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Kdo je kdo - plemena typu bull
- Americký pitbulteriér / American Pit Bull Terrier
- Americký staford&scaron;írský teriér / American Staffordshire Terrier
- Staford&scaron;írský bulteriér / Staffordshire Bull Terrier
- Anglický bulteriér / English Bull Terrier Americký pitbulteriér / American Pit Bull Terrier

Americký pitbulteriér nemá Å¾ádný exteriérový standard. Chov a selekce se vÅ¾dy provádÄ›la a provádí podle bojových
schopností a vyrovnané povahy a nikoli podle vzhledu.

PitbulteriéÅ™i mÅ¯Å¾ou být rÅ¯zných barev a velikostí. Vý&scaron;ka musí vÅ¾dy být k pomÄ›ru tÄ›lesné hmotnosti. Váha psa
rozmezí 17 - 28 kg, feny 15 - 25 kg. Americký staford&scaron;írský teriér / American Staffordshire Terrier

Americký staford&scaron;írský teriér je vy&scaron;lechtÄ›ná verze Amerického pitbulteriéra. Výstavní vzhled je urÄ•ován
standardem.
Vý&scaron;ka 46 - 48 cm v kohoutku u psÅ¯ a 43 - 46 cm u fen. Velikost a váha by mÄ›ly být ve správných vzájemných
proporcích. Standard nepÅ™edepisuje Å¾ádný váhový limit, pohybuje se v rozmezí 20 - 35 kg. Staford&scaron;írský bulteriér
Staffordshire Bull Terrier

Staford&scaron;írský bulteriér je tÄ›lem spí&scaron;e men&scaron;í, ale srdcem velký pes. Je to typický rodinný pÅ™ítel, který v
svou odvahou, hravostí, pÅ™ítulností a nÄ›Å¾ností zlomí srdce. Vzhled je urÄ•ován standardem.

Vý&scaron;ka 35,6 - 40,6 cm v kohoutku, tÄ›lesná hmotnost psa je v rozmezí 12,7 - 17,25 kg, feny 10,9 - 15,4 kg.
Staford&scaron;írský bulteriér je dobÅ™e vyváÅ¾ený a velice silný - prostÄ› psí kulturista. Anglický bulteriér / English Bull Terr

Anglický bulteriér se svým vzhledem vÅ¯bec nepodobá pÅ™edchozím tÅ™em plemenÅ¯m. Jeho jméno si v&scaron;ak lidé
Ä•asto pletou a jednotlivé rasy mezi sebou zamÄ›Åˆují.
Bulík je silný a svalnatý pes s charakteristickou klabonosou hlavou. Jeho vzhled je urÄ•en standardem. Nejsou
vý&scaron;kové ani váhové limity, ale bulteriéÅ™i jsou velcí 35 - 45 cm s hmotností v rozmezí 20 - 25 kg.

http://www.littlebull.cz
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