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Då var detta året snart slut och det är dags att reflektera lite kring vad
det har erbjudit. För många tror jag att året, precis som förra, givit chans
till att vara mer hemma och njuta av våra pälsklingars sällskap. Jag tror
faktiskt att de uppskattat det, även om de kanske inte alltid erkänner det
I övrigt så har ju inte aktiviteter dragit igång på samma sätt som vi hade
trott och hoppats, men det viktigaste är alltid hälsan. Nu får vi be till
högre makter om att allt lugnar sig så att vi återigen kan ge oss ut och
träffas på utställningar, BPH, nose work och allt annat kul som finns att
göra tillsammans med våra hundar.
Vi vill slå ett slag för att kontakta valberedningen om du eller någon du
känner är sugen på att engagera er i styrelsearbete i klubben.
Ta hand om er nu och var rädda om er själva och era hundar.
God Jul & Gott Nytt År önskar vi i styrelsen
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Julen närmar sig med stormsteg och ett nytt nummer av Patou är färdigt.
Förhoppningsvis finns det tid till att ta del av tidningen i mellandagarna?
Mycket smått och gott finns med i tidningen. Bl.a. en artikel angående en studie
om att även icke-primater har ett känsloladdat blickmönster. Låter kanske
konstigare än vad det är. Men efter att ha läst artikeln inser man att det
naturligtvis är helt självklart.
Vi har idag fler och fler arbetande Pyrenéerhundar även i Sverige. Artikeln i
detta nummer om detta ämne är gammal. Men ikke desto mindre högaktuell.
Spännande att ta del av en annan infallsvinkel än vi normalt har här i Sverige
angående våra kära hundar.
Artikeln om det pyreneiska uttrycket är också intressant. Det finns inte så
mycket om detta ämne på svenska. Men det fyller en central funktion i hur man
definierar vad en Pyrenéerhund är.
Så jag hoppas at ni/du får glädje av detta nummer!
God jul önskar jag er alla
Lisbeth Alanne

1. Vinrött utställningskoppel med svart mönster. 100:2. Naturfärgat utställningskoppel med stopp i mörkbrunt läder. 100:3. Rejäl klotång. 130:-. 4. Tandstensskrapa. 110:6

Långsmal stadig bricka med
Pyrenéervalpar på. 75:Tygmärke. 30 :-

Vykort. 2 :- (10 st för 10 :-)
Sakerna kan beställas hos:
maritafingal@live.se
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Antalet registrerade valpar fortsätter att öka kraftigt.
Foto: Måns Engelbrektsson/SKK

Hundsverige fortsätter att växa!
Intresset för hundar fortsätter bara att öka. Under perioden 1 januari –
31 augusti 2021 registrerade Svenska Kennelklubben 18,5 procent fler
rashundar än under samma period 2020. Totalt har det hittills
registrerats 47 109 hundar under 2021.
Att fler människor berikar sina liv med en fyrbent familjemedlem är
förstås positivt ur många aspekter. Men att köpa en hund innebär också
ett stort ansvarstagande för att det ska bli bra för både människor och
hund. Att bli med hund är ett långsiktigt åtagande som sträcker sig 10–
15 år framåt i tiden. Valet av ras har stor betydelse för att hundköpet
ska bli lyckat, då det skiljer sig mycket mellan till exempel en vallhund
och en jakthund. Värdefull information om hundrasernas egenskaper
och lämpliga uppfödare hittar man enklast på SKKs webbplats
Köpahund.se. Här finns mycket kunskap att hämta även efter att du fått
hem din nya familjemedlem.
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Trots den stora ökningen av antalet nya hundar märker vi i dagsläget
inte av någon ökning av omplacerade hundar i vårt hundägarregister.
Det beror troligtvis på att våra uppfödare tar ansvar för att hitta rätt
köpare från första början och att de kan avråda eller styra om de köpare
som inte har rätt förutsättningar. Skulle det mot all förmodan bli aktuellt
med en omplacering, av olika anledningar, är vårt råd att alltid först
kontakta uppfödaren. Dels för att de gärna vill veta var hunden kommer
att hamna samt att de oftast har ett stort kontaktnät som kan
underlätta omplaceringen.
Även antalet medlemmar i SKKs länsklubbar ökar. Från januari till sista
augusti var det en ökning med 8,1 procent i jämförelse med samma
period 2020 och vi har nu 85 587 länsklubbsmedlemmar. Det innebär att
fler organiserar sig och vi når ännu fler hundägare med värdefull
information – för hunden, hundägaren och hundägandet. Text:SKK
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Hundar betraktar ansikten
systematiskt.
