AHMET ALİ YAĞCI
VETERİNER HEKİM

AVCI GRUBU KÖPEK IRKLARI
 Avcı ırklar köpek ırkları arasında en eski ırklardandır
 İnsanların avlarını yakalamalarına yardımcı olurlar.
 Görüş yeteneğinin gelişmiş olmasına dayalı olarak avlanan






görüş avcıları (sighthounds)
Hızlı koşmasıyla bilinen greyhoundlar
Koku yeteneğinin gelişmiş olmasına dayalı olarak avlanan
koku avcıları (scenthounds) foxhoundlar olarak bilinirler
Bu grupta yer alan ırkların bir kısmı hem koku hem de
görüş yetenekleri gelişmiş olabilirken, bazılarının ise bu
özelliklerle hiçbir ilgisi olmayabilir.
Ancak tüm avcı ırkların ortak özelliği avlanma içgüdüsüne
sahip olmaları ve avcıyı hedefe doğru yönlendirmeleridir.

Afghan Hound(afgan tazısı)


Temel Özellikleri : Apartman hayatında pek önerilen
bir ırk değildir. Evde çok hareketsiz kalacaklarından
dolayı geniş bir arazi onlar için daha çok önerilir. İç ve
dış ortamda da yaşayabilirler. Ancak daha çok dışarıda
özgürce dolaşmayı, evde ise uyumayı tercih ederler.
Cesur, inatçı, tatlı, duyarlı, çok zeki, vakur ama
kayıtsız değil, yabancılara karşı kuşkucu ama düşman
değil. Eğitim sırasında yumuşak davranılmalıdır.



Neler Yapar : Vakur, biraz çekingen, fakat çok sevimli,
sadık, şefkatli, hassas ve azda olsa dominant
karakterlidir. çogu zaman, zarif, asil, cesur fakat
şüpheci, düşmanca olmayan fakat ilginç bir kral
köpeği gibi tanımlanabilir. Eskiden güvenilmez olarak
ün salmalarına rağmen, bugün bu fikir değişmiştir.
Eğitilebilmesine rağmen eğer yeterince ciddi
davranılmazsa söz dinlemez ve başına buyruk olabilir.
Bahçesiz bir evde beslemek ve eğitmek zor olabilir.
Afgan tazısı gün boyu özgürce koşup dolaşabileceği,
mümkün olduğunca geniş araziyi ve açık havayı çok
sever. Günde en az yarım saat serbestçe koşma ihtiyacı
hisseder.

Afghan Hound(afgan tazısı)
 Kökeni çok eski çağlardan beri yaşayan
bir ırktır. Mısır'da bulunan papiruslarda
defalarca
resmedilmiş
ve
Kuzey
Afganistan da 4000 yıldan daha fazla
süredir var olduğu bildirilmiştir. Irk
yüzyıllarca iyi korunmuş ve bulunduğu
bölgenin
dışına
çıkarılması
yasaklanmıştır. Bu nedenle ancak 20.
yüzyılın başında kaçak olarak Avrupa ya
sokulmuştur. çoban ve av köpeği olarak
kullanılmıştır. Bu avlar geyik, yaban
keçisi, kurt ve kar leoparı bile olmuştur.
çoban köpekliğini de uzun zamanlar
yapmışlardır. Afgan tazısı fazlasıyla hızlı
ve çevik olduğu için bugün bahis ve oyun
amaçlı
yarışmalarda
sıklıkla
kullanılmaktadır. Yoğun tüy yapısı onu
aynı zamanda dış ısıdan da korur.
Aristokrat görüntüsü dolayısıyla Amerika
ve Avrupa da lüks köpekler sınıfına
girmektedir.

Amerikan Foxhound




safkan yetiştirilen köpekler arasında bilinen en eski
ırklardan biridir. Büyük ve estetik bir tazı olan
Amerikan Foxhound, ince, uzun ve düz kemikli ön
bacaklara sahiptir. Arka bacaklar ise kalçadan geriye
doğru meyillidir.Bu özellik ırka daha fazla sürat ve
çeviklik kazandırmaktadır. Uzun, hafifçe yuvarlak
büyük bir kafası vardır. Kulakları yassı ve düşüktür.
Gözleri iri, bakışları sıcaktır. Gözler kahverengi veya
ela olabilir. Kuyruğu ucu kıvrık şekilde yukarı doğru
tutulur. Sert ve kısa tüylere sahip kürkü her renk
olabilir. En sık rastlanan kürk renkleri ten ve beyaz,
altın ve beyaz, veya siyah - beyazdır.
KARAKTERİ : Bir ev peti olarak yetiştirilmiş
olmamasına rağmen iyi huylu bir tabiatı vardır.
İnsanlarla ve diğer köpeklerle iyi geçinir. Ev içinde
sabırlı, cana yakın ve nazik bir köpek olan Amerikan
Foxhound, av sırasında cesur ve enerjik bir savaşçıya
dönüşür. Çocuklarla çok iyi anlaşır ve sürü halinde
avlanmaya alışık olduğu için diğer köpeklerle arası
iyidir. Fakat köpek dışındaki hayvanlarla bir araya
getirilirken
dikkatli
olunmalıdır.
Amerikan
Foxhound'un av için iç güdüleri çok kuvvetlidir ve bir
koku aldığında peşinden gidebilir. Bu nedenle ev için
eğitimi zor olabilir. Yabancılara karşı sevecen veya
korumacı bir yaklaşım gösterebilir. Tanıdık bir koku
aldığında bütün neşesiyle tüm emir ve istekleri yerine
getirir. Havlamaya ve ulumaya yatkındır.

Amerikan Foxhound


YAŞAM ORTAMI : Amerikan Foxhound apartman ve ev yaşamı
için uygun bir pet değildir. Yetişkinlerle ve çocuklarla arası iyi
olmasına rağmen bütün günü ev içinde yatarak geçirmesi
mümkün değildir. Geleneksel olarak bu köpekler ılıman
iklimlerde ev dışında korunaklı bir barınak yapılarak bakılır.
Bahçede bakıldığında keskin burnu ve güçlü sesi sayesinde iyi bir
bekçi köpeği olur.



EGEZERSİZ İHTİYACI : Her şeyden önce bir av köpeği olduğu
için güvenli bir çevreye ve bol egzersize ihtiyaç duyar. Spor
yapmaktan hoşlanan biri için iyi bir spor arkadaşı olabilir. Uzun
yürüyüşler veya koşu en uygun egzersizlerdir. Tasmasız
bırakılacaksa mutlaka güvenli bir alan dahilinde olmalıdır. Ev
içinde çok fazla enerjik olan bu ırk, yeterince egzersiz
yaptırılmadığı takdirde çevreyi tahrip edebilir veya huzursuz bir
köpek haline gelebilir.



BAKIMI : Kısa tüylü ve sert yapılı kürkü kolay fırçalanır. Orta
derecede tüy döken Amerikan Foxhound, sadece ölü tüylerin
toplanması amacıyla seyrek olarak fırçalanmaya ihtiyaç duyar.



