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Poradnik dla właścicieli psów (11)

Buldog francuski – idealny do towarzystwa
W naszym tygpodniku
prezentujemy rasy psów
najczęściej spotykane w
Tczewie i okolicach. Radzimy jak postępować z
pupilem, jakie jest jego
zachowanie, wymagania
żywieniowe i pielęgnacyjne, a także najczęściej
występujące schorzenia.
Obecnie kolej na buldoga francuskiego.
- Nazwa „boldogge” lub
„bonddogge” wiąże się podobno ze słowem „bond”
oznaczającym smycz, na której wiązano psy, by nie wyrządzały szkody – informuje
Alicja Makowiec, instruktor
szkolenia psów użytkowych
Związku
Kynologicznego
w Polsce, asystent sędziego
kynologicznego Prób Pracy ZKwP, behawiorysta. Wbrew nazwie buldog francuski pochodzi z... Anglii.

Schwytać byka
zębami
Nazwę używaną dzisiaj,
czyli bulldog, pierwszy raz
można znaleźć w liście z 1631
r., gdy pewien mężczyzna
zamawiał dwa takie psy, bo
doskonale potrafiły schwytać
byka zębami.
- W 1802 r. parlament
angielski zakazał szczucia

byków, a w 1820 r. chciano
nawet zabronić hodowli buldogów – mówi Alicja Makowiec. - Zamiast walk psów
z bykami, rozpoczęto walki
psów. W 1858 r. zabroniono
również tego „sportu”. Nieoficjalnie walki psów z bykami, jak i walki samych psów,
trwały nadal...
Dalsza hodowla tej rasy
stanęła pod znakiem zapytania. Najmniejsze osobniki
przygotowywano do tępienia
gryzoni. Buldoga zaczęto hodować także jako towarzysza
ludzi z biednych warstw społecznych. Pies nie musiał już
być bojowy, ale za to mniejszy i bardziej towarzyski. I
tak powstał toy-bulldogge,
dzięki tkaczom i koronkarzom z Londynu.
Od 1860 r. zaczęto je
sprzedawać do Francji. Tam
odkryto, że rasa ta skrzyżowana z terierami świetnie
nadaje się do polowania na
borsuki i lisy. Tak powstał
pit-dog.
- Buldogi krzyżowano także z mopsami – dodaje Alicja
Makowiec. - Nie jest znana
dokładna droga, od buldoga
angielskiego do francuskiego, gdyż właścicielami tych
psów byli ubodzy ludzie,
szewcy, handlarze, panie lekkich obyczajów itp., którzy
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Na zdjęciu Gustaw, jego właścicielką jest pani Katarzyna Sowa.

często byli niepiśmienni i nie
zostawili żadnych notatek,
odnośnie swoich hodowlanych eksperymentów.

Wrażliwe na
zmienną pogodę
Rasa francuska na początku różniła się od angielskiej tylko stojącymi uszami
nietoperza, które były wyśmiewane przez Anglików.
- Do dzisiaj uroda tej rasy
z uwagi na trzy typowe cechy:
krótka kufa, stojące uszy nietoperza i wystająca szczęka
uznawana jest za kontrowersyjną i pewnie dlatego, gdy
ktoś już pokocha tę rasę to na
zawsze i bezwarunkowo - zapewnia Alicja Makowiec.
Sytuacja buldogów francuskich zmieniła się, gdy angielski król Edward VII kupił
buldoga Buffalo I. Od tamtej
pory psy te stały się popularne także wśród arystokracji i
za granicą. Hodowla tej rasy
była zresztą trudna. Wiele
szczeniąt umierało przy porodzie. Do dziś porody naturalne są rzadkością, z powoREKLAMA

du bardzo wąskiej miednicy
tych psów w stosunku do głowy. Ponadto to rasa podatna
na nosówkę, i we wczesnych
latach hodowli psy często padały jej ofiarą.
- Buldogi francuskie są
wrażliwe na warunki atmosferyczne - ostrzega Alicja
Makowiec. - Łatwo się przeziębiają, są także wrażliwe na
upał i potrafią zemdleć lub
dostać udaru słonecznego.
Ich właściciele muszą pamiętać o kupnie ubranka na
zimę. A latem pilnować, by
nie wystawiać tych piesków
na długotrwałe działanie promieni słonecznych. W upały
należy zrezygnować ze spaceru i dać psu odpoczywać w
chłodzie. Do wrażliwości na
upały przyczynia się też tendencja tej rasy do zapadania
na choroby serca.
Rasa ta ze względu na
specyficzny kształt kufy (pyska), tzw. brachycefalicznej
(spłaszczonej i krótkiej), ma
problemy z oddychaniem;
ponadto buldogi głośno chrapią podczas snu.