Jag har själv och säkert de flesta av er, erfarit hur viktig intensiv innerlig
ögonkontakt med mina hundar är. Och att vi bägge partner njuter av ett
vänligt tittande. Har även lagt märke till hur dålig kontakt förare som har
solglasögon/ färgat glas på sig får delvis av den anledningen, när jag
tränat andra hundägare med deras hundar. Och gjort dem
uppmärksamma på detta. Så läste jag denna artikel som jag gärna delger
er.
Ny forskning från Helsingfors universitet visar att hundar betraktar
ansikten på ett systematiskt sätt. I studien ingick 31 hundar av 13 olika
raser. Samtliga tränades genom positiv förstärkning att sitta still framför
en skärm och var då väldigt motiverade att utföra handlingen. På
skärmen visades hund – och människoansikten med olika uttryck, bland
annat hotfull, glad och neutral, och forskarna mätte var hundarna
riktade blicken och i vilken utsträckning.
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I samtliga fall tittade hundarna först på ögonen och la mest tid på att
betrakta området runt ögonen, oavsett art. Även artspecifika
ansiktsuttryck, som exempelvis munnen på en aggressiv hund, fick stor
uppmärksamhet.
Generellt reagerade hundarna starkast på aggressiva och hotfulla
ansiktsuttryck, vilket i grunden är en evolutionär överlevnadsmekanism.
Hundarna uppvisade dock en skillnad i hur de reagerade på hotfulla
ansiktsuttryck beroende på om det var ett hund – eller människoansikte
som syntes på skärmen. Hundansikten betraktades mer ingående
medan människoansikten möttes av en vikande blick och ett blidkande
kroppsspråk, något forskarna tror har varit en evolutionär fördel under
hundens domesticering. Studien skall vara det första beviset på att även
icke – primater har ett känslorelaterat blickmönster.
Artikel från Veterinärmagasinet genom/ av Gunilla Jämte.
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Först och främst tack för alla fina bilder ni skickat in! Nästan alla som skickat in
bilder fick med en bild i almanackan. Resultatet ser ni på bilden bilden på
framsidan är inskickad av Pia Andersson.
Vi skänker som vanligt en almanacka till varje huvudmedlem/hushåll men om
det är någon som vill köpa en eller flera extra så kostar de 100 kronor plus
frakt. Skicka en beställning så återkommer vi med besked om kostnad inkl
frakt.
Skicka ett mejl till: kassor@pyreneersallskapet.se
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Om du har sett ”Dansa med vargar”, då har du redan sett de böljande kullarna
och den förtrollande utsikten över vidderna, i South Dakota, där filmen är
inspelad. De böljande vidderna är fortfarande kvar, men vargarna och siouxindianerna är inte längre herrar över marken som skakade under hovarna på
de jättelika bisonhjordarna.
Idag är boskapen en hörnsten i South Dakotas ekonomi. Förutom några få
tamhjordar, har bisonen nu blivit utbytt mot får och nötkreatur, som fraktas till
marknader runt om i landet. Trots att ansikten och namn på människor och
djur har förändrats, förblir till vissa delar livet på prärien detsamma.
Gömd i ravinerna finns coyoten, det enda rovdjuret människan inte lyckats
utrota. Som naturens strateger har coyoten ständigt överlistat alla försök att
kontrollera eller stoppa deras spridning öster om Missisippi. Trots all gift, fällor
och diverse andra metoder för utrotning som människan uppfunnit, fortsätter
coyoten att öka i antal. Faktum är att coyoten faktiskt frodas, därför att dess
enda naturliga fienden vargen, nästan helt har försvunnit från naturens rike.
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Det är inte ovanligt att flockar på 4-6 coyoter smyger sig på fårhjordar och
kalvar. Säkerligen kommer coyoten inte att avstå från lamm-kotletter och
andra inhemska specialiteter. Mer än en köttproducent har blivit ruinerad pga
coyotens omättliga aptit på tamboskap.
Men, på vidderna runt South Dakota strax väster om Pierre, regerar nu ett
annat djur, Pyrenéerhunden. På ca 100.000 hektar som ägs och arrenderas av
Tommy Hickman, vaktar mer än 80 Pyrenéerhundar 30000 får som delar
ranchen med 10000 nötkreatur. På avstånd påminner hundarna mig om
långsamma polarbjörnar som försiktigt följer, inte sälar på ett isflak,men
ständigt vallande får liknande massor av vita moln seglande över gräset.