KÖKENİ : Amerikan Foxhound, 17. yüzyılda tilki avının yüksek
tabakadaki arazi sahipleri arasında yaygınlaşması sonucu,
İngiltere'den getirilmiş İngiliz, Fransız ve İrlanda Foxhoundlar
kullanılarak elde edilmiş üstün özelliklere sahip bir tazıdır. 200
yıl öncesinde bu köpeklerin yerli Amerikalıları aramak için
kullanıldıklarına ait bilgiler de mevcuttur. Günümüzde hala av
köpeği olarak kullanılmaktadır. Bu ırk tilki avında iz takibi, hız,
dayanıklılık, çeviklik ve sürü halinde avlanmaya yatkın
oluşlarıyla olağanüstü özelliklere sahip bir av köpeği olması
yanında aynı zamanda iyi bir bekçi köpeğidir. Amerikan
Foxhound AKC tarafından kayda geçen en eski ırklardan biridir.
Kanada Kennel Club tarafından 1889'da 32 adet Foxhound tescil
edilmiştir.

basenji




Temel Özellikleri : Neşeli, duygulu, çocuklara karşı sabırlı. Hiç
bir kötü kokusu olmayan son derece temiz bir köpektir.
Köpekler arasında ender görülen bir özelliğe sahiptir: Havlamaz.
Diğer bir çok ırktan farklı olarak dişiler yılda iki kez değil, bir
kez kızgınlık gösterir. Basenji havlamaz fakat duruma göre pek
çok farklı ses çıkararak kendini ifade edebilir. Basenji, kökeni
Mısır'dan gelen en eski ırklardan biridir. Tazıların bir alt grubu
olan "Sighthound"ların bir üyesi olan Basenji, atletik, küçük ve
zarif bir köpektir. Basenji yeterli egzersiz yaptırılırsa bir
apartman dairesinde yaşayabilir. Ilıman iklimler hariç ev dışında
yaşayamaz. Ev içinde çok aktif olan bu ırk için ideal yaşam
ortamı küçük bahçeli bir evdir. üç veya daha fazlası birlikte çok
daha mutlu ve uyumlu yaşayabilen Basenji'ler kendi aralarında
kavga etmezler. Günlük egzersiz gereksinimi fazla olan bir ırktır.
Uzun yürüyüşler, yorucu egzersizler ve oyunlarla hem fiziksel
hem zihinsel açıdan dinç tutulmadığı takdirde şişman ve tembel
bir köpeğe dönüşme eğilimi vardır
Neler Yapar : Basenji zeki, meraklı, bağımsız, sevecen, canlı bir
karaktere sahiptir. Profesyonel kişiler tarafından erken dönemde
ele alınırsa yüksek eğitim potansiyeline sahiptir. Her zaman
oyuna hazır, hızlı, kıvrak ve oyun sırasında yorulmak nedir
bilmeyen nazik bir köpektir. Fakat sıkıldığında çevreye zarar
verebilir. Ayrıca çiğnemeyi seven bir köpek olduğu için
oyalanacağı degişik oyuncaklar olması çevreye zarar verme
riskini azaltır. Basenji temiz, köpek kokusu olmayan ve çok az
tüy döken, allerji problemi olan insanlar için ideal bir ırktır. Bir
Basenji ile sahibi arasında ortaya çıkabilen uyum problemleri
genellikle sessiz bir köpeğin çok hareketli olabileceğinin tahmin
edilmemesinden kaynaklanır. Congo köpeği, Congo Terrier
olarakta tanınan Basenjiler ıslak havaları sevmez. Gerçek
gözyaşlarıyla ağlar, ağaçlara tırmanır, ayılar gibi sarılır, kuşlara
sezdirmeden sinsice yaklaşır ve bir kedi gibi kendini temizler.



KÖKENİ : Basenji, bilinen en eski köpek ırklarından
biridir ve kökeni antik Mısır'dan gelmektedir. 5000 yıl
öncesinden kalan Mısır mezarlarında ve duvar
resimlerinde Basenji'ye benzeyen köpek resimleri
bulunmakla birlikte, aslında ırk piramitlerin
kendisinden bile yaşlıdır.
Eskiden Afrika'da
ormanlarda insanlara rehberlik yapan, vahşi
hayvanları uzaktan bildiren Basenji, aynı zamanda
aktif bir av köpeği olarak görev yapmıştır. Avrupa'dan
Afrika'ya giden ilk insanlar tarafından keşfedilen
Basenji, bütün köpeklerin distemper hastalığına
yakalanıp ölmesi nedeniyle Avrupa'ya 1800'lü yıllardan
1934'e kadar getirilememiştir. İlk kez 1934'te
İngiltere'ye başarılı bir şekilde götürülen Basenjiler
İngiliz yetiştiriciler tarafından saf olarak yetiştirilmiş
ve tüm dünyaya yayılmıştır. Basenji 1943'te AKC
tarafından resmi olarak tazıların bir alt grubu olan
"Sighthound" olarak kabul edilmiş ve kayıtlara
geçmiştir. Basenjilerin başlangıçta yurt dışına çok
büyük zorluklarla ve az sayıda çıkarılması nedeniyle
genetik kalıtsal hastalıklara yatkınlığı vardır. Bu
yüzden 1980'lerde gen havuzunu genişletmek amacıyla
Afrika'dan yeni köpekler getirilmiş ve bu sayede daha
önce tanınmayan siyah gölgeli kürk yapısına sahip
köpekler gen havuzuna dahil olmuştur.

Basset Hound








-TEMEL ÖZELLİKLERİ:Kafası büyüktür, yuvarlakça bir kafatası
ve belirgin bir tepesi vardır.Basset Hound Burnunun ve ağzının
bulunduğu düzlem kafatasının üstüne paraleldir. Derisi üstünde
bol durur ve kafasında katmanlaşır. Kadife gibi yumuşak
kulakları çok uzundur ve burnunun üstüyle aynı hizaya iner.
Kulakları düz durmaz, katlıdır. İri dişleri birbiriyle makas gibi ya
da aynı hizada birleşir. Dudakları aşağı sarkar. Üzgün bakışlı
kahverengi gözlerindeki ifade yumuşaktır. Basset'nin belirgin bir
deri sarkması vardır. Göğsü derindir ve ön bacaklarının önünde
genişler. Patileri büyüktür ve arka butları yuvarlaktır. Köpek
düşünerek hareket eder, hareketleri sakar değildir. Kürkü kısa ve
sert tüylüdür, parlaktır. Rengi genelde beyaz üzerine kestane
rengi ya da kum rengi lekelidir.
Karakteri : Basset Hound tatlı, nazik, sadık, barışçıl ve iyi
huyludur. Aile hayatına iyi uyum sağlar. Yumuşaktır ama
çekingen değildir; sahibine karşı çok sevecendir, çocuklarla
arkadaştır. Genellikle ısırmaz ama biraz inatçı olabilir. Yiyecek
vermeniz için size oyunlar, numaralar yapmayı sever. Gür,
müzikal bir havlaması vardır. Ev hayatına alışmaları biraz güçtür
ama sakin, sabırlı bir eğitimle ve olumlu motivasyonla terbiye
edilebilir. Düzgün eğitildiği takdirde itaatkar olur, ama ilginç bir
koku duyduğunda bazen dikkatini çekmek zor olabilir.
Yaşam Ortamı : Basset Hound apartman hayatına uygundur. İç
mekanlarda çok hareketsizdirler ama eğer imkanları olursa
dışarda saatlerce oyun oynayıp koşarlar. Bahçeye çıkmasalar da
olur ama onları sağlıklı ve formda tutmak için koşup
oynayacakları fırsatlar yaratmalısınız.
Egzersiz İhtiyacı : Basset Hound köpeklerinin sağlıklı olmaları
için çok egzersiz yapmaları gerekir. Ancak egzersiz için aşırı
zorlanmamalıdır. İmkanı olursa bu ırk saatlerce koşup oynar.