Niezawodny stróż
i obrońca
Dzisiaj to wspaniała rasa
do towarzystwa, nadająca
się do trzymania nawet w
małych mieszkaniach. Ich
zaleta - mało szczekają. Takie
pieski często nabywają ludzie
pogodni, z dużym poczuciem
humoru, o czym świadczyć
mogą nadawane im imiona: Gucio, Mefisto, Matylda,
Świnko, Norek, Spotka, Gizmo, Frugo, Buba.
- To inteligentne psy, bardzo przywiązane do właściciela i niezwykle mu oddane
– twierdzi Alicja Makowiec.
- Po przodkach został im jednak zadziorny charakter w
stosunku do innych czworonogów. Potrafią także z zaciętością pilnować swojego pana
i jego rzeczy. Mimo małego
ciałka są niezawodnymi stróżami i obrońcami.
To psy, które chętnie się
bawią, a przy ładnej pogodzie
z radością wyjdą na spacer i

nie potrzebują bardzo dużej
dawki ruchu. Nie są pod tym
względem kłopotliwe i mogą
być trzymane przez osoby
starsze i mniej wysportowane.
Ich sierść jest łatwa w pielęgnacji, ale jak każdy włos
krótki głęboko wbija się w
tapicerkę mebli i trudno ją
usunąć. Nie należy liczyć, że
buldog będzie spał w swoim
posłaniu. To typowy zmarźlak i kanapowiec, który niestety często „puszcza wiatry”.
- Buldog francuski to miły
i czysty piesek, którego sierść
nie wymaga długotrwałych
zabiegów – wyjaśnia Karina
Włodarczyk-Chyła, specjalistka od pielęgnacji psów.
- Jest kilka rzeczy, na które
trzeba zwrócić uwagę: okolice oczu i nosa, uszy oraz odbytu.
Ze względu na brachycefaliczny kształt czaszki trzeba więcej uwagi poświęcić
na pielęgnację okolic nosa i
oczu. Podobnie zresztą jak
w przypadku bokserów, czy
mopsów. Musimy kilka razy
w tygodniu przemywać i dokładnie wysuszyć fałdy skórne w okolicach oczu i pyska,
aby zapobiec podrażnieniom
skóry i nie dopuścić do rozwoju bakterii.

Odpowiednia
pielęgnacja
Odbyt należy przemyć po
spacerze i oczywiście osuszyć. Gdy zauważymy, że pies
saneczkuje, tzn. szoruje pupą
po dywanie (i do tego nieprzyjemnie śmierdzi), mimo
zachowania higieny warto
odwiedzić weterynarza, bo
mogą być zapchane gruczoły
okołoodbytowe.
- Buldożek francuski ma
krótką sierść, przylegającą do ciała, z małą ilością
podszerstka - relacjonuje
Karina Włodarczyk-Chyła.
- Najbardziej odpowiednim
narzędziem do pielęgnacji
tego rodzaju szaty byłoby
użycie gumowego zgrzebła,
lub rękawicy ze specjalnymi
wypustkami, która spełni
podwójną rolę: oczyści sierść
z kurzu i martwych włosów
oraz sprawi ulubieńcowi
przyjemność, bo zafundujemy mu masaż.
„Pranie” zawsze po wieczornym spacerze, żeby mieć

pewność że pies się nie przeziębi.
Do kąpieli warto użyć
szamponu dla psów ze skłonnościami do alergii i odpowiednim pH. W przypadku
buldożka francuskiego to jest
ok. 7,4. Nie wolno kąpać psa
w szamponach ludzkich, czy
szarym mydle. Doprowadzić
to może do nadmiernego
wysuszenia skóry, a w konsekwencji do alergii, np. atopowego zapalenia skóry.
Dobre szampony dla psów
mają odpowiednie dla nich
pH (które jest nieco inne dla
poszczególny ras). Należy pamiętać, by szampon rozcieńczyć i nakładać na psa gąbką
omijając nos i oczy. Po kąpieli
nakładamy odżywkę z wit. E
i lanoliną, ma ona za zadanie
uelastycznić i nawilżyć skórę
oraz sierść, a także ochronić
skórę przed ewentualnym
działaniem zbyt ciepłego powietrza z suszarki.
Obecnie dostępne są
preparaty zarówno do spłukiwania, jak i tzw. finiszer w
sprayu bez spłukiwania do
stosowania na wilgotny włos.
- Po kąpieli i nawilżeniu
psa, suszymy go ręcznikiem i
w razie potrzeby niezbyt ciepłym powietrzem z suszarki
– tłumaczy Karina Włodarczyk-Chyła. - Teraz mamy
czystego, pachnącego i szalejącego po mieszkaniu pupila,
lecz gdy już zaśnie profilaktycznie warto go przykryć
cienkim ręcznikiem.
- Buldogi francuskie
mają problemy ze skórą –
przypomina Maciej Malec,
lekarz weterynarii z Tczewa. - To rasa predysponowana do alergii, często na
tle pokarmowym.Z uwagi na
swoją budowę anatomiczną borykają się również ze
schorzeniami mięśni i szkieletu. Koszty jego wyżywienia
kształtują się w granicach
150zł/miesiąc.
- Coraz więcej psów tej
rasy chodzi na szkolenia i
mają one lepsze tego typu
osiągnięcia, również wychowawcze, niż np. popularny
owczarek niemiecki – podkreśla Alicja Makowiec. - Potrafią lepiej skupić się na pracy, chętniej współpracują z
właścicielem.
(Pegas)

Napisz do nas
Jeśli posiadasz psa i chciałbyś podzielić się z nami
swoimi
spostrzeżeniami,
dać wskazówki jak wychowywać i żywić pupila lub
masz pytania dotyczące
wychowania zwierzęcia –
napisz do nas na adres: pegas@wpomorskie.pl.

Szkolenie Psów - Poradnictwo,
Alicja Makowiec,
tel. 600-426-548,
www.hauward.pl.
red tech. MK

