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KVÍZ 2
ČO VIETE O RR A JEHO CHOVE

SPRÁVNE ODPOVEDE

1. Rodézsky ridgeback bol v krajine svojho pôvodu oceňovaný ako zdatný lovecký a strážny pes. 
Ridgebacky sa nepoužívali iba pri lovoch na levy, ale aj pri strážení fariem a dobytka. V 
niektorých krajinách sú dodnes obľúbeným pracovným plemenom farmárov.

2. Ridge korektný a nekorektný
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4 korunky                        dlhý box                       s malým boxom               veľký posun koruniek

Viac o ridge nájdete tu http://www.skchr.sk/index.php/156-o-plemene-rr/ridge

3. BARF je metóda kŕmenia surovou stravou.

4. Veľmi zriedkavo sa stáva, že i dva čistokrvné jedince 
ridgebacka môžu odovzdať svojim potomkom čiernu 
farbu srsti.  
Viac na http://www.skchr.sk/index.php/uvod-a-
novinky/163-o-plemene-rr/zdravie-a-genetika/683-
sfarbenia-ridgebacka 

Obrázok zo stránky http://class.csueastbay.edu/COMMSCI/shona2.jpg

http://www.skchr.sk/index.php/uvod-a-novinky/163-o-plemene-rr/zdravie-a-genetika/683-sfarbenia-ridgebacka
http://class.csueastbay.edu/COMMSCI/shona2.jpg
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5. Ešte donedávna sa predpokladalo, že ak je ridgeback zdedí aspoň od jedného z rodičov 
genetickú informáciu pre ridge (heterozygot Rr), má na chrbte ridge. Český výskum ukázal, že 
penetrácia tejto genetickej informácie nie je 100% a že približne 10% hetorozygotov je 
bezridgových. Viac na http://genocan.eu/m/geneticke-testy-17/geneticke-zalozeni-ridge-u-
rhodeskeho-ridgebacka-20/ 

6. Plnochruposť bola podmienkou chovnosti rodézskych ridgebackov na Slovensku do roku 2010. 
Výročná členská schôdza v roku 2009 schválila v chovateľskom a bonitačnom poriadku zmeny 
ohľadom plnochruposti — do chovu môžu byť zaradené jedince, ktorým chýbajú maximálne 
dva zuby, no môžu sa páriť len s plnochrupými jedincami.  

7. Na Slovensku sa od roku 1991 doteraz narodilo v registrovanom chove približne 2000 šteniat. 

8. T pozíciou sa nazýva pozícia, pri ktorej jeden pes druhému položí hlavu na kohútik. 

Obrázok zo stránky http://www.psibrloh.com/wp-content/uploads/2014/06/Tpozicia-273x273.jpg

http://genocan.eu/m/geneticke-testy-17/geneticke-zalozeni-ridge-u-rhodeskeho-ridgebacka-20/
http://www.psibrloh.com/wp-content/uploads/2014/06/Tpozicia-273x273.jpg
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9. Pes na obrázku 3C vykazuje známky agresivity a strachu - uši stiahnuté dozadu sú prejavom 
strachu.

Schéma konfliktu agresivita – strach (podľa Lorenza 1974): zľava doprava (A – C) narastá podiel 
agresivity, zhora dole (1 – 3) narastá podiel strachu. U psa 2B je podiel stredne vyjadrovanej 
agresivity a strachu v rovnováhe. U psa 3C je zmiešaná veľmi intenzívna agresivita so strachom – 
pes hryzie zo strachu.

10. Logo Slovenského klubu chovateľov ridgebackov tvoria hlavy dvoch legendárnych RR — 
Asanty Pacifik a Rhodyho. Tieto dva psy sa nájdu v rodokmeňoch mnohých slovenských 
ridgebackov.


