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KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti

Drsnosrst˘
jezevãík
nezapﬁe,
Ïe má
teriérské
pﬁedky

76

SVùT PSÒ 3/06

SP 03/06 76-77 Test 13.2.2006 17:38 Stránka 77

KYNOLOGICK¯ TEST

Otestujte si své znalosti
1. Do jaké skupiny psÛ dnes
ﬁadíme jezevãíky? Mezi
a) spoleãenská plemena
b) lovecká plemena
c) pracovní plemena
d) slídiãe

Hladkosrst˘
jezevãík
v ãervené
barvû

2. Kolik velikostních rázÛ
jezevãíkÛ rozeznáváme?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
3. Jak se od sebe li‰í
jezevãík trpasliãí a králiãí?
a) kohoutkovou v˘‰kou
b) hmotností
c) obvodem hrudníku
d) hmotností a obvodem
hrudníku

5. Kter˘ typ jezevãíka je
povaÏován za nejstar‰í
a nejpÛvodnûj‰í?
a) hladkosrst˘
b) hrubosrst˘
c) dlouhosrst˘
d) není známo
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6. Vlastí jezevãíkÛ je
a) Velká Británie
b) Rakousko
c) Nûmecko
d) Francie
7. Jezevãíci mohou
b˘t zbarveni
a) ãervenû aÏ Ïlutû nebo
ãernû s pálením
b) jakkoliv kromû ãistû ãerné
nebo bílé
c) jednobarevnû, tygrovanû
nebo Ïíhanû
d) jakkoliv

Jezevčíci
Jezevãíci patﬁí dlouhodobû a na celém svûtû k nejoblíbenûj‰ím
plemenÛm psÛ. Zdálo by se tedy, Ïe je kaÏd˘ zná. Ale platí
to opravdu? Zkuste se pﬁesvûdãit o sv˘ch znalostech
formou malého testu zamûﬁeného právû na nû.
Správná je vÏdy ta nejpﬁesnûj‰í odpovûì!
8. Ve kterém roce byl vydán
první standard jezevãíka?
a) 1900
b) 1950
c) 1879
d) 1850
9. Jakou maximální
hmotnost smí mít podle
standardu jezevãík?
a) 12 kg
b) 9 kg
c) 6 kg
d) 5 kg
10. Jak se naz˘vá dûdiãná
v˘vojová porucha rÛstov˘ch
chrupavek, která je pﬁíãinou
zkrácení kostí konãetin
u jezevãíka?
a) alopecie
b) brachycefalie
c) atrofie
d) chondrodystrofie

11. Které z níÏe uveden˘ch
onemocnûní se u jezevãíkÛ
vyskytuje ve zv˘‰ené míﬁe
a lze je oznaãit za typické
pro toto plemeno?
a) vyhﬁezlé ploténky
b) torze Ïaludku
c) dysplazie kyãelního
kloubu
d) pyometra
12. Kolik typÛ srsti se
u jezevãíkÛ vyskytuje?
a) 2
c) 4
c) 3
d) 1
13. Která z níÏe uveden˘ch
vlastností je typická
pro vût‰inu jezevãíkÛ?
a) poslu‰nost
b) samostatnost
c) plachost

d) pﬁátelskost ke v‰em lidem
bez rozdílu
14. Kter˘ z rázÛ jezevãíkÛ
byl vy‰lechtûn
pﬁikﬁíÏením teriérÛ?
...........................
15. Musí jezevãíci pro
zaﬁazení do chovu absolvovat
lovecké zkou‰ky?
a) ne
b) ano, ale jen jezevãíci
standardní velikosti
c) ano, v‰echny rázy
d) ano, v‰ichni musí
zvládnout zkou‰ku
v norování

Správné odpovûdi
1b, 2a, 3d, 4d, 5a, 6c, 7 b,
8c, 9b , 10d, 11a, 12c,
13b, 14 drsnosrt˘, 15c

4. Kter˘ z níÏe uveden˘ch
názvÛ neoznaãuje ani nikdy
neoznaãoval jezevãíka?
a) jamník
b) taxlík
c) dakl
d) zemník
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