Published on Prima Nápady (https://napady.iprima.cz)
Domů > Bostonský teriér: Přizpůsobivý pes s milou a veselou povahou
mazlíčci

Bostonský teriér: Přizpůsobivý pes s
milou a veselou povahou
Bostonský teriér byl původně šlechtěn pro psí zápasy, ale nelekejte se, tady se patrně
něco nepovedlo. Ve skutečnosti to žádný rváč není, naopak je velmi přátelský k lidem
i k ostatním psům. Je chytrý i učenlivý, ideální rodinný kamarád.
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Bostonský teriér: Bojovník, kterého boj nezajímá
Toto plemeno, které pomalu stoupá po žebříčku popularity, je původem z USA.
Původní záměr, vyšlechtit bojového psa se opravdu nepovedl a výsledkem je
společenský psík s velmi milou a přátelskou povahou, je velmi přítulný a zároveň
chytrý a učenlivý. Jeho výchova není nijak složitá, bostonci rychle chápou a mají
velmi dlouhodobou paměť. Jednou naučený povel si dobře pamatují. S dlouhodobou
pamětí souvisí i styl výchovy. Bostonek potřebuje vlídnou výchovu, špatné zacházení
a bití si dlouho pamatuje a neodpouští.
Bostonský teriér: Bojovník, kterého boj nezajímá
Zdroj: pixabay.cim
Tito teriéři si nepotrpí na žádné dlouhé procházky a sportování do úmoru. Mnohem
raději tráví dny jako dekorace pohodlného gauče. I když výjimky se samozřejmě
najdou.
Bostonci jsou dobrými a ostražitými hlídači, ale nejsou přehnaně uštěkaní.
Nezvaného hosta však náležitě ohlásí. Svou rodinu si dobře hlídá a v případě potřeby
i chrání. Miluje děti, ale raději ty větší. Špatné či neopatrné zacházení si bostonci
nenechávají líbit.

Bostonský teriér: Každé štěně je krásné
Zdroj: istockphoto.com
Bostonci jsou psi malého vzrůstu, ale pevné, osvalené postavy. Mají výrazně
tvarovanou hlavu, na které jsou dobře vidět geny od buldoků, s vysoko posazenýma,
vztyčenýma ušima. Tělo tohoto teriéra je krátké, s mírně zakulacenou zádí.
Srst tohoto teriéra nevyžaduje žádnou zvláštní péči a kupodivu líná jen málo. Je
krátká, ale velmi hustá. Bostonci se vyskytují ve dvou barevných variantách. Černá
s bílými znaky nebo žíhaná s bílými znaky.
Bostonský teriér: Pes s milou povahou
Zdroj: pixabay.com
Kohoutková výška i váha má u bostonských teriérů dost velké rozpětí. Váha se
pohybuje mezi 6,5 až 11,5 kg.
Bostonský teriér mívá občas zdravotní problémy, které pramení z kožních záhybů na
hlavě. Tato místa se musí pravidelně čistit a hlídat, aby se nestala semeništěm
kožních problémů. Bostonek se dožívá v průměru 13 let.
Bostonský teriér: Bojovník, kterého boj nezajímá
Zdroj: pixabay.com
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