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RODUN KÄYTTÖTARKOITUS
Pyreneittenmastiffi on espanjalainen
rotu ja alkuperäisenä käyttötarkoituksena on ollut suojella karjaa pedoilta
Pyreneittenvuoristossa. Rotu kuuluu
FCI:n roturyhmään 2 (pinserit, snautserit ja molossit). Tuttavallisesti rotua
nimitetään pystiffiksi ja se luokitellaan myös laumanvartijarotuihin. Sillä on edelleen geeniperimässään tuo
lauman vartiointitaipumus, eikä sitä
tarvitse sille erityisesti opettaa. Hyvin sosiaalistettu pystiffi on ihmisille
ystävällinen ja soveltuu sen ansiosta
hyvin karjatilojen vahdiksi.
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LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN
Pyreneittenmastiffi on erittäin pitkäpinnainen, omanarvontuntoinen, itsevarma ja viisas koira. Koiraa ei ole tarkoitettu palveluskoiramaisiin tehtäviin, eikä siis ole parhain
valinta esimerkiksi agilityn harrastamiseen
tai tottelevaisuuskokeisiin. Pyreneittenmastiffi kiintyy kovin omaan laumaansa ja suojelee näitä. Rotu on myös erittäin lapsirakas.
Pyreneittenmastiffin tulee olla välinpitämätön muita ihmisiä kohtaan oman alueensa
ulkopuolella. Alkuperäisessä ympäristössä
ne vartioivat aluetta usean yksilön laumassa ja pystiffit viihtyvät hyvin porukassa, jopa
itseään huomattavasti pienempien rotujen
kanssa.
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KENELLE ROTU SOPII?

Pyreneittenmastiffi on jättirotu, jolla on jonkin verran luusto-ongelmia. Näitä pyritään
kartoittamaan ja ehkäisemään jalostukseen
käytettävien koirien virallisilla luustokuvauksilla. Lisäksi rodussa esiintyy jonkin verran
epilepsiaa, syöpiä ja silmäluomien asentovirheitä. Jättirodulle ominaista on myös
mahdollinen vatsalaukun kiertymä. Jos yksilöllä on pehmeähkö liian pitkä karvapeite, se
saattaa aiheuttaa ihotulehduksia.

Rotu sopii ihmiselle, joka haluaa itsenäisen
koiran ja jolla on puitteet asuttaa pyreneittenmastiffi. Rotu ei sovi kerrostaloon eikä
taajaan asutulle alueelle. Vartiontitaipumuksensa vuoksi pyreneittenmastiffi ilmoittaa
uhkista haukkumalla, osa enemmän, osa
vähemmän. Seurakoiranakin pyreneittenmastiffi viihtyy, mutta on kuitenkin parhaimmillaan saadessaan vartioida isoa aluetta
mielellään toisen koiran kanssa, tai alkuperäisessä käytössään karjansuojelijana laumassa.

TURKINHOITO
Turkin kuuluu olla säänkestävä, laadultaan
karkeahko ja itsestään puhdistuva siten, että
märän koiran kuivuessa hiekka ja roskat varisevat pois. Talvella paljon ulkoilevan koiran
turkki on erittäin paksu ja karvanlähtöaikaan
suositellaan turkin läpikäymistä harjaten
useammin. Korvien takana oleva pehmeä ja
takajalkojen ja hännän pidempi karvapeite
vaatii osalla yksilöistä viikoittaista harjausta.

”Rotu sopii ihmiselle, joka haluaa
itsenäisen koiran ja jolla on puitteet
asuttaa pyreneittenmastiffi.”

MUUTA
Pyreneittenmastiffi on mitä parhain kaveri
omistajalleen ja laumalleen. Kun murrosikäisen koiran saa kasvatettua aikuiseksi, tulee
aina ihmeteltyä sen luontaista ymmärrystä lukea ihmistä. Pyreneittenmastiffin tulee
saada itse oivaltaa oikein tekemisen suunta,
eikä sitä saa pakottaa tekemään asioita. Pyreneittenmastiffeilla on ihan oma ja erittäin
hyvä huumorintajunsa, joka jossain vaiheessa pakottaa omistajansa vaan nauramaan
sen aina uusituville kepposideoille.
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YHDISTYS

MINUSTAKO JÄSEN?

Pyreneittenmastiffit ry on perustettu
harrastekerhona vuonna 1987. Pyreneittenmastiffit toimi Bullmastiffit ja Mastiffit -yhdistyksen alaisena
vuoteen 2015, jolloin pystiffeille saatiin oma rotujärjestö. Rotujärjestön
tehtävänä on ohjata edustamiensa
koirarotujen jalostusta Suomessa.
Rotujärjestöt myös edistävät rodun
harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta
kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille.
Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat
siitä tietoa eri kanavia pitkin. Pyreneittenmastiffit pitää listaa jäsenkasvattajistaan ja antaa tietoa pentueista sekä jalostuksesta kasvattajille
ja omistajille. Yhdistys pyrkii järjestämään yhteisiä tapahtumia jäsenilleen, sekä kerää mm. terveystietoja
rodusta.

Pyreneittenmastiffit ry toivottaa kaikki rodusta kiinnostuneet ja rotua harrastavat tervetulleeksi yhdistyksen jäseneksi. Helpoiten
tämä käy osoitteessa www.pyreneittenmastiffit.fi, jossa voi täyttää jäsenlomakkeen.
Kasvattajat voivat myös liittää pennunottajiaan jäseniksi. Jäsenenä saat vuodessa
neljä ihastuttavaa Pystiffi-lehteä täynnä pystiffimäistä touhua ja tietoa. Muita jäsenetuja
on esimerkiksi jäsenhinnat yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi pääset vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen ja suuntaan, sekä halutessasi voit
osallistua myös yhdistyksen toimikuntiin.
Jäsenenä olet tukemassa tärkeää työtämme rodun eteen!
MISTÄ SAAN LISÄTIETOA?
Pyreneittenmastiffien nettisivuilta ja Facebookista löydät paljon lisää tietoa rodusta ja
sen harrastajista. Mikäli jäsenyys kiinnostaa
tai joku asia askarruttaa, on aina ystävällinen jäsensihteerimme valmiina auttamaan
sinua vain sähköpostin päässä osoitteessa
jasensihteeri@pyreneittenmastiffit.fi
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