Pyrenéerhunden är en speciell vakthundsras som skyddat tamboskap i århundraden och pyrenéerhunden är lika mycket hemma i South Dakota som de
är i sitt hemlands Baskiska landsbygd. Hickman var inte den förste att använda
Pyrenéer i den eviga striden mellan rovdjur och tamboiskap på området. Men
han är otvivelaktigt en av de mest framgångsrika ranchägare, när det gäller att
reducera coyotens skövling av tamboskap.
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Varje kväll på Hickmans ranch, äger et schackspel mellan rum mellan rovdjur
och byte, och mellan coyote och pyrenéer.
”Coyoten är smart” säger Hickman. ”De anpassar sig till vad du och din
vakthund än gör, så vi måste ständigt ändra rutinerna för att vara ett steg före
dem. Om du har en vakthund därute med en flock på säg 500 får, då kommer
coyoten att vara dubbelt så många; och dessa två sätter iväg efter flocken. En
coyote håller vakthunden sysselsatt medan den andra försöker smyga sig in
och döda något”.
Två pyrenéer kan hantera ungefär fyra coyoter. När antalet coyoter blir fler än
så, är nästan det enda du kan göra att sätta ut fler vakthundar med fåren.
Pyrenéerhunden anpassar sig till nya situationer den med, och de behöver
ingen specialträning för att klara nya situationer. Om en coyoteflock
uppenbarar sig, föser vakhundarna ihop fåren till en tät grupp så de slipper
täcka ett så stort område. När väl fåren är tryggade står en eller två hundar på
vakt och de andra sätter efter coyoten
Vakthunden fångar sällan coyoten, men när en hund väl får tag i den är allt
över för coyoten. Allt hundarna lämnar efter sig till nästa dag är lite päls och
små bitar av kött. Pyreeerhundarna blir riktigt arga när fåren hotas.
Hickman blev bekant med pyrenéer och dens vaktduglighet när hans far köpte
tre Pyrenéer att vakta får i Texas. När Tommy själv såg resultatet, köpte han ett
par och introducerade dem på sin ranch i South Dakota. Han ökade stadigt
antalet pyrenéer som arbetade på hans långsträckta ranch, och såg graden av
attcker på c:a 10% krympa till hans nuvarande förlust på 1% eller mindre.
Hundarna är värda varenda öre de 22 ton hundmat kostar oss varje år, säger
Hickman. Om de inte arbetade skulle jag inte ha dem.
Trots att det är klart konstaterat att boskapsvaktande hundar fyller sin
funktion, vägrar många ranchägare att skaffa eller införa dem i sina hjordar
och flockar. Hickman säger att de ranchägare som gör mest väsen om boskap
som har förlorats pga av rovdjur, är också de som verkligen inte gör något åt
problemet.
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De vill inte använda vakthundar som
Pyrenéer, därför att de flesta ser hundar
som en del av problemet, inte som
lösningen. I generationer har mycket av
deras tid gått åt till att döda hundar som
har anfallit deras får.
En av Hickmans grannar som äger 1000
får hade stora problem. Knappast en dag
gick utan att det förlorades ett får.
Tommy erbjöd honom ett par pyrenéer på
försök. Grannen vägrade och fortsatte att
förlora får. En dag stannade en svåger til
grannen vid Hickmans ranch och frågade
han hade några Pyrenéer till övers. Hickman gav honom ett par, och svågern
släppte dem lösa på mannens ranch. Idag har den ranchägaren fler Pyrenéer
och angreppen på hans fårhjord har minskat drastiskt.
Hickman och andra med honom har visat att vakthundar är en tillförlitlig
lösning på problemen med rovdjursangrepp. Hickman har också blivit en
expert på användandet av Pyrenéer vid kontroll av rovdjur.
En del Pyrenéer använder stress för att bli effektiva. Vakthundarna måste vara
uppvuxna bland fåren från det att de är valpar, men Hickman motbevisar
detta. Hans pyrenéervalpar hålls på ranchen tills de väger c:a 20 kg, så pass
stora att de kan försvara sig.
Förutom ett fåtal avelsdjur som hålls i närheten av hemmet, är alla hundarna
steriliserade. När de nått en acceptabel vikt, lastas de upp på en pick-up och
levereras till den flock som behöver dem. Pyrenéerhundarna får ingen
specialträning. ”Pyrenéeer dras till får som ankor dras till vatten” säger
Hickman.
Hickman specialtränar inte hundar med människor heller. ”Om de blev riktigt
intresserade av människor kanske de skulle förlora intresset för fåren” säger
Hickman. Detta till trots har Hickman aldrig haft en Pyrenéer som har bitit
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någon. Inte ens en gång någon medhjälpare som ibland måste tvinga dem till
veterinärundersökningar. Men i alla fall tror en del fortfarande att Pyrenéerhunden är farlig och elak.
