Milovaní psi!

50 psů

Žádné jiné zvíře nedoprovází lidi tak
dlouho, jako pes. Již po tisíciletí za nás
psi přejímají rozličné úkoly: hlídají stáda,
chrání naše domovy a hospodářství, tahají
těžké náklady a jsou nápomocni lovcům
při jejich práci. Jako lavinoví a záchranářští
psi pomáhají hledat pohřešované lidi,
slepečtí psi a psi pro terapii pak pomáhají
lidem při běžném životě všedních dnů.
A pro mnohé z nás jsou pak především
vroucně milovaným členem rodiny.

plemen

objevujte a určujte

přes všestranného německého ovčáka, až
po obrovskou dogu. U každého plemene
najdete popis jeho nejcharakterističtějších
znaků a spousta dalších zajímavých
informací. A kdo rád soutěží, najde zde
celou řadu kvízových otázek, týkajících se
popisovaných psů.
Takže – příjemnou zábavu při poznávání
a určování!

V průběhu té dlouhé doby se vyvinulo
více než 400 psích plemen, která se
navzájem liší velikostí, stavbou těla,
barvou srsti a svými povahovými
vlastnostmi. Jedno je ale pro všechny
společné: to s jakou oddaností žijí po
našem boku a kterak nás věrně doprovází,
ať už naše cesty vedou kamkoli.
Na kartách v této krabičce se představuje
50 psích plemen – od malinké čivavy,

Stavba psího těla

Všech 50 psů od A do Z

Stavba těla u psů se odborně označuje jako
tělesný rámec. Velikost psa, postavení jeho
nohou a tvar trupu mají velký vliv na to, jak se
pes pohybuje a pro které úkoly se obzvláště
hodí.
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Glosář
Agility: psí sport, v němž psi samostatně
překonávají různé překážky
Kupírování: dříve bylo běžné, že psům
určitých ras byl kupírován, tedy amputován,
ocas a částečně i uši. Dnes je to ve většině
evropských zemích zakázáno, v ČR nikoliv.
Plavá barva: krémová až žlutošedá
Podsada: podsadová srst, která je ještě
překryta srstí krycí
Rámec: forma tělesné stavby psa
Smečka: skupina psů
Standard: podrobný popis psí rasy podle
kynologické společnosti
Tlama: čumák psa s nosem a hubou
Úhoří pruh: tmavý pruh na srsti psa
táhnoucí se po jeho zádech
Výška: uváděná výška je výškou v kohoutku,
tj. vzdálenost mezi nejvyšším místem zad
a zemí

Vyzkoušejte také
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