Basset Hound




Bakımı : Gereğinden fazla beslenen Basset Hound'larda fazla kilo
omurgalarına ve bacaklarına çok yük getirir. Kısa bacaklı ve uzun, ağır
bir gövdesi olduğu için topallık ve felç gibi sorunları olabilir. Mide ve
barsakları gaz yapmaya meyillidir, o yüzden onları günde 1 öğün büyük
bir yemekle beslemek yerine, 2 ya da 3 küçük öğünle beslemek daha
akıllıca olur. Düz, kısa kıllı kürkünün bakımı kolaydır. Sıkı ve sert kıllı
bir fırçayla taranıp fırçalanmalıdır. Bu ırk devamlı olarak tüy döker.
Kökeni :Basset Hound ismi Fransızcada alçak anlamına gelen "bas"
kelimesinden gelir. Bazı kaynaklarda Basset Hound köpeklerinin diğer
Fransız av tazılarının genetik olarak cüce olan yavrularından türediği
belirtilse de, bu ırkın Bloodhound köpeklerinden türeyen oldukça eski
bir ırk olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre, Basset Houndların ilk
ünü 1863'te Paris Köpek Şov'unda ortaya çıkmıştır. Ünü İngiltere'ye
yayılmıştır ve iki grup köpek üreticisi arasında heyecanlı tartışmalar
çıkmıştır. Bir grup bu köpekleri av köpeği olarak korumak isterken öbür
grup onları arkadaş köpeğe çevirmek istemişlerdir. Bu iki grup arasında
ise Amerikan üreticiler hem insanları çok memnun eden hem de avcılık
özelliklerini koruyan bir arkadaş köpek geliştirmişlerdir. Bu ırk,
Amerikan Köpek Kulübü (AKC) tarafından 1885'te tanınmıştır. Bu ırk
mağaralarda olduğu gibi açık alanlarda da avcılık yapar, dolayısıyla tilki,
tavşan, ve sülün avlamada kullanılır. Bassetler grup halinde ya da tek
olarak avlanırlar. Mükemmel duyma yeteneği vardır ama refleksleri
biraz yavaştır. Yavaş adımları yürüyen avcılar için uygundur ve avları
korkutup kaçırmaz. Basset'nin burnu neredeyse Bloodhound'unki kadar
iyidir. İngiltere?de de popüler olmuş ve 1883?de Köpek Klübü tarafından
bir cins olarak kabul edilmiştir. İngiltere?de köpek yetiştiricileri
arasında canlı bir tartışmaya neden olmuştur. Bir kısmı bu köpeği av
köpeği olarak yetiştirmek isterken , diğer bir kısım onu insanlara
arkadaşlık eden bir köpek olarak yetiştirmek istemiştir. Bu iki tartışma
grubuna daha sonra Amerikalı köpek yetiştiriciler de katılmış ve onu
avcı niteliklerini koruyan ve insana arkadaşlık eden bir köpek olarak
geliştirmeye karar vermişlerdir. Amerikan Köpek Kulübü tarafından
1964 yılında bir cins olarak kabul edilmiştir.

Beagle




Dayanıklı, sağlam bünyeli, köşeli hatları olan bu ufak tazı, bakımı
kolay,Beagle kaygan ve kısa tüylü bir kürke sahiptir. Tüyleri üç renkli
olur: kızıl ve beyaz, turuncu ve beyaz, sarı ve beyaz. İki cins Beagle
vardır, bunlar ancak tüylerinden ayırt edilebilir. Birinin kürkü düzdür,
ama tüyleri çok ince değildir, öbürünün ise tüyleri karışıktır. Beagle
Küçük bir İngiliz Foxhound'a benzer. Kafatası geniştir ve hafifçe
yuvarlaktır, ağzı ve burnu düz, kare biçimlidir. Ayakları yuvarlak ve
güçlüdür. Siyah burnunda koku almak için iri burun delikleri vardır.
Uzun, geniş kulakları sarkıktır. Kahverengi gözlerinin karakteristik bir
yalvaran bakışı vardır.
Karakteri : Beagle herkesi seven, nazik, tatlı, hayat dolu ve meraklı bir
köpektir. Mutlulukla kuyruk sallar, sosyaldir, cesurdur ve akıllıdır. Sakin
ve sevecendir. Çocuklarla mükemmel anlaşır, genelde diğer köpeklerle
de arası iyidir, ama kedi gibi diğer hayvanlarla ve ev hayvanlarıyla
küçüklükten beri sosyalleşmemişlerse yalnız bırakılmamalıdır. Beaglelar
ne istediklerini bilirler. Kararlıdırlar, gözlemcidirler ve sakin, sıkı bir
şekilde terbiye edilmelidirler. Bu cins yalnız bırakılmayı sevmez. Eğer
uzun süre evde olmayacaksanız, iki tane almanız tavsiye edilir.
Genellikle Beagle yüksek sesle ulur. Beagle'lar kendi burunlarının dikine
gitmeye eğilimlidirler. Eğer etrafı çevrili olmayan bir alanda onları
serbest bırakırsanız, çevreyi keşfetmek için uzaklaşabilir. Yaşam Ortamı
: Çok aktif olan bu ırk evde yaşayabilir. Ancak aktivite için haraket
edebileceği bir ortama ihtiyacı vardır.

Beagle




Egzersiz İhtiyacı : Enerjik bu köpeğe mutlaka
oynayabileceği bir alan bulunmalı ve düzenli
günlük yürüyüşler yaptırılmalıdır. Ancak
tasmasız dolaştırılması tavsiye edilmez. Çünkü
başka hayvanların peşinden gidebilir. Bakımı:
Enerjik bu köpeğe mutlaka oynayabileceği bir
alan bulunmalı ve düzenli günlük yürüyüşler
yaptırılmalıdır. Ancak tasmasız dolaştırılması
tavsiye edilmez. Çünkü başka hayvanların
peşinden gidebilir.
Kökeni : Beagle en popüler koku alan
tazılardandır, çünkü enerjiktir, isteklidir,
neşeli ve tatlı bir mizacı vardır. Bu ırk büyük
bir ihtimalle Harrier ile ingilteredeki diğer
tazıların çiftleştirilmesinden oluşmuştur.
Beagle köpekleri gruplar halinde, tek tek ya da
çiftler halinde tavşan, sülün ve bıldırcın
avlamak
için
kullanılmışlardır.
Ayrıca
mükemmel bir narkotik arama köpeği ve
harika bir aile dostu olmuştur.