” Det var en som kom ut till ranchen för att inspektera en vattenpump vid en
av pumpstationerna ”, berättar Hickman. ”Vi visste ingenting förrän vi fann
honom stående på taket på sin pick-up omringad av några vakthundar.
Hundarna trodde tydligen att mannen kom med mat. En av mina grabar gick ut
och fick bort hundarna från bilen. Han var fullt uppriktigt förvånad när vi talade
om för honom att hundarna inte bits. Han var verkligen glad för det, och han
klev ner från taket. Det var tur att vi kom förbi annars hade kanske den
stackaren svultit ihjäl däruppe”.
Lika mycket som Hickman är en talesman för Pyrenéer som vakthund, är han
emot Pyrenéer som sällskapshund. Han säger att de behöver öppna fält - det är
där de är som lyckligast. Pyrenéerhunden var aldrig menad att bli instängd eller
leva sitt liv i änden på en kedja. Hickman tror heller inte att Pyrenéern passar
till något annat arbete eller träning än det den var avlad för, nämligen att vakta
boskap.
”Man kan inte lära dem mycket annat säger han men de kommer inte
nödvändigtvis när du kallar på dem. De är inte ointelligenta - de är bara
självständiga”. Med anledning av vad jag såg under min korta visit på Hickmans
ranch måste jag hålla med.
När jag kom dit där de olika flockerna betade ignorerades jag av somliga
pyrenéer, de verkade inte intresserade av min plötsliga närvaro. Andra kom till
mig av ren nyfikenhet, men stannade innan de kom ända fram. Om jag höll ut
handen kom de så nära att de kände doften av min hand, backade sedan en
meter eller två. Om jag rörde mig det minsta häftigt, vände de tvärt om och
sprang tills de var säkra på att jag inte var fientlig.
Det kanske finns aggressiva Pyrenéer någonstans, men jag kunde absolut inte
se några på Hickmans ranch den dagen.
Pyrenéer tycks ha sin egen uppfattning om hur saker och ting skall vara. De
vaktar t.ex. gärna får och de vaktar getter, men de vaktar inte får och getter
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blandat. De vill vakta antingen får i en flock för sig, eller getter i en flock för sig.
Om de två djurslagen blandas och Pyrenéerhunden får till uppgift att vakta
fåren, kommer han att fösa undan getterna. Likadant vill de inte ha nötkreatur
blandat med fåren.
Hickman upptäckte också att de inte ville ha annat än vita får i flocken. Av de
15 mörka får som infördes i flockarna under de senaste åren, står bara fyra
fortfarande att finna. Det är möjligt att om Pyrenéer oftast vaktade mörka får
skulle den köra iväg de vita.
Som tur är verkar människan vara ett undantag för Pyrenéerhundens sinne för
ordning på vidderna. Om du en dag besöker South Dakota, bli då inte förvånad
om du möter en coyote i Stetson-hatt och blå jeans - de föröker ständigt lura
vakthundarna. Men till och med i westernkläder, är jag säker på att
Pyreeerhundarna som vaktar Hickmans får kommer att avslöja förklädnaden.
Då kommer den nattliga striden mellan byte och rovdjur, mellan coyote och
vakthund, att fortgå så som den alltid har gjort.
Följande artikel är skriven av Cle Francis för International Magazine of Great
Pyrenees. Även publicerad i Patou år 1992.
Översättning Ingela Näslund. Foto: Linda Sholtz.
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De representerar det vi söker, i form av Pyrenéerhundens uttryck.
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Studiecentrum, urval och uppfödning av
PYRENÉERHUND de LA BORDA D’URTX,
beläget i regionen Cerdanya i hjärtat av
Orientaliska Pyrenéerna
Text & bild: Lucia Giraldi. Översättning Lisbeth Alanne.

Jag transkriberade den här delen för att den förhoppningsvis kan lyckas med
att få alla att förstå vad som gör vår ras så speciell, genom ord från de som har
ägnat större delen av sina liv åt att lära känna och älska den... Jag hoppas att
det kan vara till vägledning och hjälp som det har varit för mig !
Taget från den officiella sidan för Borda d'Urtx:
Att definiera vad det "pyreniska uttrycket" är är inte lätt. När vi pratar om
Pyrenéerhunden och vill beskriva den, kan vi inte jämföra det med någon
annan ras, även om det är en närbeläktad ras. PYRENÉERN har ett makalöst
huvud med en så vacker, lugn, fridfull och kontemplativ blick... som exakt
definieras som ett "pyreneiskt uttryck" (eller pyrenéiskt). Ingen annan hund
har detta utseende. Vi utesluter från avel de hundar som har mycket
markerade stopp, för hög öronansättning eller öppna ögon med synligt röd
bindhinna: det här är fula hundar med atypiska huvuden. Vi avlar med dem
som presenterar "typen" med detta oförglömliga uttryck, fullt av sötma och
melankoli. Kan det vara så att de fick denna ljusstyrka från himlen, sjöar, ängar
och pyrenéiska toppar?
