Rasbeskrivning

BULLMASTIFF - EN RASBESKRIVNING

Bullmastiffen har sina rötter på de Brittiska öarna. Hundar av bullmastifftyp har under lång tid fun

Den är föga intresserad av vilt och trots sin storlek förvånansvärt rörlig och smidig.

Utdrag ur rasstandarden

"

Helhetsintryck:Bullmastiffen skall vara en kraftfullt byggd, proportionerlig hund so

Mankhöjd: Hanhund 64 – 69 cm. Tik 61 – 66 cm.

Vikt: Hanhund 50 – 59 kg. Tik: 41 – 50 kg.

Päls: Pälsen skall vara kort, hård och ligga tätt mot kroppen för att ge gott skydd i dåligt väder. Lång, silk

För bullmastiffen, liksom för övriga raser i molossergruppen spelar beskrivningen av huvudet en viktig ro
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Skallen skall vara stor och sedd från alla håll kvadratisk. Skallens omfång bör vara ungefär lika med måt

Nospartiet skall vara kort. Längden från nosspetsen till stopet skall vara ungefär 1/3 av längden från nos

Framifrån sett skall nostryffeln vara bred och med mycket öppna näsborrar.

Öronen skall vara ansatta långt ifrån varandra och högt, i jämnhöjd med nackknölen, så att skallen får et

Bullmastiffen förekommer i tre färger, där alla nyanser är tillåtna. Färgen skall vara ren och klar.

Fawn som kan vara mycket ljus och gräddig...

Mentala egenskaper

Bullmastiffen har charm, massor av charm som den frikostigt låter omgivningen ta del av. Med sin utomo
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Man måste ha klart för sig att sinnelaget är ganska så egensinnigt. Den har en klart egen vilja för vad so
Vid en jämförelse med jagande raser är detta nog så sant, vilket inte hindrar att om en hare rusar upp fra

Kan man dressera en bullmastiff?

Naturligtvis kan man dressera en bullmastiff, man måste bara ha förutsättningarna klara för sig.

Vad som gör exempelvis bruks- jakt- eller vallhundar så användbara för sina olika arbetsuppgifter är en g

Å andra sidan skulle inte en hund av en arbetande ras vara till någon praktisk nytta utan denna starka dr

Tillbaka till bullmastiffen. Den har inte en drift av ovannämnt slag, vilket är en bidragande anledning till a

...eller med en varmare aprikoston...
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...röd, som här representeras av en vuxen tik...

Är bullmastiffen en bra vakthund?

Vad menas med vakthund? Bullmastiffen har ett avskräckande utseende på grund av sin storlek, massiv

Om

man hamnar i ett

verkligt

skarpt läge, överfall på motions

Är bullmastiffen en bra barnhund?

Att säga att en hel ras är en bra barnhund är alltid vanskligt. Det ger visioner av genetiskt betingat, orubb
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...och en tikvalp på fem månader...

Drabbas rasen av några sjukdomar?

Bullmastiffen tillhör tyvärr inte de allra friskaste, försäkringsbolagens statistik talar sitt tydliga språk. Rase

Hudproblem av olika slag såsom fukteksem och furunkulos får anses överrepresenterade. Höftledsfel är

På senare år har det blivit allt mer vanligt att röntga armbågarna. En del fel upptäcks även här, men upp

Man kan räkna med att en bullmastiff blir 8 – 10 år. Äldre hundar förekommer naturligtvis, men det är tyv
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Hur mycket motion behöver en bullmastiff?

Lagom är bäst och dessutom bör man välja en sansad motionsform, extra viktigt för den växande hunde

...eller brindle, där bottenfärgen kan variera från fawn...

Några avslutande råd

Ha inte för bråttom, besök flera uppfödare.

Man bör förvissa sig om att föräldrarna till den tilltänkta valpen är öppna och trevliga mot människor och
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När Du väl fått Din valp; gå på valpkurser, alla valpar behöver social träning och Du som ägare får hjälp

Håll kontakten med uppfödaren, som har erfarenhet och kunskap om rasen att dela med sig av.

FÖR DEN SOM SÖKER EN GOD OCH GLAD HUND SOM LÄTT SMÄLTER IN I FAMILJENS LIV ÄR B
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...till rött.

Den svarta masken och mörkare öronen är väsentliga för raskaraktären.

8/8

