Английски бултериер
Автор: Администратор

FCI номер на стандарта: 11/02.02.1998 г.
Произход: Великобритания
Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 24.06.1987 г.
Предназначение на породата: Териер
Класификация по FCI:
Група 7 - Териери
Секция 3 - Териери тип бул
Без работен изпит.

Общ вид: Силно телосложение, мускулест, добре балансиран и активен, с живо,
решително и интелигентно изражение.

Характеристика: Бултериерът е гладиатор сред кучетата, изпълнен с огън и смелост.
Негова характерна особеност е яйцеобразната глава с изпъкнал профил (downface).
Независимо от своя размер, мъжките трябва да изглеждат мъжествени, а женските женствени. Темперамент: Уравновесен, подчиняващ се на дисциплина, въпреки своята
упоритост. По отношение на хората е дружелюбен.
Глава и череп: Главата е дълга, силна и дълбока към края на муцуната, но не груба. Ако
се гледа отпред тя е яйцевидна, добре запълнена без вдлъбнатини и неравности.
Горната част на черепа е почти плоска между ушите. Профилната линия е леко
изпъкнала, спускайки се от върха на черепа до края на носа, който трябва да бъде
черен и извит надолу. Ноздрите са добре развити, долната челюст е дълбока и силна.
Челюсти: Зъбите са здрави, чисти, силни, с добра големина, равномерно разположени с
плътна захапка като ножица, освен това горния ред зъби плътно покрива долния без
наличие на празнини и зъбите са поставени в челюстите вертикално. Устните са сухи и
добре прилепнали.
Очи: Изглеждат малки, тесни, косо поставени и триъгълни. Дълбоко поставени, черни
или тъмнокафяви, с пронизващ блясък. Разстоянието от края на носа до очите е видимо
по-голямо отколкото от очите до края на черепа. Сини или частично сини очи са
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нежелателни.
Уши: Малки, тънки, близко разположени помежду си. Кучето трябва да държи ушите си
изправени право нагоре.
Шия: Много замускулена, дълга, извита, изтъняваща от раменете към главата, без
отпусната кожа.Предни крайници: Раменете са силни и мускулести без да са груби.
Лопатките са широки, плоски, плътно прилягащи към гръдния кош, с изразен наклон
назад от основата към горната част, образуващ почти прав ъгъл с рамото. Лактите са
прави и плътно прилепнали. Предните крака са поставени вертикално, те са много
силни, с кръгли кости, кучето трябва да стои на тях здраво и стабилно, трябва да са
съвършено паралелни. При възрастните кучета дължината на предния крак трябва да
бъде приблизително равна на дълбочината на гръдния кош.
Тяло (корпус): Добре закръглено, с изразена изпъкналост на ребрата и с голяма
дълбочина от холката до долната част на гърдите, които са разположени по-близо до
земята отколкото коремът. Гърбът е къс, здрав, линията на гърба е права и по-ниска
от холката, поясницата е широка, леко изпъкнала и силно замускулена. Долната линия
от гърдите до корема описва плавна крива, насочена нагоре. Погледнати отпред
гърдите са широки.
Задни крайници: При поглед отзад са абсолютно паралелни. Бедрата са мускулести,
подбедрата са добре развити. Колянната става е изразена, скакателната става е с
добър ъгъл. Костите над лапата са къси и здрави.
Лапи: Кръгли и компактни, с добре стегнати пръсти.
Опашка: Къса, ниско поставена, носи се хоризонтално. Дебела в основата, изтъняваща
към края.
Походка/движение: При движение се наблюдава енергична, лека и свободна походка, с
типичното самодоволно и безгрижно изражение. При движение в тръс крайниците се
движат паралелно, погледнати отзад и отпред, само при голяма скорост се
приближават към централната линия. Предните крака извършват широк замах напред,
а задните крака се движат свободно в бедрата, добре се свиват в скакателната и
колянната става, които обезпечават силен тласък.
Космена покривка: Къса, гладка, добре прилепнала и твърда, с идеален блясък.
Кожата е плътно стегната. През зимата може да се появи мек подкосъм.
Цвят: При белите е чисто бяла козина. Допускат се пигментация на кожата и петна по
главата. За цветните основният цвят трябва да е преобладаващ. Измежду всички
цветове предпочитание се дава на тигровия. Допускат се чернотигрови, червени,
светлокафяви и трицветни. Петна върху бяла космена покривка са нежелателни. Син и
кестеняв цвят са крайно недопустими.
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Размер: Няма ограничение за теглото и размера, но кучето трябва да създава
впечатление за максимална маса независимо от размера, но съответстваща на неговото
качество и пол.
Недостатъци: Всяко отклонение от горепосочените изисквания е недостатък, като
сериозността, с която трябва да се разглежда, е в пряка зависимост от степента на
неговото несъответствие.
Забележка: Мъжките кучета трябва да имат два оформени и нормално развити тестиса,
разположени в скротума (семенната торбичка).

3/3

