
1
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Ehtivä energiapakkaus, joka voi olla painoluokassaan 
jopa vahvempi kuin isompi serkkunsa
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1900 -LUVUN ALUSTA on 
paljon tallennettua 

aineistoa pienistä bullterriereistä. 
Kun alunperin risteytettiin pieniä 
terrierejä bulldoggien kanssa, tulokset 
olivat ensin hyvin kirjavia. Jälkeläisten 
painot heittelivät neljästä kilosta aina 
liki 20 kiloon saakka. Vanhoissa tuon 
ajan tallenteissa kirjoitettiin usein 
pienistä bull -tyyppisistä terriereistä, 
jotka olivat painoluokassa 4-6 kiloa. 
Muutama näihin pieniin erikoistunut 
kasvattaja esitteli koiria niiden 
ensimmäisessä näyttelyssä, jossa oli 
erityinen miniature -luokka mainittuna.  
Tämä oli kansainvälisessä näyttelyssä 
Islingtonissa toukokuussa 1863. 
Ensimmäinen normaalikokoinen bullterrierivalio 
Nelson leivottiin 1873, mutta tämän päivän 
määritelmässä ja arvostelussa se olisi ollut 
koon puolesta kääpiöbullterrieri. Sen omisti 
herra S. Shirley, joka oli myös ensimmäinen 
puheenjohtaja Englannin kennelliitossa The 
Kennel Clubissa. Hänen koiransa painoi vain noin 
8 kiloa. 

Ensimmäiseen maailman sotaan asti 
pienikokoiset terrierit menettivät suosiotaan 
ja 1918 kääpiöbullterrierit poistettiin The 
Kennel Clubin roturekisteristä. Vain muutamat 

kasvattajat jatkoivat tämän rodun parissa, 
enimmäkseen vain metsästysharrastusta 
silmälläpitäen. Näitä käytettiin joko luolilla tai 
metsällä, ja niitä sekoitettiin metsästysterrierien 
kanssa, jotta saatiin hurjapäistä rohkeutta ja 
peräänantamattomuutta koiriin. 1938 ryhmä 
rodun vannoutuneita ihailijoita Sir Richard 
Glynnin johdolla perustivat The Miniature Bull 
Terrier Clubin.  He pyysivät KC hyväksymään 
rodun kooksi korkeintaan 37,5 cm. Tähän vanhaan 
määritelmään kääpiöbullterrierin rotumääritelmä 
nojaa tänäkin päivänä ja rotumääritelmässä 
säkäkorkeudeksi mainitaan 35,5 cm. 

RODUN LUONNE

Kääpiöbullterrieri voi olla raivostuttava koira 
lemmikkinä. Jokatapauksessa, vaikka sinua on 
kerran varoitettu, on silti epätodennäköistä sinun 
harkitsevan mitään muuta rotua. 

Entinen rotumääritelmä alkoi lauseella 
”koiramaailman gladiaattori”, mutta sieltä 
löytyi myös lause ”tasainen luonne ja kuriin 
mukautuvainen”. Jokavtapauksessa ”kaikesta 
huolimatta ihmisystävällinen”. Kaikki tämä on 
totta. Kääpiöbullterrieri ei etsi tappeluja, joka 
tapauksessa jos joku sen haastaa, kääpiö ei kysy 

kääpiöbullterrieribullterrieri

kahdesti mitä meinaat.  Tämän helposti syttyvän 
luonteenpiirteen huomioon ottaen  ja kun laissa 
on eritoten huomioitu kielteisenä tälläinen ei 
toivottu käytös koiralta, on aina syytä tutustuttaa 
kääpiöbullterrieri toisiin koiriin huolellisesti 
hihnassa. Näin vältytään ikäviltä lehtiotsikoilta ja 
yhteiskunnan paheksunnalta.

Kääpiöbullterrierin luonne on omituinen ja 
sanotaan, että ne harvoin sopivat muun rotuisen 
kaveriksi.

Kääpiö ´”hukkaa” ulkoillessa usein korvansa 
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jos sillä on mitä tahansa muuta kiinnostavaa 
näköpiirissään. Mutta jos erehdyt avaamaan 
rapisevan makeispaperin, se on salamana 
hakemassa oman osuutensa. 

Ne jotka pitävät normaalikokoista bullia 
liian suurena ja siksi katsoisivat mieluummin 
kääpiöbullterrierin pentueita, niin muistakaa, että 
teitä on varoitettu. Painoluokassaan kääpiö on 
jopa vahvempi kuin iso serkkunsa ja nopeampi, 
vaikka molemmat rodut voivat olla toki yhtä 
kovia ja tekeviä. Kaikenkaikkiaan ne ovat 
terriereitä molemmat, tätä ei sovi 
unohtaa. Ne ovat aktiivisia, 
uteliaita, pitkästyvät helposti ja 
yksin jätettyään voivat järsiä 
kaikkea sitä, mitä maailmaan 
on ikinä tehty ja kotiin tuotu. 

