
• Odpowiedzi wraz z moimi komentarzami

Kraj pochodzenia rasy to:

a) Ukraina
b) Białoruś
c) Rosja

Wzrost czarnego teriera wg wzorca to:

a) 68-72 cm suka i 72-76 cm pies
b) 64-70 cm suka i 70-76 cm pies
c) 68-72 cm suka i 72-76 cm pies (+/- 2 cm każde)

Czarny terier żyje średnio:

a) 6-10 lat
b) 10-13 lat – Czernysze z racji swojego wzrostu i masy żyją krócej niż psy ras małych
c) 13-16 lat

Czarny terier występuje w kolorze:

a) Czarnym
b) Czarnym i czarnym-podpalanym
c) Czarnym, czarnym-podpalanym, srebrnym i kilku innych – Oficjalnie uznanym kolorem 
jest wyłącznie czarny. Teriery rosyjskie sporadycznie rodzą się też srebrne, czarne-pod-
palane, złote, niebieskie i w kilku innych odcieniach wyżej wymienionych kolorów.

Czarny terier sprawdzi się na szkoleniu:

a) Psa towarzyszącego
b) Psa obrończego
c) Psa tropiącego
d) Każdym z wyżej wymienionych – Czernysz uwielbia pracę z Tobą i szybko się uczy. 
Rodzaj szkolenia jest dla niego sprawą drugorzędną. W każdym z nich się sprawdzi. Z 
każdego będzie miał fun.



Czarny terier oślepnie, jeśli obetniesz mu grzywkę.

a) Prawda
b) Fałsz – Kiedyś panował taki mit. Jest on równie prawdziwy, jak ten, że każda suka 
powinna chociaż raz w życiu urodzić szczeniaki ;)

Czarny terier najlepiej odnajdzie się:

a) W mieszkaniu
b) W domu z ogrodem
c) Przy Tobie – Czarny terier z zasady nie biega po domu, a po dworze ;) Metry kwadrato-
we, które ma do dyspozycji, nie mają dla niego tak dużego znaczenia, jak fakt, ile godzin 
przebywa sam i w jaki sposób spędzacie razem czas. Twój czernysz może być równie 
znudzony w 100 metrowym mieszkaniu, jak i domu z mega ogrodem.

Choroby charakterystyczne dla rasy to:

a) Dysplazja biodrowa (HD) i łokciowa (ED)
b) Hyperuricosuria (HUU)
c) Młodzieńczy paraliż krtani i polineuropatia (JLPP)
d) Wszystkie powyżej – Dlatego do kanonu dobrych praktyk hodowców czarnych terie-
rów weszło wykonywanie badań w kierunku wyżej wymienionych chorób.

Czarny terier potrafi:

a) Poruszać się bezszelestnie
b) Wpaść na latarnię
c) Pacnąć Cię łapą by zwrócić Twoją uwagę
d) Wszystkie powyżej i wiele więcej – Czernysz po mimo swojej postury potrafi poruszać 
się równie cicho, jak kot. Potrafi w czasie spaceru wpaść ma latarnię, znak drogowy, 
auto, bo się zagapił, zamyślił albo gęsta grzywka przesłoniła mu świat. Łepetynę ma 
pancerną, więc nie bój nic ;) Pacanie łapą to bardzo charakterystyczna umiejętność, gdy 
Twój pies chce zwrócić Twoją uwagę, bawić się, upolować coś lub znokautować prze-
ciwnika. Terier rosyjski jest bardzo inteligentnym psem, który nie raz zaskoczy Cię swoją 
kreatywnością.




