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Boloňský psík a Bišonek
We chose this topic because we´ve got this race of a dog at home. In our seminar work you can
learn more information about the dog breeds. For example, where the Bichon and the Bolognese
breeds came from or what is the difference between the Bolognese and the Bichon dogs. We hope
you to enjoy reading our seminar work.

Problémové otázky 1. Jaká různé onemocnění mohou Boloňští psíci a Bišonci mít?
2. Co mají tito psi společného a čím se naopak od sebe liší?
3. Jaké jsou zajímavosti o těchto psech?

Úvod – V této seminární práci si můžete přečíst nové či známé informace o Bišonkovi a
Boloňském psíkovi. Například se dozvíte, jaká je historie těchto plemen, jaké jsou rozdíly mezi
Bišonkem a Boloňským psíkem nebo například, v kolika měsících by se měli poprvé očkovat.
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Historie Boloňský psík pochází z Itálie a dodnes není jasné, jak toto plemeno vzniklo, ale je
pravděpodobné, že křížením maltézského psíka a malého bílého pudla. Již v 11. a 12. století byl
Boloňský psík díky svému půvabu vysoce ceněn. Byl obzvlášť oblíben v období renesance. Uvádí
se, že psíci byly používáni jako ,,ohřívací láhve'' ve studených ložnicích starověkých dam. Počátky
oficiálního chovu pocházejí z roku 1882, kdy byl v Itálii zařízen registr, do kterého se začali
zapisovat čistokrevní psi. Po válce se boloňský psík úplně vytratil. Zůstal v Itálii u jediného
chovatele, Maria Persichi, kterému se připisuje zásluha za uchování plemene. A dále se rozhodli
manželé Bonnanovi plemeno zachránit a rozšířit. Zůstává zásluhou manželů Bonnanových, že
Boloňským psíkům již nehrozí nebezpečí vyhynutí.

Vzhled Boloňáček je malý bílý psík s dlouhou kadeřavou srstí. Hlava je středně dlouhá, její délka
tvoří třetinu výšky. Oči jsou otevřené, kulaté, větší, směřující kupředu. Uši jsou vysoko nasazené,
dlouhé, zavěšené, ale u kořene mírně zvednuté. Ocas nasazený v prodloužení hřbetní linie se stáčí
přes hřbet. Srst je dlouhá, jemná, chomáčkovitá, nepřiléhající, vzdušná. Zbarvení může být bílé
nebo černé.
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Povaha plemene
Je to malý společenský psík, křehký, citlivý a velmi učenlivý. Je hravý, inteligentní a
oddaný svému pánečkovi. Miluje děti a je velmi dobrým společníkem i pro staré lidi. Tento psík je
označován jako antistresový, protože dokáže lidi rozesmát, ať chtějí, nebo ne.

Péče
Psík vyžaduje pravidelnou péči o srst. Chloupky v okolí čenichu a očí je nutné pravidelně
česat a mýt. Nevyžaduje časté koupání, pokud je to hodně nutné, může se častěji než jednou za dva
měsíce.

Náchylnost k nemocem
Bolonští psíci trpí často na slzení očí. Slzení očí je způsobeno především drážděním srstí
rostoucí v jejich okolí očí. Velké množství slzení má za následek hnědnutí srsti v okolí čumáčku
pod očima. Nadměrnému slzení se částečně zamezuje tím, že srst mezi pod očima se vystříhává, aby
tolik nedráždila.
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Historie
Bišonci mají své kořeny už ve starověku, prý jich pár vlastnila i Kleopatra. Dokazují to
i egyptské sarkofágy. Největší rozšíření měli ve Středomoří. Ve 14. a 16. století byli velmi
populárními mazlíčky u šlechty. Za vlády Jindřicha III. z Valois byli velmi hýčkanými psy.
V období francouzské revoluce se tito oblíbení psi ocitli na ulici. Po první světové válce se nadšenci
pokoušeli znovu obnovit toto inteligentní plemeno, proto také po první světové válce Bišonek získal
ušlechtilý status. Toto plemeno uznávají všechny chovatelské stanice po celém světě.

Vzhled
Bišonek obvykle váží tři až sedm kilogramů. Dožívá se 13-ti až 14-ti let. Výška v kohoutku
se pohybuje do třiceti centimetrů. Srst má sněhově bílou a kudrnatou. Srst vyžaduje pravidelné
denní česání.