Uudelle omistajalle tulee 
yleensä yllätyksenä, kun hän 
näkee ensimmäisen kerran 
koiransa uivan kuivalla maalla. 
Mitä tämä sitten on? Koira vain 
makaa mahallaan ja vetää etujaloillaan 
koko pötkömäistä runkoaan eteenpäin päätään 
rytmikkäästi heilutetellen kuin musiikkia 
kuuntelisi. Se jopa näyttää siltä, kuin luonto 
olisi sen muovannut liikkumaan vain näin. Ja 
juuri kun olet pääsemässä tämän omituisen 
asian yli, huomaat, että se alkaakin hinkata 
mahaansa karhealla matolla maton poltteesta 
välittämättä. Kun olet jo saanut ihmetyksessäsi 
harmaita hiuksia, se löytää taas jalkansa ja 
pilke silmäkulmassa, naama nautinnollisessa 
hymyssä, se tulee pompahdellen luoksesi 

silminnähden ilahtuneena äskeisestä omituisesta 
liikuntatuokiostaan. Sen kaksi muuta omituisuutta 
eivät aiheuta ehkä niin paljon huolta. 

Varsinkin nuorilla koirilla on tapana saada hullu 
energiapiikki. Minibulli juoksee ympäri taloa, 
seinästä seinään, sohvalta tuoliin ja takaisin. 
Saattaa ohijuostessaan käyttää myös eteen 
osuvan henkilön jalkoja ponnahdusseinänä 
jatkatakseen matkaansa.  Aivan normaalia

Ja viimeksi. Johtuen sen ikiaikaisesta 
metsästysperimästä sen pitää sille annetut 

leikkikalut ensin ”ravistaa kuoliaaksi” 
ja kun se varmistuu että näin 

on tapahtunut, se on valmis 
leikkiin kanssasi. Huolta toki 
aiheuttaa tämäkin tapa, 
varsinkin silloin, kun se 
kantaa leuoissaan itsensä 

painoista karahkaa ja se silti 
koittaa ravistaa senkuoliaaksi, 

vaikka karahkan paino nostaa 
kantajan takajalat ilmaan.

HOITO JA LIIKUNTA

Kääpiöbullterrierin lyhyt tiivis turkki on jokseenkin 
helppohoitoinen. Nopea harjaus silloin tällöin 
kerran kaksi viikossa auttaa poistamaan kuolleen 
irtokarvan ja opettaa samalla koiraa käsittelyyn. 
Pesu on suositeltavaa varsinkin silloin, kun se on 
pyörinyt jossain epämääräisessä ja haju on sen 
mukainen.

Kynnet sen sijaan tarvitsevat erityistä 
huolenpitoa. Jos koiran ulkoilu tapahtuu 
enimmäkseen asfaltilla, kynnet pysyvät 
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leikkaamattakin lyhyinä, ainoastaan 
kannuskynnet tulee lyhentää. Kääpiöllä 
varsinkin keskikynsien kiertyminen on 
valitettavan tavallista ja siksi kynsien hoito on 
erittäin oleellinen osa koiran hoitoa. Kynsien 
leikkaamiseen  totuttaminen on aloitettava heti 
pian kun pentu tulee taloon. Muistathan, sinua oli 
varoitettu.

Liikunnan ja lenkittämisen suhteen pitää 
olla järkevä. Pentua tai nuorta koiraa ei tule 
rasittaa pitkillä lenkeillä ja patikoilla, vaikka koira 
näyttäisikin olevan maratoonarin kunnossa ja 
omasta mielestään lenkkeily kylästä toiseen 
lastenleikkiä. Täytyy muistaa, että sen luut ovat 
vielä kasvuvaiheessa ja pehmeät. Kun koira 
aikuistuu voi lenkkimatkoja pidentää. Aikuinen 
kääpiöbullterrieri voi kulkea kanssasi vaikka 
tunteja, tulla kotiin, juoda vettä ja 
puolen tunnin levon jälkeen 
se on taas valmis uuteen 
seikkailuun, kun sinä 
taas täysin uupuneena 
sohvatuolissasi olet 
vasta saanut ensimmäisen 
kahvikupin puoleen väliin.

TERVEYS

Ehkä eniten huomioita ja 
tallennettua tietoa on  kerätty 
kääpiöbullterriereiden 
silmäsairaudesta nimeltään 
linssiluksaatio josta käytetään 
kansainvälisesti kirjainlyhennettä 
PLL (primary lens luxation.) 

Tämä on silmäsairaus, jossa silmän linssi 
irtoaa paikoiltaan ja usein ”liukuu” mykiön 
taakse aiheuttaen kovaa kipua. Tämä sairaus 
ilmenee yleensä kolmen ikävuoden jälkeen, 
mutta kirjallisuuden mukaan se voi esiintyä 
kaiken ikäisillä koirilla. Tänä päivänä on onneksi  
kehitetty testi, jossa yksilön DNA näytteellä 
pystytään todentamaan onko jalostukseen aiotut 
vanhemmat terveitä linssiluksaation suhteen, vai 
kantajia tai peräti sairaita. 

Kääpiöbullterrieri kuten isompi serkkunsakin 
kärsii jokseenkin samoista sairauksista. Kuurous 
on yksi. Suomessa myytävät pennut yleensä 
kuulotestataan eläinlääkärllä ennen luovutusta. 
Rodulla esiintyy myös epilepsiaa. Rotukerhon 
suosituksena on, että jalostukseen käytettävät 

yksilöt on testattu sydämen  ja 
munuaisten toiminnan  osalta, 

sekä polvilumpion sijoiltaan 
menon osalta. 

JA VIELÄ LOPUKSI. Pentuja 
kannattaa tiedustella 

aina rotukerhoon kuuluvilta 
kasvattajilta ja välttää hämärien 
lehti-ilmoitteluiden pennunmyyjiä. 

Näin takaat itsellesi ja uudelle 
tulokkaalle hyvät taustatuet 
ja et tule jäämään yksin kun 
kysyttävää ilmenee. 

Muistathan, sinua on 
varoitettu...