Black and Tan Coonhound






Coonhound'lar Black and Tan, Bluetick, English, Redbone,
Treeing Walker ve Plott hound olmak üzere altı ayrı safkan
ırktan oluşan bir tazı grubudur.Black -Tan Coonhound Black
and Tan Coonhound büyük, güçlü ve kıvrak bir iş tazısıdır.
Enerjisi ve dayanıklılığı sayesinde her türlü hava ve iklim
koşullarında iz sürmede, geyik, ayı, dağ aslanı avında
kullanılabilir. Esas olarak rakun avında kullanılan Coonhound,
tamamen koku üzerine hareket etmektedir. Coonhound'un genel
duruşu ve ifadesi güç, kıvraklık ve zekayı çağrıştırır. Vücudu çok
dengeli ve orantılıdır. Kafatasının üst yüzeyi ile burun kemiğinin
üst tabanı birbirine paraleldir. Burun ucu siyah renkte ve burun
kanatları geniştir. Gözleri yuvarlak ve rengi açık kahverengi ile
koyu kahve arasında değişir. Göğüs geniştir, derinliği en az
dirseklere kadar uzanır. Kısa tüylü kürkü vücut genelinde siyah,
burun, bacaklar ve göğüste ten rengidir. Beslenirse obezite ve
tembellik oluşabilir.
Karakteri Coonhound'ların tümü av için yetiştirilmelerine
rağmen çok iyi birer pet olabilirler. Nazik, sevecen, zeki, sadık ve
müthiş sabırlı bir karaktere sahiptir. Kulağa hoş gelen bir sesleri
vardır. Bireysel olarak bazılarında koruma içgüdüleri daha güçlü
olup yabancılara karşı daha temkinli bir yaklaşım sergileyebilir.
Oyun sırasında hareketleri çok küçük çocuklar için kaba olabilir.
Bu ırk hayatı boyunca devam edecek sıkı fakat sabırlı bir eğitime
ihtiyaç duyan, sahibini memnun etmekten hoşlanan bir iş
köpeğidir. Yabancı köpeklere karşı agresyon gösterebilir. Show
ve saha olmak üzere iki tür Black and Tan Coonhound vardır.
Show tipleri biraz daha büyük, daha az enerjik ve iş odaklı
olduğundan ev hayvanı olarak daha elverişli bir mizaca sahiptir.
Irk özelliği olarak bol salyalı bir köpek olan Coonhound'un
ağzından devamlı salya akması normaldir.

Black and Tan Coonhound






Yaşam Ortamı: Black and Tan Coonhound
apartman yaşamı için tavsiye edilmez. Ev
içinde fazla hareket edemeyeceğinden büyük
bahçesi olan bir evde bakılmaları uygun olur.
Egzersiz İhtiyacı Günlük yorucu egzersizlere
ihtiyaç duyan enerjik bir iş köpeğidir.
Kokuların peşinden gitme içgüdüleri çok
güçlü olduğundan daima sınırlı ve kontrollü
bir çevrede olmaları ve her zaman tasma ile
dolaştırılmaları gereklidir.
Bakımı Arada sırada fırçalanması ve ölü
tüylerden arındırılması kürkün parlak olması
için yeterlidir. Kulakların temiz tutulması ve
enfeksiyonlardan korunması için düzenli
kontrol edilmesi gereklidir.
Kökeni Black and Tan Coonhound, 11.
yüzyıldan itibaren Amerika'da Bloodhound ile
Foxhound'un renkleri ve rakun üzerine
ustalıkları esas alınarak melezlenmesi ile elde
edilmiş bir ırktır. Rakun avcısı olarak bilinen
bu ırk, ayı, geyik, opossum (sarig), dağ aslanı
avında da başarılıdır. AKC tarafından resmi
olarak 1945'te kabul edilmiştir.

Bloodhound




Temel özellikleri, uzun yüzü, sarkık kulakları ve kırışık derisi ile güçlü bir
tazıdır.Bloodhound Yüzündeki sarkık deri Bloodhound'a mağrur, ama
hüzünlü bir ifade verir. Boyun oldukça kaslı ve yine sarkık derilidir. Sırtı
köpeğin boyutuna göre aşırı derecede güçlüdür. Güçlü omuzları saatlerce
başı yerde koku peşinde çalışmasına yardımcı olur. Ön bacaklar güçlü ve
yere diktir. Kuyruğu zarif bir orak biçiminde sırt çizgisinin üzerinde taşınır.
Gözler içe gömülü gibidir. Göz kapaklarının alt kısmı içini ortaya çıkaracak
biçimde aşağı sarkıktır. Uzun yüzünün üst kısmında konumlanmış siyah bir
burnu vardır. Yüzündeki kırışıklıkların koku partiküllerini burna kanalize
ettiği söylenir. Tüyleri kısa ve ele sert gelir. Başında ve kulaklarındaki tüyler
daha yumuşaktır. Kürkü siyah ve ten rengi, kızıl ve ten rengi ya da kızıl ve
kahverengi olabilir.
Karakteri Bloodhound kibar, sabırlı, asil ve sevgi dolu bir köpektir.
Çocuklarla arası mükemmeldir. Tamamen iyi huylu bir arkadaştır. Bu
köpekler çocukların üzerine tırmanmasına izin vererek öylece yerde
yatabilir. Ancak köpeğe karşı adil olmak için çocukların bu sabırlı arkadaşı
çok sıkıştırmamasını sağlamak gerekebilir. Gençken oldukça enerjik ve
bağımsızdır. Disiplinli ancak yumuşak bir eğitim gerekir. İnatçı olabilir. Bu
ırkın sahipleri eğitim sırasında tecrübe ve bol sabıra ihtiyaç duyar. En
önemlisi tutarlı olmaktır. Bu köpekler asık suratla neler elde
edebileceklerini bildiklerinden bunu sonuna kadar kullanmak isteyebilirler.
Fazla itaat beklenmemelidir. Doğal olarak kibar hayvanlar olmalarına
rağmen kendilerine has bir düşünme tarzları vardır. İtaat etmektense kendi
başlarının dikine gitmeyi tercih ederler. Erkekler 1-2 yaşından önce
olgunlaşmaz. Bu dönemde uygun yönlendirme ve kontrolle mükemmel bir
köpeğe dönüşürler. Bazı Bloodhound'lar çekingendir. Bu nedenle erken
yaşta sosyalleştirme çok önemlidir. Nadiren saldırganlaşır. Ayni cinsiyetteki
köpeklerle kavga etme eğiliminde bazen olsalar da insanları çok sever.
Bazıları ise eve sahipleri yokken kimseyi sokmaz. Bazısı ise iyi bekçi
köpeğidir. Bloodhound'un uluma eğilimi vardır. Her yeri ve her şeyi
koklama ve iz peşinde evden uzaklaşma gözlenebilir. Bu ırk bir haftalık
izleri bile takip edebilme yeteneğine sahiptir. Öylesine kararlıdır ki 100 mil
boyunca izi takip ettiği olmuştur. Bloodhound dünya çapında ünlü bir iz
sürme köpeğidir. Bloodhound'un bulduğu izler mahkemelerde delil olarak
kabul edilmektedir. Çevresi çitlerle çevrili bir bahçede olmazsa ilginç
bulduğu bir koku peşinden alıp başına gidebileceğinden sürekli kontrol
altında tutulmalıdır.