Rozdíl mezi Boloňským psíkem a Bišonkem Rozdíl se liší hlavně v očích a uších. Boloňští psíci mají menší oči tmavé barvy až skoro
černé. Bišonci mají oči větší a okrové barvy. Uši mají Bišonci dlouhé, nasazené dopředu a
přiléhavé. Naopak Boloňští psíci mají vysoko nasazené a odstávající od hlavy. Další rozdíl je v
trupu. Bišonci mají trup ve tvaru obdelníku a Boloňští psíci mají tvar čtvercový. Na pohled tak
můžeme vidět, že Bišonci mají delší trup než Boloňáčci. Veký rozdíl najdeme i v srsti. Boloňáčci
mají srst ve tvaru vloček(afro) a hladší oproti Bišonkům, kteří mají spirálovitou a drsnou srst.

Očkování
Psi by se měli očkovat od 6. týdne. Do osmého týdne se musí pes odčervit a naočkovat proti
psince, zánětu jater, infekčnímu kašli, parvoviróze a leptospiróze. Do 12. týdne by se pes měl
nechat přeočkovat na dříve uvedené infekční choroby. Proti vzteklině by se měl pes nechat
naočkovat do 24. týdne. Očkování na jednotlivé infekce se provádí jednou ročně. Očkování provádí
veterinář.

Fyziologické hodnoty zdravého psa
Tělesná teplota se pohybuje okolo 38°C až 39°C. Dechová frekvence 10-40 za minutu.
Tepová frekvence je 60 až 120 tepů za minutu.

Péče
Toto plemeno není moc náchylné na nemoci, ale musí se jim pravidelně kontrolovat chrup,
uši, oči, srst a konečník. Pokud se jim pravidelně nevytrhávají chlupy v uších, mohou dostat zánět.
Oči by se také měly kontrolovat, zda-li nejsou zakysané a nevytéká z nich hnis.
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Na chrup byste také neměli zapomenout, může se zde totiž tvořit zubní kámen a kaz. U všech psů
by se tedy měl chrup čistit. Stačí pouze speciální zubní pasta pro psy, kterou seženete v každém
zverimexu a zubní kartáček, který musí mít měkké štětinky, aby nepoškodil dásně. Srst se udržuje
nejnáročněji. Je třeba o ni každodenně pečovat. Pokud by se srst nečesala, mohlo by dojít k
zacuchání a vzniku tzv. ,,klků'', které pejska koušou a on si pak může vytrhávat srst. Jednou za tři
měsíce by se srst měla zastřihávat do určitého střihu. Pokud se s pejskem chodí na výstavy, má
sestřih danou formu, jinak se může stříhat jakkoliv.

Zajímavosti
Bišonek se dříve nazýval ,,tenerifský psík''. Tenerife je město na Kanárských ostrovech. Je to
antistresový psík, protože dokáže rozveselit každého, tuto vlastnost má totiž vrozenou. Je to vhodný
pes do společnosti i do rodiny. Je to hravé a společenské plemeno. Bišonci jsou také velmi
inteligentní, přizpůsobiví a závislí na svých majitelích. Dokáží se naučit různé povely. Toto
plemeno není velice uštěkané, výjímkou je však pud strachu nebo bezpečí.

Sally – Bišonek
Fenka Sally váží 7,1 kilogramů a měří 29 centimetrů. Narodila se 28.března v roce 2010 v
Olšanech u Prostějova. Od matky se odstavila 24.července v roce 2010.
Jejím defektem jsou vypelichaná místa na srsti, které si způsobuje sama. Její holá místa na zádech si
vykusuje sama. Může to být způsobeno buď traumatem z jejího ,,dětství'' – sebedestruktivní sklony,
nebo ji koušou blechy, anebo může být alergická na určitý druh granulí nebo šamponu.
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Resumé a odpovědi na problémové otázky
1. U Bišonků se nemoci moc neobjevují, protože je to odolné plemeno vůči nemocem. Ale I oni se
mohou setkat s běžnými psími nemocemi, jako je například vzteklina, psinka, leptospiróza,
paroviróza, psí borelióza, atd. Ale to by museli bát zanedbáváni. Boloňští psíci hodně trpí na slzení
očí už od přírody.
2. Společnými rysy plemen jsou barva srsti a celkový vzhled, proto si lidé často tyto druhy psů
pletou.
3. Boloňští psíci jsou nazýváni antistresovými. Bišonci se dříve nazývali ,,tenerifští psíci''

Myslíme si, že seminární páce se nám povedla. Doufáme, že i vy s ní budete spokojeni.
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