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AnglickÃ½ bulteriÃ©r
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Janina
ÃšterÃ½, 01 Ä•ervenec 2008

Bulteriér je psí plemeno. V FCI je zaÅ™azen do kategorie 3 pod Ä•íslem standardu 11. PÅ¯vodnÄ› byl &scaron;lechtÄ›n pro
zápasy v arénách a pro hon. Jsou známí svou razantností a odvahou. Chovají se ve dvou variantech nad 35,5 cm v
kohoutku - standardní bulteriér, pod 35,5 cm - miniaturní bulteriér. Po zákazu psích zápasÅ¯ by pÅ™e&scaron;lechtÄ›n na
domácího psa, agresivní jedinci jsou z chovÅ¯ vyÅ™azováni.
StruÄ•ná charakteristika

Pes silné konstrukce, vyváÅ¾ený, aktivní. Má bystrý, ostraÅ¾itý, rozhodný a inteligentní výraz. Bulteriér je gladiátor mezi psy,
plný ohnÄ› a odvahy. VýznaÄ•ným rysem je klabonosá hlava ve tvaru vejce. Bez ohledu na velikost psa musí být jasnÄ›
vyjádÅ™en pohlavní výraz. Má vyrovnaný temperament a je pÅ™ístupný disciplínÄ›. Je tvrdohlavý, ale k lidem se chová
pÅ™edev&scaron;ím dobÅ™e. DÅ™íve bylo plemeno &scaron;lechtÄ›no pouze v bílé barvÄ›, psi v&scaron;ak Ä•asto trpÄ›li zdr
problémy. Dnes je schválen trikolor (kombinace bílá-Ä•erná-hnÄ›dá a téÅ¾ Å¾íhaný hnÄ›dý. NeÅ¾ádoucí je modrý nebo fialový
odstín barvy a modré oÄ•i. Historie vývoje plemene

Anglický bulteriér byl vy&scaron;lechtÄ›n Jamesem Hinksem v Birminghamu v 19. století v Anglii. Vznikl kÅ™íÅ¾ením anglickéh
buldoka a bílého anglického teriéra (dnes jiÅ¾ neexistující plemeno). James Hinks, kterému se autorství bulteriera také
pÅ™ipisuje, chtÄ›l spojit ostrost teriéra s tvrdostí, odolností a odvahou buldoka. Cílem bylo vy&scaron;lechtit zdatného
zápasníka pro arénu, který by si zároveÅˆ zachoval pÅ™átelský vztah k lidem. Psi tedy &scaron;lechtil pro zápasy a výstavy.
Postupem Ä•asu se stalo pÅ™edností, vy&scaron;lechtit pÅ™edev&scaron;ím atraktivního, výstavního spoleÄ•níka, milujícího lid
gladiátora se stal milující kavalír. ÄŒasem byl vy&scaron;lechtÄ›n odolný pes, doÅ¾ívající se aÅ¾ 13 let. Bulteriér se dnes vyuÅ
pÅ™edev&scaron;ím jako spoleÄ•ník, ale i jako lovecký pes.
Anglický bulteriér
BulteriérFCI - Standard Ä•.11
ZemÄ› pÅ¯vodu:
Velká Británie
Období vzniku:
19. století
Klasifikace FCI
Skupina 3: TeriéÅ™i
Sekce 3: TeriéÅ™i typu bull
Zbarvení:
bílá, svÄ›tle hnÄ›dá, Ä•ervená, trikolorní, Ä•ernÄ› Å¾íhaná
Vý&scaron;ka:
53-56 cm
Váha:

Výcvik psa

Bulteriér je velmi dobrým hlídaÄ•em, který mÅ¯Å¾e Å¾ít i ve mÄ›stÄ›. Je ale tÄ›Å¾&scaron;í ho vycviÄ•it. Ov&scaron;em, kdyÅ¾
je velmi poslu&scaron;ný. Proslíchá se, Å¾e se nesnese s ostatními psy. Není to aÅ¾ tak pravda, nejlépe si uÅ¾ije procházky v
pÅ™írodÄ› ve smeÄ•ce. Plemeno je schopno jakéhokoli výcviku. NejbliÅ¾&scaron;í jsou mu lovecké disciplíny. Je vyuÅ¾íván ce
správou pro vyhledávání drog. V poslední dobÄ› také v canisterapii protoÅ¾e pro sníÅ¾ený práh bolesti snese i
"drsnej&scaron;í" zacházení. VÄ›t&scaron;ina bulterierÅ¯ není pÅ™íli&scaron; vhodná pro sluÅ¾ební výcvik. Sice rychle pochop
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v&scaron;echny povely, ale není mu blízký dril a mechanická poslu&scaron;nost. (Ä•erpáno z www.trojskykun.com)Povaha
a temperament psa

Jedná se pÅ™edev&scaron;ím o spoleÄ•enské plemeno. Jeho hlavním úkolem je být milým spoleÄ•níkem své lidské smeÄ•ky.
Je to lásku vyÅ¾adující tvoreÄ•ek, který se snaÅ¾í být co nejblíÅ¾e svému páníÄ•kovi, neustále se doÅ¾aduje nÄ›Å¾ného dot
pohlazení. HlavnÄ› zde mluvíme o sportovci tÄ›lem i du&scaron;í. Zdravé zvíÅ™e je vytrvalé, miluje dlouhé procházky v
pÅ™írodÄ›. I pÅ™es svou pomÄ›rnÄ› &scaron;patnou povÄ›st plynoucí ze svého pÅ¯vodního urÄ•ení se hodí k dÄ›tem. (Ä•erpá
www.trojskykun.com)PéÄ•e o zdraví psa