Bloodhound






Yaşam Ortamı Bloodhound yeterince egzersiz imkanı
sağlandığında apartman dairesinde de yaşayabilir. Orta
büyüklükte bir bahçe gereksinimlerini karşılayacaktır.
Egzersiz İhtiyacı Bloodhound koşmaya bayılır ve bol egzersize
gereksinimi vardır. Ancak ilginç bir koku yakalarsa sizi
dinlemesini sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Tam erişkin
olmadan eklemlerine ekstra stres yükleyen egzersizlerden
kaçınılmalıdır.
Bakımı Kısa tüyleri temiz ve bakımlı tutmak için tüm gereken
haftalık fırçalamalardır. Kulakların içi sık sık kontrol edilip
temizlenmelidir. Bloodhound'ların bazı insanlara hoş
gelmeyen belirgin bir köpek kokusu vardır.
Kökeni Bu ırk en az bin yıllıktır. Belçika'daki St. Hubert
keşişlerince
mükemmelleştirilmiştir.
Daha
sonra
Normanlarca
İngiltere'ye
oradan
da
Amerika'ya
götürülmüştür. Ayrıca Flemish Tazısı olarak da bilinir. Dünya
çapında Amerikan Coonhound, İsveç Jura Tazıları, Brezilya
Fila Brasileiro, Bavyera Dağ Tazısı ve pek çok benzer köpek
ırkı kökenini bu ırktan alır. Bugün tüm Bloodhound'lar siyah
& ten rengi ya da kızıldır; ancak Orta Çağlarda diğer tek
renklerde de mevcuttular. Orta Çağ Avrupa'sında var olan
beyaz tipine Talbot Tazısı denmekteydi. Bloodhound avı
öldürmektense onu bulmayı amaçlar. Av hayvanları, kayıp
kişiler, suçlular ve kaçak kölelerin izlerinin sürülmesinde
kullanılmışlardır. Bu gün bu ırk hem iz sürücü hem de eşlik
eden bir köpek olarak kullanılmaktadır. Yumuşak huylu olsa
da itaat eğitiminde pek başarılı değildir.

Borzoi (Rus Kurt Tazısı)




- Borzoi (Rus Kurt Tazısı), uzun ve dar bir kafayla, yüksek ve
aristoktratik birBorzoi köpektir. Hafif kavisli baş yapısı ve uzun
aşağıdan konumlu kıvrık kuyruğu vardır. Yele benzeri boyun
tüyleri temel özelliklerindendir. Burun siyah; gözleri oblik ve
koyu renklidir. Kulaklar geriye yatıktır; ancak dikkat kesildiğinde
yarı dik durur. Sırtı zarifçe bükülür. Göğüs dar; fakat oldukça
derindir. Uzunca ipeksi kürkü dalgalı ya da geniş kıvırcıklarla
süslü olabilir. Siyah lekelerle birlikte beyaz, altın sarısı, pas rengi
ve gri olabilir.
Karakteri Borzoi, tatlı, sahibinden fazla şey talep etmeyen ve
duygularını pek belli etmeyen bir köpektir. Ailesine aşırı
derecede sadıktır; ancak mağrur ve kendinden emin bir ifadesi
vardır. Gerektiğinde ailesini korur. Zekidir; ancak bu ırkın
eğitimi karşılıklı saygı ve anlayış gerektirir. Eğlenceli numaralar
yapmaya alıştırılamaz; ama aile içinde uyumlu bir düzeye
getirilebilir. Kedi benzeri sessiz olmasına rağmen zorlanırsa
ısırmaya hazırdır. Kendi başlarına serbest dolaşmaya eğilimleri
vardır ve inanılmaz derecede hızlıdırlar. Diğer köpeklerle araları
iyidir; fakat onlara avcı geçmişlerini hatırlatan kedi ya da tavşan
gibi küçük hayvanlarla güvenilir değillerdir. Güçlü çeneleri ile
küçük bir hayvanı bir ısırışta öldürebilir. Mümkün olduğunca
erken
yaşlarda
kedi
ve
diğer
küçük
hayvanlarla
sosyalleştirilmelidir; yine de unutulmamalıdır ki Borzoi kaçan
hayvanları avlayan bir tazıdır. Borzoi çocuklu aileler için uygun
olsa da bir çocuğun köpeği olmaya uygun değildir. Kızdırılmaya
ya da zorlanmaya gelmez. Dinlenme saatlerine çok düşkündürler
ve
sert
oyunlardan
hoşlanmazlar.
Yabancılara
karşı
mesafelidirler. Büyüme dönemlerinde besinsel değeri yüksek bir
beslenme gerekir.

Borzoi








Yaşam Ortamı Yeterli egzersiz sağlandığında apartmanda da
yaşayabilir. Ev içinde o kadar sesizdir ki varlığı unutulabilir;
ancak dışarda bol yürüyüş ve koşuya gereksinim duyar. En ideali
ortalama büyüklükte çevresi çitlerle çevreli bir bahçedir. Açık
alanda tasmasız dolaştırılmamalıdır.
Egzersiz İhtiyacı Bu köpekleri zinde tutmak için bol egzersiz ve
düzenli serbest koşu gereklidir. Ancak bazı ülkelerde şehir içinde
tazıların kayışsız dolaştırılması yasaktır. Borzoi mükemmel bir
koşu arkadaşı olabilir ya da mutlu bir şekilde bisikletin yanında
size eşlik edebilir. Yine de unutulmamalıdır ki gözüne erişecek
av benzeri her küçük hayvanın ardından inanılmaz süratiyle
koşmak isteyecektir. Bu gerçekleştiğinde çok hızlı hareket
etmeyi öğrenmeniz gerekir.
Bakımı Uzun ipeksi tüylerin bakımı kolaydır. Düzenli tarama
sorunun üstesinden gelecektir. Banyo yaptırmak bu kadar uzun
boylu bir köpekte problem olabilir. Parmak aralarındaki tüyler
hayvanın rahatlaması ve parmakların yayılmasını önlemek için
kesilmelidir. Mevsim dönüşlerinde bol tüy döker.
Kökeni Borzoi muhtemelen 1600'lerde Arabistan'dan Rusya'ya
getirilmiştir. Bu zarif tazı burada Rus aristokrasisi tarafından
ilgiyle karşılanmıştır. Uzun tüylü çoban köpekleri ile
çaprazlanarak iklime adapte olması sağlanmış ve Rus Kurt Tazısı
adını aldığı sert ve cesur bir kurt avı köpeğine dönüşmüştür. Rus
asilzadeleri yüzlerce yıl bu köpekleri üretmiş ve onlarla
avlanmıştır. Sonunda Borzoi popülerliği tüm Avrupa'ya da
yayılmıştır. Kraliçe Viktorya Borzoi beslemiş daha sonra pek çok
İngiliz asilzade de bu alışkanlığı devam ettirmiştir. Irk, kraliyet
ailesi arasında popüler bir hediye nesnesi olmuştur. Ev köpeği
olarak kullanımı arttıkça karakteri de daha yumuşamıştır. Adı
Rusça "süratli" anlamına gelir.

