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POREKLO: Velika Britanija.

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA: 05.07.2011.

RABA: terier.

KLASIFIKACIJA F.C.I.: Skupina 3 terierji.

Sekcija 3 terierji tipa bull.

Možnost delovnega preizkusa.



KRATKA ZGODOVINA: prvi, ki je standardiziral ta tip pasme je bil okoli leta 1850 James  Hinks, odbiral je pse

z jajčasto obliko glave.  Pasma je bila prvič predstavljena v Birminghamu leta 1862, Bull Terrier Klub pa je bil

ustanovljen leta 1887.

Zanimivost pasme je v tem, da standard ne omejuje ne teže ne višine psa, temveč mora izgled psa dajati vtis

maksimalne substance velikosti psa glede na njegove kvalitete in spol. Pes mora izgledati uravnoteženo.

Manjšo različico bulterierja poznamo iz zgodnjih let 19. stoletja, vendar je v času prve svetovne vojne zanimanje

zanj popolnoma zamrlo, tako je bil leta 1918 celo odstranjen iz registra pasem kinološke zveze. Leta 1938 se je po

zaslugi Colonela Richarda Glyna in skupine zanesenjakov, ki so ustanovili klub pritlikavih bull terierjev, pasma

vrnila. Standard je enak kot za bulterierje le, da je omejena maksimalna višina psa.

SPLOŠEN OPIS: močno grajen, mišičast, dobro uravnotežen. Aktiven in z ostrim, odločnim in inteligentnim

izrazom. Unikatna značilnost je navzdol obrnjena jajčasta glava. Ne glede na velikost psa mora samec izgledati

mišičasto in samica bolj »ženstveno«.

VEDENJE IN TEMPERAMENT: pogumen, poln energije, zabavnega in ljubečega vedenja. Temperamenten in

dovzeten za disciplino. Kljub svoji svojeglavosti je prijazen do ljudi.

GLAVA: dolga, močna in globoka vse do konca gobca, vendar ne robata. Gledano od spredaj je jajčaste oblike in

popolnoma zapolnjena, površina je brez praznin in zarez. Gledano s profila je rahlo izbočena od vrha lobanje vse do

konice smrčka.

LOBANJSKI PREDEL:

Lobanja: vrh lobanje med ušesi je skoraj popolnoma sploščen.

OBRAZNI DEL:

Smrček: mora biti črn, na konici ukrivljen navzdol, nosnice dobro razvite.

Ustnice: čiste in tesno skupaj.

Čeljusti/zobje: spodnja čeljust globoka in močna. Zobje korektni, čisti, močni, veliki. Skladni s pravilnim in

popolnim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje tesno prilegajoči prek spodnjih, tako da tvorijo kvadratasto čeljust.

Oči: izgledajo ozke in trikotne, nameščene poševno. Črne oziroma temno rjave kot je le mogoče in z ostrim

odsevom. Razdalja od konice smrčka do oči mora biti očitno večja kot tista od oči do vrha glave. Modre ali delno

modre oči so nezaželene.

Ušesa: majhna, tanka in blizu drug drugemu. Pes jih mora biti zmožen nositi popolnoma pokončno. Takrat morata

biti  obrnjena popolnoma naprej.

VRAT: zelo mišičast, dolg, upognjen, od ramen proti glavi se zožuje in je brez odvečne kože.



TELO: dobro zaobljen z izrazitimi rebri, globokega prsnega koša, ki je bolj spuščen proti tlem kot trebuh.

Hrbet: kratek, močen, hrbtna linija je nižja od vihra. Rahlo zaobljen preko ledij.

Ledja: široka in mišičasta.

Prsni koš: če ga gledamo od spredaj mora biti širok.

Spodnji del in trebuh: od prsnega koša do trebuha mora biti lepo vidna proti trebuha se dvigujoča krivulja.

REP: kratek, nizko nastavljen, nošen horizontalno. Debel pri korenu, proti konici se tanjša.

OKONČINE

SPREDNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: pes mora na prvih nogah stati trdno, le ti morata biti vzporedni. Pri odraslih psih naj bo dolžina

prednjih nog približno enaka globini prsnega koša.

Ramena: močna in mišičasta, neobremenjena. Lopatice široke, ploske in nošene tesno ob stenah prsnega koša, z zelo

značilno nazaj obrnjeno poševnino od spodaj navzgor, ki tvori pravi kot z zgornjim delom noge.

Komolci: ravni in močni.

Sprednje noge: sprednje noge imajo zelo močen, okrogel in kvaliteten tip kosti.

Stopalnica: pokončna.

Sprednje šape: okrogle in kompaktne, z dobro obokanimi prsti.

ZADNJE OKONČINE:

Splošne značilnosti: zadnje noge morajo biti, če gledamo od zadaj, vzporedne.

Stegno: mišičasto in dobro razvito.

Kolenski sklep: sklep dobro upognjen.

Skočni sklep: dobro okoten.

Stopalnica: kost do stopala kratka in močna.

Zadnje šape: okrogle in kompaktne, z dobro obokanimi prsti.

HOJA / GIBANJE: povezanega in tipično živahnega gibanja, svobodnega in lahkotnega dolgega koraka. V drncu

je gibanje vzporedno, pri višjih hitrostih se osredotoča na centralno linijo. Dober izkorak prvih nog, zadnje

gladkega gibanja v bokih. Siguren izkorak omogočata fleksibilen skočni in kolenski sklep.

KOŽA: tesno prilegajoča.



KOŽUH

Dlaka: gladka, priležna, ravna in ostra, sijoča. Pozimi je lahko prisotna mehka podlanka.

Barva: pri belih psih naj bo bela barva popolnoma čista bela, pigmentacijske lise ali oznake na glavi so dovoljene.

Za obarvane pse velja, da mora osnovna barva prevladovati, tigrast vzorec zaželen. Črne, rdeče, srnje in trikolor

proge so dovoljene. Velike oznake so pri beli dlaki nezaželene. Modra in jetrna barva sta zelo nezaželeni.

VELIKOST IN TEŽA: Ni omejitev ne pri teži, niti pri višini. Izgled psa mora dajati vtis maksimalne substance

velikosti psa glede na njegove kvalitete in spol. Pes mora izgledati uravnoteženo.

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki vplivajo na

zdravje in dobrobit psa.

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE:

- agresiven ali preveč plašen pes.

- vsak pes pri katerem se jasno kažejo psihične ali vedenjske težave naj bi bil diskvalificiran.

Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.


