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Magyarországon ma két klub próbál foglalkozni a fajtával: a Fényes Dezső Mudi Klub és
a Magyar Mudi Klub. Mindkét klubban a fajta elkötelezett hívei dolgoznak és küzdenek a mudi
népszerűsítéséért és fenntartásáért.

Magyarországon örvendetesen megszaporodtak a színes mudik: kiállításokon egyre
gyakoribbak a cifrák és néhány szép hamvas mudi is, a tenyészszemléken pedig minden szín
képviselteti magát, a fekete, barna, cifra (még barna cifra is!), hamvas, fakó és fehér. A
tenyésztők törekvése, hogy egyszer majd aMudikat is lehessen színenként bírálni, csakúgy,
mint a pulikat, ahol a fakót, fehéret és feketét külön bírálják.

A mudi, szerencsére, megőrizte jó munkakészségét. Szinte az összes magyar mudis dolgozik
valamilyen szinten a kutyával, legalább hobbiból járnak terelni vagy agilitizni. Nem egy kutya
profi versenyző vagy bemutatós kutya. Magyar fajtaként lehetőségük van a "Magyar Fajtás
Bemutatócsoport"-ban is szerepelni. A csoport tagjai rendszeresen bemutatóznak
magyarországi és külföldi CACIB-okon, mindig hatalmas sikert aratva.

Évente még mindig nagyon kevés alom születik. Továbbra is kutatják a lelkes tenyésztők az
országban "kallódó", falvakban élő, juhászok keze alatt dolgozó típusos kutyákat azért, hogy
tenyésszemle és B törzskönyvezés után állományba lehessen venni, így tovább szélesíteni a
genetikai alapot. A ma élő, zárt törzskönyvvel rendelkező mudik nagy része "egy családba"
tartozik, így csak nagyon körültekintően lehet belekezdeni a tenyésztésbe ahhoz, hogy igazán
szép és tenyésztésre is kiválóan alkalmas kölykök szülessenek. Szerencsére, a klubok tagjai és
az elkötelezett mudisok nagyon sokat segítenek a kezdőknek a megfelelő szuka vagy kan
kiválasztásához, mind törzskönyv, mind küllem alapján.

Magyarországon - de nem csak a mudiknál - még nem általánosan elterjedt a csípő és könyök
diszplázia, a patella luxatio és a szem különböző betegségeinek szűrése. Remélhetőleg
azonban egyre több kutya esik át legalább a csípő szűrésén, ami sokat segít majd e fajta
egészségének megtartásához.

Sajnos, az "utca embere" számára a mudi nem ismert fajta, attól függetlenül, hogy nemzeti
fajtánk. Leginkább utcakorcsnak nézik, ha valaki felismeri, az a népszerűsítő TV műsoroknak
köszönhető, esetleg már találkozott valahol ilyen kutyával. Szerencsére egyre több kutyástól
hallom vissza: mennyire tetszik nekem is a mudi! Jó ezt hallani, mert így van remény, hogy
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értékeiben tudjuk megőrizni kedvenc fajtánkat.

Pallagi Zsuzsanna
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