Dachshund










- Temel Özellikleri üç ayrı türü vardır: Kısa tüylü, uzun tüylü ve
tel tüylü. Biz en eski ve ve diğer türlerin de atası olan kısa tüylü
olanı temel alacağız. En sık görüleni kısa tüylü olanıdır.
Bakışlarında enerjik ve dostça bir ifade vardır. Cesur, inatçı,
neşeli, duygulu, kompkleksizdir.
Neler Yapar? Hayvanları ininde yakalabilen bir köpektir. Büyük
Britanya, Almanya ve İsviçre'de av sporu için kullanılır. Ancak
köpek yetiştiricilerinin çoğu bu cinsi zeki ve canlı bir insan dostu
olarak çoğaltmayı amaçlarlar. Dachshund, havlama eğilimi
yüksek bir köpek olduğu için bekçi köpeği olarak da kullanılır.
Kökeni 16. Yüzyıl'da yaygınlaştı, 19. Yüzyıl'ın sonunda
mükemmelleştirildi. Bir firavunun mezarında resminin
görülmesi geçmişinin belki 5000 yıl önceye kadar uzandığını
göstermektedir. En eski cinsin ismi Teckel'dir ve Almanlar bu
tarihi Mısırlı ismini muhafaza etmişlerdir. Dachshund cinsi
köpekler temel kökenleri ve karakteristik özellikleri aşağı yukarı
aynı olmakla beraber kendi içlerinde birkaç türe ayrılırlar. Bu
farklılık en belirgin olarak tüy renkleri ve yapısından
gözlenebilir.
Uzun Tüylü Dachshund, kısa tüylü türden daha sakin ve
uysaldır, daha az havlar. Yumuşak, ipeksi ve parlak tüyleri
gövdesinin altına kadar uzanır. Tüylerinin kalınlığı onu soğuktan
korur. Her gün fırçalanması gerekir. Muhtemelen, kısa tüylü
türün bir spanyelle çiftleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Güzelliği
nedeniyle, neredeyse sadece insana arkadaşlık eden köpek olarak
kullanılır.
Tel Tüylü Dachshund, yaklaşık yüz yıllık bir türdür. Kısa Tüylü
Dachshund, Schnauzer ve Dandie Dinmont'un çiftleştirilmesiyle
elde edilmiştir. Gövdesinin tamamı kaba ve sık tüylerle kaplıdır.
İkinci bir tüy tabakası daha vardır. Sakalı sivri, kaşları çalı
gibidir. Doguştan sporcu bir cins olduğu için, uzun yürüyüşlere
ihtiyacı vardır, zaman zaman ev dışında tamamen serbest
bırakılmalıdır. Ancak, bir apartman köpeği olarak da çok
değerlidir.

English Foxhound



İngiliz Tilki Tazısı, geniş kafatası ve uzun burnu ile
atletik ve zarif bir köpektir. Boyun uzun, arka bacaklar
çok güçlüdür. İri gözlerinde iyi huylu bir ifade vardır.
Kulaklar başa yapışık taşınır. Kendini kanıtlamış av
köpeklerinin kulak uçları av sırasında yaralanmaları
engellemek için yuvarlatılır. Bacaklar yere dik iner ve
patiler kedi ayağı gibidir. Kısa, sert ve bakımı kolay
kürkü genellikle üç renk (siyah, beyaz ve ten rengi)
olur. Kahverengi gözler iri ve kibar bir ifadeye sahiptir.
Kuyruk dik taşınır.
Karakteri İngiliz Tilki Tazısı oldukça aktif, cesur ve iyi
huylu bir köpektir. Sahibine karşı itaatkardır. Yine de
eğitim zaman alır. İnsanlarla arası iyi olsa da diğer
köpeklerle kalabalık guruplar halinde olmayı sever.
Diğer hayvanlarla da iyi anlaşır. İngiliz Tilki Tazısı beş
ya da altı saat durmaksızın sabit bir hızla sert arazide
koşabilir. Genç yaşta bu kadar fazla enerji tüketerek
yorulmaz avcılar olduklarından 7-8 yaşlarında da erken
emekli olurlar. İngiliz Tilki Tazısı, Amerikan Tilki
Tazısı'ndan biraz daha yapılı ve yavaştır, ancak
karakterleri aynıdır. Bu ırk temel olarak sürü halinde
avlanan bir köpektir. Show kanından gelenler yine de
yeterli egzersiz imkanı sağlanırsa iyi aile köpekliği
yapabilir. Saha tipleri çok aktif olacağından eğer İngiliz
Tilki Tazısı ev köpeği olarak düşünülüyorsa show
kanından bir yavru tercih edilmelidir.






Yaşam Ortamı Bu köpekler apartman hayatı
için tavsiye edilmez. Egzersiz İhtiyacı Mutlu
olabilmesi için yoğun bir aktivite düzeyine
ihtiyaç duyar. Çok fazla kapalı kalırsa eşyalara
zarar verecektir. Güvenli bir arazi içinde
olunmadığı sürece İngiliz Tilki Tazısı ilginç
her kokunun peşine takılacağından tasmasız
dolaştırılmamalıdır.
Bakımı Kısa ve sert tüylerin bakımı kolaydır.
Haftalık tarama ve çok gerektiğinde yıkama
yeterli olacaktır.
Kökeni İngiliz Tilki Tazısı çeşitli tazıların
zekice karışımından oluşmuştur. Kanında
Greyhound, Buldog ve Tilki Terrieri de vardır.
Bahsedilen bu son üç ırktan ani yüksek
süratlere çıkışı, gücü, kararlılığı ve ava olan
aşkını almıştır. İngiltere'de en azından
1800'lerden beri İngiliz Tilki Tazısı Derneğinde
ayrıntılı
damızlık
üretim
kitapları
tutulmuştur. At üstünde sürüler halinde tilki
avında kullanılan bu köpeğin inanılmaz bir
dayanıklılığı ve kondisyonu vardır. Ayrıca iz
sürme, bekçilik ve agility'de de kullanılan
İngiliz Tilki Tazılarına rastlanabilir.