Plemeno anglického bulteriéra je pomÄ›rnÄ› zdravé a není zatíÅ¾eno pÅ™íli&scaron;nými problémy. Ov&scaron;em Å¾ádné
plemeno není bez urÄ•itých zdravotních problémÅ¯ a ani bulteriéÅ™i nejsou výjimkou. PÅ™i kÅ™íÅ¾eni byli pouÅ¾iti bílý anglic
jiÅ¾ v souÄ•asnosti neexistuje) a dalmatin, kteÅ™í díky svému zbarvení nesou genetickou vlohu pro hluchotu. To se samozÅ™e
promítlo do genÅ¯ bulteriéra (tedy pÅ™eváÅ¾nÄ› pro bíle zbarvené typy). Nevyskytují sa v&scaron;ak pÅ™íli&scaron; Ä•asto. O
se u bulterierÅ¯ objevují choroby srdce, bíle zbarvení jedinci jsou náchylnÄ›j&scaron;í ke koÅ¾ním problémÅ¯m a nemocem
ledvin. U nÄ›kterých se mÅ¯Å¾e projevit dÄ›diÄ•né zatíÅ¾ení na luxaci pately, nekteÅ™í psy mají pÅ™edkus.PéÄ•e o srst psa

Není nutné pÅ™espÅ™íli&scaron; peÄ•ovat o jeho srst. Líná vÄ›t&scaron;inou dvakrát roÄ•nÄ› a v tomto období je vhodné
odumÅ™elou srst odstranit kartáÄ•ováním. Na to je moÅ¾no pouÅ¾ít speciální gumovou rukavici, nebo kartáÄ• s mÄ›kÄ•ími
&scaron;tÄ›tinami. Bulteriera není nutno Ä•asto koupat. Jeho srst má obdivuhodnou samoÄ•istící schopnost, takÅ¾e pokud není
pes velmi zneÄ•istÄ›n, neÄ•istota ze srsti opadá a není tÅ™eba ho vykoupat. ObÄ•as je dobré vykapat oÄ•i psa borovou vodou,
nebo oÄ•ními kapkami. Bulteriér má zapadlé oÄ•i, pÅ™i vycházkách v terénu se mu v nich usazuje prach a ten by mohl oÄ•i
dráÅ¾dit a vyvolat zánÄ›t. Jinak se péÄ•e o bulteriéra nijak neli&scaron;í od ostatních plemen.VýÅ¾iva psa

Bulteriér je nároÄ•ný na výÅ¾ivu. HlavnÄ› v prvím roce Å¾ivoja, a které &scaron;tÄ›nÄ› není&hellip; PÅ™i dobré výÅ¾ivÄ› je &s
ve vÄ›ku 6 mesícÅ¯ velké témÄ›Å™ jako dospÄ›lý pes. Do jednoho roku vÄ›ku je&scaron;tÄ› trochu povyroste. Do tÅ™í let vÄ›ku
potom formuje jeho postava. V dospÄ›losti jiÅ¾ tolik na výÅ¾ivu nároÄ•ný není. NespoÅ™ádá ani pÅ™íli&scaron;né mnoÅ¾stv
Je tÅ™eba vybírat granule vyváÅ¾ené, s obsahem minerálÅ¯ a stopových prvkÅ¯. Poznáme je pÅ™edev&scaron;ím podle ceny
Kvalitní granule stojí kolem KÄ• 1 500,-. Krmit mÅ¯Å¾eme i domácí stravou. Pozor ale na pÅ™íli&scaron;né mnoÅ¾ství tukÅ¯.Ja
vybrat &scaron;tÄ›nÄ›

PÅ™i výbÄ›ru &scaron;tÄ›nÄ›te dbejte na to, aby bylo odchováno ve spoleÄ•nosti rodiny chovatele a ostatních psÅ¯. Takové
&scaron;tÄ›nÄ› je ideálne socializované. Není-li mu toto dopÅ™áno je vÄ›t&scaron;inou nervóznÄ›j&scaron;í a agresivnÄ›j&scar
ke svému okolí. VÅ¾dy chtÄ›jte vidÄ›t alespoÅˆ matku &scaron;tÄ›nÄ›te. Taková správná BuliÄ•í maminka Vás pÅ™ivítá a olíÅ¾
prvním mÄ›síci Å¾ivota se ale fena o svá &scaron;tÄ›Åˆata je&scaron;tÄ› bojí. MÅ¯Å¾e trpÄ›t laktaÄ•ní psychózou, která není v
ani u lidí. Ideální vÄ›k pro odbÄ›r &scaron;tÄ›nÄ›te je 7 &ndash; 8 týdnÅ¯. &Scaron;tÄ›nÄ› by mÄ›lo být jednou oÄ•kované, alesp
dvakrát odÄ•ervené a otetované.

zdroj: Wikipedie, otevÅ™ené encyklopedie

http://www.littlebull.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 19 July, 2018, 04:19