M. Guy Mansencal, en prestigefylld världsdomare och tidigare president för
"Réunion des Amateurs de Chien Pyrénéens", har efter en analys gjord under
20 år kommit till slutsatsen att denna unika blick är resultatet av tre villkor.
- det orientaliska ögat är mycket litet med en mörk bärnstensfärgad iris.
- den kraniofaciala linjen söt, utan hårdhet.
- införandet av öronen lågt, i ögonhöjd.
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Om bara ett av dessa tillstånd saknas, kommer miraklet med detta vackra
uttryck inte att existera och därför kommer den PYRENISKA BERGSHUNDEN
inte att vara mer än en stor, alldeles vanlig vit hund.
För M. Alain Pecoult, nuvarande ordförande för "Réunion des Amateurs de
Chien Pyrénéens", är det pyreniska uttrycket: "ett mjukt, drömskt uttryck men
också med en slags lugn styrka. För att uppnå det behöver de: mandelformade
och mörka ögon och, utan tvekan, en psykologisk sak, en närvaro".
Enligt Dr. Guido Massimello, före detta ordförande för "Club Amateurs Dogs of
the Pyrenees", "är det pyreniska uttrycket den grundläggande punkten
PYRENEERHUNDEN. Det är verkligen väldigt svårt att beskriva det, men det är
den sanna essensen av denna ras. Den uttrycker och förmedlar känslor av
ömhet och styrka på samma gång, likgiltighet och gladlynthet, kontemplation
och trygghet. EN PYRENÉER som inte har det "pyreniska uttrycket" kan inte
betraktas som en representant för rasen ".
Jose Luis Ucher, tidigare president för "Club Español del Perro de Montaña"
och nuvarande vicepresident för "Institut Pirenenc del Gos de Muntanya dels
Pirineus", uttrycker det så här: "att försöka definiera det" pyreniska uttrycket
"är svårt. Jag lyssnade på det vackraste och mest spontana sättet att beskriva
det från en liten flicka som frågade sin lilla vän, ägare till en PYRENÉERHUND:
"Men om det är en hund, varför ser den ut som en person?" Poängen är att
den PYRENÉERHUNDEN har ett huvud utan kanter, alla dess linjer, skalle, stop
och nosparti ... går samman smidigt, med små öron fästa i ögonhöjd,
kindbenen lite framträdande, och det tydliga ögonbrynsbågen rymmer
mandel-formade ögon, med smala och svartpigmenterade ögonlock som
sjunker ner i tårkanalerna, placerade på ett nästan horisontellt plan, vilket allt
resulterar i en blick av stor skönhet, nära den mänskliga.
Joan Ferrer, tidigare prediktor för "Club Español del Perro de Montaña de los
Pirineos", nuvarande ordförande för "Institut Pirenenc del Gos de Muntanya
dels Pirineus" och vice ordförande för "Reial Societat Canina de Catalunya",
avslutar det som sades tidigare genom att lägga till: "För att det" pyreniska
uttrycket " skall vara komplett, är det också nödvändigt att konturerna av
ögonen (ögonlockskanten), näsan och läpparna är helt pigmenterade med
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svart, och de senare väl sträckt, att skallen är lätt rundad, det underutvecklade
brynbenet och att delen under ögonen är full (lateral-ansiktsvinkel), så att
föreningen av nospartiet med skallen utförs smidigt, utan strävhet.
Om vi lägger till den varma färgen på dessa ögon, mörk bärnsten, kommer vi
att få en lugnt och fridfullt utseende, samtidigt sött och drömskt. Detta uttryck
når sin maximala intensitet när vårt PYRENÉER ligger ner, med huvudet högt
eller vilande på frambenen, med blicken förlorad mot horisonten och sinnet
väcker - vem vet - sina förfäders minnen. Ägaren till en PYRENÉERHUND
kommer aldrig att glömma denna vackra bild eller uttrycket av hans hund.
Därför, vi älskare av denna ras, när vi "upptäcker" detta singulära uttryck i en
PYRENÉER, behöver vi inte längre verifiera vinklar, mått eller proportioner: vi
vet att ALLT ÄR PÅ SIN PLATS.
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