Greyhound




- Derin göğsü, şaşırtıcı şekilde esnek omurgası ile bu ırk hız için
üretilmiştir.Greyhound Başı neredeyse hiç belli olmayan alın
çıkıntısı ile uzun ve sivridir. Kulak arasındaki mesafe geniştir.
Küçük kulakları geriye katlanmıştır. Gözler koyu renkli, boynu
uzun ve zariftir. Ön bacaklar yere dik ve düzdür. Arka bacaklar
adaleli ve çok güçlü, sırtı kavislidir. Uzun kuyruğu aşağıdan
konumludur ve ucu hafif kıvrıktır. Kısa tüyleri her renk olabilir.
Karakteri Duyarlı, iyi huylu ve zarif. Cesur, sadık; ama inatçı.
Greyhound oldukça zeki bir köpektir; ancak sahibine ve
yabancılara karşı olan içe dönük karakteri nedeniyle bu yeterince
anlaşılamamıştır. Çekingenliğini engellemek için erken yaşta çok
iyi sosyalleştirilmelidir. Genel olarak kibar ve dengelidir. İster
show isterse de iş köpeği kanından gelsin o binlerce yıldır
insanların hızı için ürettiği sevgi dolu ve kibar bir köpektir.
Greyhound'ın keskin bir av güdüsü vardır. Hızla hareket eden
her küçük şeyi izlemeleri iç güdüseldir. Çok hızlıdırlar ve bazıları
kedi ya da diğer küçük evcil hayvanları öldürebilir. % 20'si
uslanmaz bir avcı iken % 10'u bu güdüden tamamen muaf
diğerleri de evdeki kedi ve diğer küçük ev hayvanlarını rahat
bırakacak şekilde eğitilebilir. Nadiren diğer köpeklerle problem
yaşanır ve genel olarak çocuklarla arası iyidir. Ev içinde tembel
denebilecek kadar sakindir. Ailesi ile sıkı bağ kurar ve fazla
havlamayı sevmez. Greyhound çok atılgan bir köpek değildir. Bu
nedenle mükemmel bir aile köpeği olabilir. Show kanından
gelenler daha uyumlu olmasına rağmen emekli yarış tazıları da
ideal ev köpekleridir.









Yaşam Ortamı Greyhound yeterli egzersiz imkanı
sağlandığında apartman hayatına iyi uyum sağlar. Ev
içinde pek hareketli değildir. Soğuğa karşı duyarlıdır ve
soğuk havalarda onu sıcak tutacak bir giysi
giydirilmelidir.
Egzersiz
İhtiyacı
Greyhound
uzun
günlük
yürüyüşlerin yanı sıra düzenli olarak serbest
koşmasına izin verilmelidir. Ancak bu kapalı bir alanda
yapılmalıdır. Greyhound rutini sevdiğinden bu
aktiviteler günün aynı saatine denk getirilmelidir.
Bakımı Kısa tüylerin bakımı oldukça kolaydır. Düzenli
tarama ve sadece gerektiğinde kuru şampuanlama
ihtiyacı karşılayacaktır. Fazla tüy dökmez. Kökeni Bu
çok eski ırk köpek dünyasının en hızlısıdır ve saatte 65
km hıza çıkabilir.
MS 900 yıllarında Arap Salugisi'nden üretildiği
sanılmaktadır Yüzyıllar önce geyik ve ayı avında
kullanıldı. Avı yakalayıp yere yıkmakla görevliydi.
Ayrıca başta kedi ve kazlar olmak üzere bazı ev
hayvanlarının da baş düşmanıydı. Bugün temel olarak
mekanik bir tavşanı takip ettikleri tazı yarışlarında
kullanılmaktadır. Bu spor özellikle Anglo-Saxon
ülkelerde popülerdir. Yarış kariyerleri sona erdiğinde
bu köpekler genelde yok edilir. Greyhound Kurtarma
ekipleri en muhlis olanları seçerek onlara ev bulmakta
oldukça yol katetmiştir.

Harrier
 - Temel Özellikleri Canlı, gözalıcı ve
neşelidir. Evde uyuması gerekir. İyi
huyludur. Koklayarak iz sürer.
 Neler Yapar? İsmi bu cinsin

özelliğini açığa vurur (harrier:
tavşan tazısı). Ne yaban tavşanı, ne
de tilki ondan kaçıp kurtulabilir.
Olağanüstü bir koku alma duyusu
vardır ve çok kurnazdır. çok
dayanıklıdır. Kovaladığı bir av
eninde sonunda gücünü tüketerek
teslim olur.
 Kökeni Tilki tazısına benzer.
Greyhound,
bulldog
ve
tilki
terrierinin
çiftleştirilmesiyle
geliştirildi.

Ibizan Hound
 - Temel Özellikleri çok canlı,

hareketli ve zekidir. Erkekler
öteki köpeklerle kavga edebilir.
Evde uyuması gerekir.
 Neler Yapar? çok hızlı koşar.
özellikle yaban tavşanı avında
kullanılır. Gece avında da
kullanılabilir. Avı bulur ve getirir.
 Kökeni
İbiza’nın
Balear
adalarının yerlisi olan tazı
benzeri bir köpektir.

Irish Wolfhound(irlanda kurt köpeği)




- Irish wolfhound, Greyhound familyasına (kurt tazısı) ait çok eski bir
ırktır. Savaşta İrlanda soylularına eşlik etmiş, kurt ve elk (kanada geyiği)
avındaIrish Wolfhound kullanılmıştır. Yapılı, kaslı bir köpek olan
İrlanda kurt tazısı, dünya üzerindeki en uzun boylu köpeklerden biridir.
Bazıları küçük bir midillinin boyuna erişebilmektedir. Fakat yapısının
büyüklüğüne rağmen hareketleri rahat ve aktif bir ırktır. Kaba, sert bir
tüy yapısı, bakımsız ve salaş bir görüntüsü vardır. En sık rastlanan kürk
rengi gri olmakla birlikte, grinin dışında kızıl, kahverengi, siyah veya
beyaz renkli olabilir. İrlanda tazısı güç ve zerafeti yansıtan bir
görünüme sahiptir. Uzun bir kafatası ve orta derecede sivrileşen uzun
bir burnu vardır. Kulaklar arkaya doğru tutulur, sadece heyecanlandığı
zamanlar yarım dik konuma gelir. Boynu kaslı, göğsü oldukça derin,
karnı kaslı ve beli incedir. Patileri büyük ve yuvarlak, parmak yapısı
belirgin şekilde kavisli, tırnaklar sert ve kıvrıktır. Kuyruk ucu kıvrık bir
şekilde aşağıya doğru tutulur.
Karakter Irish Wolfhound yumuşak huylu, sabırlı, nazik ve çok zeki bir
ırktır. Çocuklarla iyi anlaşır ve güvenle yalnız bırakılabilir. Hevesli,
itaatkar yapısıyla sahibi ve ailesine karşı koşulsuz sadakat gösterir. Bekçi
veya koruma köpeği gibi bir özelliği yoktur. Tüm yabancılara dost
gözüyle yaklaşmaya eğilimlidir, ancak boyutları nedeniyle uzaklaştırıcı
etki yaratabilir. Bu dev ırk biraz sakardır. Yavaş olgunlaşır, tamamen
erginliğe ulaşması iki yıl alır. Fakat fiziksel gelişimi oldukça hızlı
olduğundan büyüme döneminde iyi beslenmesi şarttır. İrlanda tazısının
eğitimi pek çok ırka göre kolaydır. Nazik ve kararlı bir eğitime iyi yanıt
verir. Yetişkin bir köpek olduğunda sakin, sabırlı bir karakterin oturması
için gençken mümkün olduğunca kendine güven aşılanmalıdır. Ayrıca
yavruyken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da, tasmayı
çekiştirmemeyi öğrenmesidir. Aksi halde güçlü yapısıyla sahibini
kolayca sürükleyebilir. İrlanda kurt tazısı diğer köpeklerle ve erken
dönemde doğru biçimde tanıştırılırsa diğer petlerle iyi anlaşır. Ancak
açık arazide daha küçük bir köpeği avcılık içgüdüleri doğrultusunda
kovalayabilir.

