedlenek. Ősszel a nyári bundájuk helyett sűrűbb,
hosszabb télit növesztenek, tavasszal pedig a melegebb időjáráshoz
megfelelőbb rövidebb ritkábbat. A vedlés során az elöregedett szőrszálak
kihullanak.
• A lakásban tartott kutyák gyakran egész évben vedlenek.
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A PULI SZŐRZETE

• Színe leggyakrabban fekete, de lehet fehér, szürke vagy fakó és ezeknek
különböző árnyalatai. Szőrzete zsinóros, szalagos, nemezes vagy csak
egyszerűen gubancos. A felnőtt kutya testét teljesen beborítják az
összenemezesedett szőr zsinórjai. A zsinórok a fejen és a lábakon mintegy 3-6
cm hosszúak, a testén a kifejlett szőr a földig ér. Több évig is eltarthat, mire
ez a sajátos zsinóros szőrzet teljesen kifejlődik.
• A pulikölykök rövid, bodros szőrrel jönnek a világra, amely csak egyéves
korukban kezd nemezesedni. A teljes zsinóros szőrzet általában csak a kutya
hároméves korára alakul ki, de még egy további évig is eltarthat, mire a
zsinórok mindenütt egyforma hosszúvá válnak.

• A PULI SZŐRÉNEK SZÍNEI:
• Fekete, fehér, szürke, maszkos fakó

• SZŐRZETE KEZELÉSE:
• Lakásban tartott példányoknál alapos gondozást igényel bundája.
Rasztafrizurája magától nő így, tehát a fürtöket előállítani nem kell, a genetika
erről gondoskodott, viszont rendezgetni és ápolni mindenképpen szükséges. A
nagy összenemezesedett "szőrlapokat" kézzel kell egyenlő vastagságú
zsinórokra szétválasztani. A felnőtt puli már nem iagazán hullat szőrt és
egyéves kora után sem kefélni, sem fésülni nem kell.
• E szőrzet fő hátránya az, hogy könnyen beleakadhatnak az ágak, levelek stb. ,
de csak akkor szabad megfürdetni, ha az feltétlenül szükségessé válik, és akkor
is legfeljebb nyáron, ugyanis a sűrű szőrzet nagyon nehezen szárad meg. A száj
körüli szőrt valamivel gyakrabban érdemes mosni - és ugyanez érvényes az
ágyék és a hasalj szőrére is. Időnként ellenőrizni kell a kutya szemeit és
hallójáratait is. Nyírni nem szabad, mert bizony az is előfordulhat, hogy a
lenyírt szőrzet többet nem nő vissza.
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