PROFIL PLEMENA

BOERBOEL
N E O D O L AT E Ľ N Ý

Atletický moloss pocházející z Jižní Afriky,
jež se velmi podobá starým asyrským psům
z období okolo 700 let před Kristem. Původní
psi žijící na tomto kontinentu byli kříženi se
psy typu mastifa z Evropy a vznikl tak silný,
houževnatý pes, který dokáže přežít i v tvrdých
afrických podmínkách. Tito psi byli nepostradatelní již pro evropské kolonizátory, kteří
osidlovali Afriku. Strážili farmy a rozsáhlé
pozemky, ale také byli občas používáni k lovu
zvěře a ovšem také jako společníci farmářů
a jejich rodin.
Boerboel (také nazýván jako burbul) je krásný,
statný pes, velikosti okolo 60 cm v kohoutku,
který však musí být vždy hbitý, pohyblivý a plný
síly! Jak popisuje samotný standard plemene,
musí být dokonale vyvážený – všechny části
jeho těla by měly být v dokonalé rovnováze.
Šťastný je boerboel tehdy, když má dostatek
pohybu, prostor pro hlídání a hru a je v co
nejčastějším kontaktu se svým pánem. Pokud
má pes pravidelný pohyb ihned na něm můžeme
vidět krásné osvalení, vyrýsovaná stehna
a ramena, těmto psům je „být za svalovce“ vlastní, nemusí mít tvrdý trénink a makat několik
hodin denně u kola, aby to a nich bylo znát.
Burbul již na první pohled okamžitě zaujme,
svými veselými oči, krásným osvalením a dech
beroucím pohybem, ale jistě mi každý, kdo jej
pozná blíže, dá za pravdu, že nejvýjimečnější
na něm je jeho povaha!
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Povaha

Správně socializovaný a důsledně vedený pes
může být také příjemný společník kamkoli vás
cesty zavedou! Má fena mě doprovází kamkoli
jdu, nedělá ji potíž sjet po jezdících schodech
do metra a v tlačenici se dostat na druhý konec
města, jízdu vlakem také zvládá perfektně,
stejně jako každodenní ruch velkoměsta, ale
také návštěvu ZOO, či hromadné venčení
a výlety s ostatními psími kamarády. A jsem
ráda, že ona není pouhou výjimkou, ale díky
různým fotografiím z ciziny vím, že tamní
boerboelové doprovází své pány a to dokonce
i při nákupech v obchodních centrech!
Přesto vše, je boerboel perfektní hlídač,
obranu pána a jeho majetku má vrozenou
a nemusí se tomu nijak učit. Je to také velmi
poslušný, věrný a učenlivý pes, se kterým bez
problému zvládnete běžnou poslušnost. Je to
dokonalý rodinný pes! Jsem nadšená tím, jak
se z nepřekonatelného obránce může rázem
stát miláček mazlící se s návštěvou, na kterou
ještě před chvílí běsnil u brány. Ovšem za
předpokladu, že je návštěva vítaná a přijata
pánečky psa! Při tomto faktu hraje obrovskou
roli socializace a poslušnost psa! Tedy to, jak se
mu pán věnuje (nezapomínejme však, že povaha
psa je také z části děděna také po rodičích)!
Boerboel miluje celou svou rodinu, rychle
si zvykne také na časté návštěvy (například

A F R I Č A N

příbuzných) a ty také respektuje a je rád za
jejich náklonnost. S dětmi vychází dobře
a ochraňuje je, ale je třeba dbát na to (jako
u jakéhokoli plemene), aby se na hry dítěte
a psa vždy dohlédlo! S domácími zvířaty tito
obři s velkým srdcem nemají problém, pokud
jsou na ně zvyklí od malého štěněte, berou je
jako součást smečky.

