pražský krysařík

Prazsky krysarik - aktiv och lättlärd
Det finns alltid plats för en prazsky krysarik. Det är en stor hund i litet format som är lätt att ta med sig
på aktiviteter och äventyr. I en prazsky krysarik har du en lojal kompis som följer dig under många år.
Särskiljande drag
Rasen kan beskrivas som en liten, elegant och välproportionerlig hund med god muskelmassa. Ideal
mankhöjd är 20–23 cm och vikt ca 2-2,5 kg. Ursprungsfärgen är svart med tanteckning. Övriga
godkända färger är enfärgat gul eller röd, brun eller blå med tanteckning samt merle. Pälsen är
släthårig eller långhårig. Päronformat huvud med tydligt stop, stora upprättstående, trekantiga öron
placerade på skallens bakre del. Ögonen skall vara ovala och svagt framträdande.
Rygglinjen skall vara rak. Helhetsintrycket är viktigast.
I rörelse är rasen snabb, vig och uthållig. Den är en energisk, aningen reserverad mot främlingar men
ändå tillgänglig. Den är kelig och nyfiken, med ett balanserat temperament. Den kan vakta, men är
inte överdrivet skällig. Den är en trevlig och mycket lojal familjehund, som trots sin ringa storlek
hänger med bra i de flesta aktiviteter.
Ursprung och användningsområde
Rasens ursprung finns i Böhmen, Tjeckien, och den kan spåras långt tillbaka i tiden. Denna lilla livliga
hund ska enligt rasstandarden ha tjänstgjort som prydnad och råttjägare vid det tjeckiska hovet och
skänkts som gåvor från tjeckiska regenter till andra hov i Europa. Så småningom hamnade den också
ute bland allmänheten. I början av 1900-talet höll rasen på att försvinna. Ett försök till stambokföring
gjordes då, men andra världskriget kom emellan. 1980 återupptogs avelsarbetet och denna gång
lyckades det. Antalet individer av rasen ökar nu stadigt, men det är fortfarande en ras under
uppbyggnad.
Rasen har potential att nyttjas i de flesta av dagens hundaktiviteter, till exempel lydnad, agility,
freestyle, spår och utställning. Den är lättlärd, tuff och arbetsvillig med välbevarade jaktinstinkter.
Ursprungssyftet är råttjakt, och den är fortfarande en duktig råttjägare med ett högt utvecklat luktsinne.
Det är dock relativt ovanligt att en PK drar iväg på egna äventyr.
Speciella behov
När termometern visar minusgrader vill många individer ha ett värmande täcke.
Det bästa med rasen
Det finns alltid plats för en till!
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