PRACOVNÍ LIST – LOVEČTÍ PSI
1. Popiš tělo psa.

Pes je první zvíře, které člověk ………………………….. Zpočátku nalézali psi v blízkosti lidí odhozené zbytky
…………………., požírali je a tato místa hájili před jinými psy i zvířaty. To byli psi ………………….. a z nich
postupným ochočováním vznikli psi …………………………. Lidé brzy poznali řadu dobrých …………………..
psů, začali je ………………., až vznikla pestrá paleta dnešních plemen psů. K …………….., byli psi záměrně
šlechtěni nejdříve, protože je k němu předurčují jejich přirozené vlastnosti, zejména jejich vynikající
……………. Výsledkem prošlechťování psích plemen k různým loveckým účelům jsou dnešní tzv. velká
plemena loveckých psů, do nich patří všichni ………….., dále střední plemena, zahrnující …………………….
a …………….., a nakonec malá plemena, představovaná ……………….. a …………………. Všechny tyto skupiny
plemen loveckých psů se kromě vzhledu liší také svou prací a loveckou použitelností.

Nápověda: domestifikoval, potravy, hlídací, společenští, vlastností, šlechtit, lovu, čich, ohaři, barváře, honiče, slídiči, norníci

2. Znáš skupiny loveckých plemen? Poznej je podle popisu.
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Jejich úkolem je vystopovat a
znehybnit raněnou kopytnatou zvěř,
jako jsou divočáci a jeleni. Mají
výborný čich, a proto jsou schopni
vystopovat zraněnou kořist i o den
později.
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Jejich úkolem je
vystopovat zvěř a
upozornit na ni lovce.
Když kořist objeví,
nevydávají žádný
zvuk, ale ztuhnou a
„označí ji“ tím, že
zvednou přední nohu.
Zvěř nevyplaší ani ji
nepronásledují.

………………………

Jejich úkolem je vystopovat
drobnější zastřelenou kořist, jako
například kachny nebo jinou
pernatou zvěř, a přinést ji lovci.

…………………………..

Nápověda: ohaři, slídiči, norníci, barváři, honiči, retrívři
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Lovu se účastní ve
smečce. Jejich úkolem je
kořist uspěchat a
zabránit jí v útěku. V
Německu je tato forma
lovu zakázána, v jiných
zemích je však stále
poměrně běžná, byť je
do jisté míry omezována
příslušnými zákony.

……………………..

3. Poznáš plemeno psa a víš, do jaké skupiny bys ho zařadil?

Nápověda: Německý krátkosrstý ohař, Bavorský barvář, Jezevčík drsnosrstý, Borderteriér, Slovenský kopov, Retrívr,
Kokršpaněl, Německý křepelák, Český fousek, Maďarský krátkosrstý ohař, Bígl, Bulteriér