Výživa

V žádném případě by se neměla podceňovat
strava burbula, která musí být vyvážená,
s ohledem na velké plemeno. Špatná strava může
vést k vývojovým vadám především na kostře
psa. Já dávám přednost krmení přirozenou
stravou, metodou nazývanou BARF, tedy krmení syrovým masem s přílohami! Není nic
krásnějšího, než vidět jak se pes s chutí vrhne na
misku plnou masa a během chvilky ji radostně
„vyluxuje“. Doplňky stravy, jako kloubní
výživa jsou především v době dospívání více
než vhodné!
I přesto, že je boerboel velkým a mohutným
psem je velice vyvážený, pohyblivý a vytrvalý,
a proto je sním možné podnikat i delší výlety,
dokonce také různé sportovní činnosti, jako
jízda na kole, koloběžce, běžkách, atd. Ovšem,
až tehdy, je-li vývoj psa úplně ukončen, je na
pohyb zvyklý a trénovaný a nemá-li pohybové
potíže. Samozřejmě musíme podnikat kratší
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trasy, než s ostatními, ne tak těžkými a velkými
plemeny.
Boerboel spadá do dosud ještě FCI neuznaných
plemen, není jich u nás mnoho a je to teprve
rozvíjející se plemeno. Bylo k nám dovezeno
několik jedinců ze země původu – Jižní Afriky,
několik z Ruska a také Holandska, kde je tento
impozantní pes velmi oblíben a rozšířen! V naší
republice je burbul chován pod Moloss clubem
CZ. Podmínky chovnosti jedince jsou dány vyhodnocením RTG kyčlí (z chovu jsou vyloučeni
psi s hodnocením 4/4) a absolvování bonitace
dle bonitačního řádu Moloss clubu CZ nebo
výstavy zastřešené FCI ve třídě se zadáváním
titulu CAC pro dané plemeno a ohodnocení
známkou výborný nebo velmi dobrý.
V Africe zastřešuje toto plemeno několik
organizací, klubů, které pořádají tzv. appraisaly
(něco jako výstavy), kde se jednotliví psi hodnotí
a posuzuje se nakolik splňují standard. Jsou
procentuelně ohodnoceni a to tak, že 100% je
maximální možný výsledek. Pro uchovnění
psa pod těmito kluby je, kromě již zmíněného
appraisalu, potřebné vyhodnocení rentgenů
kyčlí a loktů, veterinární vyšetření očí – entropium a ektropium, a u fen vyšetření na výhřez
dělohy v době hárání. Tyto organizace mají také
pobočky v Evropě.
Myslím si, že je důležité importovat stále nové
kvalitní jedince, přilít novou krev, aby zde byly
dány pevné základy pro chov a aby měl chov
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z čeho vznikat. Také jednou z možností je vyjet
s fenou na krytí do ciziny za nepříbuzným
psem a tímto způsobem obnovovat genofond!
Doufám, že boerboel zůstane nadále nezatížen
na dědičné vady, jako je například dyspalzie
kyčelních kloubů a to i díky kontrole chovných jedinců a také doufám, že bude přibývat
lidí, kteří získají závislost na tomto svalnatém
mazlíčkovi, stejně jako já!

Eva Handlová

chovatelská stanice Ninya Órë
www.ninyaore.cz
snímky: (c) autorka Eva Handlová

Doslov autorky:

Pejskové jsou mým životním koníčkem, mou
láskou. Již od dětství jsem byla obklopena
psy, nejprve babiččiným jezevčíkem, naší
pouliční směskou Astičkou a pak k nám
do rodiny přišli středoasijští pastevečtí
psi, kteří nám dělají společnost dosud.
Po osamostatnění se od rodičů jsem si
pořídila rhodézského ridgebacka, anglickou bulteriérku a před dvěma lety
boerboelku (burbulku). Toto plemeno mě
natolik nadchlo, že u něj hodlám zůstat
a ráda bych také odchovala zdravé a krásné
burbulí štěňátka. Jelikož jsem se chtěla
o psech doz vědět ma ximum, z volila jsem si na České zemědělské unive r z itě v Pra ze obor k y n olog ie .
Doufám, že mi toto bude přínosem!

Nový tabletový preparát pro podporu
funkce chrupavek u psů a koček.
Složení 1 tablety: glukosamin HCl 99% 500 mg, chondroitin sulfát 400 mg
harpagophytum procumbens 150 mg
Dávkování: 1 tableta na 30 kg ž. hm. denně per os či s krmením.

Eva Handlová
ch.st. Ninya Órë

Specialista na zdravý pohybový aparát,
pomocník pro Vaši praxi.
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