Irish Wolfhound(irlanda kurt köpeği)








Yaşam Ortamı Irish Wolfhound, apartman yaşamı için tavsiye
edilmez. Ev içinde fazla aktif olmadığı için en azından büyük bir
bahçeye çıkış imkanı olmalıdır. Bu dev ırka sahip olabilmek için
evde, kalbinizde büyük bir alana, büyük bir bahçeye ve büyük
bir arabaya sahip olmalısınız. Ailenin bir parçası olmaya şiddetle
ihtiyaç duyan bu ırk, bir kennelda fazlasıyla mutsuz olur. İz
süren bir tazı olduğu için çeşitli hayvanların peşinden gitmeye
eğilimlidir. Bu nedenle egzersiz için güvenli, parmaklıklarla veya
çitle sınırlanmış bir alanda bulunmalıdır.
Egzersiz İhtiyacı Bu dev köpekler fazla egzersize ve koşacak
geniş bir alana ihtiyaç duyar. Ailenin koşullarına adapte olabilir,
fakat sahibiyle birlikte uzun yürüyüşler yapmaktan zevk alır.
Erken dönemde ne kadar egzersiz yaptırılacağı onun insiyatifine
bırakılmalı, kemik ve kaslar büyüme sırasında hassas
olacağından fazla yorucu egzersizlerden ve uzun süren yürüyüş
ve koşulardan sakınılmalıdır.
Bakımı Sert ve orta uzunluktaki kürkü düzenli fırçalama ve
taranmayı gerektirir. Senede bir veya iki kez ölü tüylerden
arındırmak için tutamlar halinde kürke yapışan tüylerin çekerek
veya bir fırça yardımıyla uzaklaştırılması gerekir. Irish
Wolfhound orta yoğunlukta tüy döker.
Kökeni Irish Wolfhound, Greyhound familyasına ait antik bir
köpek ırkıdır. Eski dönemlerde kurt ve elk avında kullanılmış,
savaşta asillere eşlik etmiştir. Milattan önce 1500 yıllarında
Keltler tarafından İrlanda'ya getirildiğne ait söylentiler
mevcuttur. O dönemde "Cu" ismiyle anılan ırk, daha sonra
İrlanda tazısı (Irish Hound), İrlanda Kurt köpekleri (Irish
Wolfdog) olarak isimlendirilmiştir. Irish Wolfhound 1897 yılında
AKC tarafından kayıtlara geçmiştir.

Norwegian Elkhound






- Norwegian Elkhound dayanıklı, güçlü ve kare şeklinde vücut
yapısına sahipNorwegian Elkhound orta boy bir köpektir.
Kafatası geniş ve kama şeklinde daralan bir yapıdadır. Güçlü bir
çenesi, hareketli dik kulakları vardır. Gözleri koyu kahverengi
orta boyutta, oval ve çıkıntılı bir yapıdadır. Elkhound, zeki ve
sıcak bakışlıdır. Kuyruk sırt üzerinde kıvrık biçimde taşınır.
Vücudu hafif kısadır, gövde uzunluğunun büyük kısmını göğüs
kafesi kaplar. Kabarık çift katmanı kürkün dış katı gri renkte, alt
tabaka ve yan taraflar daha açık bir tondadır. Norveçte ayrı bir
ırk olarak kabul edilen Siyah Elkhound ırkı da vardır, fakat bu ırk
Norveç dışında pek tanınmamaktadır.
Karakter Norveçli Elkhound korkusuz ve arkadaş canlısı bir
köpektir. Bazıları yabancılara karşı çekingen olabilir, fakat
ailesini ve tanıdıklarını heyecanla karşılar. Enerjik, güvenilir ve
çocuklarla iyi anlaşan, onlara göz kulak olan Elkhound, iyi
bekçilik yapar. Ailesine karşı sevecen, sadık ve hassastır. Diğer
bütün kutup ırklarında olduğu gibi bağımsız ve dik başlıdır. İtaat
eğitimine yanıt vermeyebilir. Yavruların dikkatli ve sıkı, fakat
nazik şekilde eğitilmesi gereklidir. Uzun süren cezalar onu
mutsuz eder. Bazıları çok havlayabilir. Kutup köpekleri ideal
olarak erkek ve dişi olmak üzere çiftler halinde sahiplenilmelidir.
Elkhoundların diğer petlerle anlaşması konusunda çelişkili
yorumlar mevcuttur, bu nedenle dikkatli davranılmasında yarar
vardır.
Yaşam Ortamı Yeterli derecede egzersiz yaptırıldığında
apartman dairesinde bakılabilir. Ev içinde fazla aktif
olmadığından büyük bir bahçeye gereksinim duyar. Elkhound
soğuk iklimleri tercih eder.

Norwegian Elkhound






Egzersiz İhtiyacı Norveçli Elkhound çok enerjik bir köpektir,
günlük en az 1 saatlik egzersize ihtiyaç duyar. Koşmayı seven ve
hızlı bir koşucu olan ırk, bisikletinizin yanında koşmaktan
mutluluk duyar. Fakat bu köpeklerin alıp başını gitme eğilimleri
vardır. İlgisini çeken bir koku aldığında peşinden gitmek isteği
güçlü olduğundan çağırdığınızda itaat etmeyebilir.
Bakımı Kaba, sert ve su geçirmez özellikteki kürkün bakımı
kolaydır. Düzenli olarak fırçalanması ve tüy değişim
dönemlerinde alt tabakaya daha fazla özen gösterilmesi
gereklidir. Çünkü ölü tüyler sağlıklı tüylere takılır. Bu
dönemlerde lastik fırça veya çift sıralı metal taraklar
kullanılmalıdır. Vücudun doğal yağ tabakasına zarar vermemek
için gerekmedikçe yıkanmamalıdır. Kürkü kokusuzdur, suya ve
toza dayanıklıdır. Dönemsel olarak şiddetli tüy dökülmesi
görülür.
Kökeni Elkhound, Spitz ailesine ait, bilinen en eski köpek
ırklarından biridir. İnsanların sapan yardımıyla avlandıkları
dönemlerden beri insanların yanında yer almış cesur bir ırktır.
Yüzyıllarca önce Viking'lere eşlik ettiği bilinen Elkhound'lar
geniş alanlarda sürüleri kurtlardan ve ayılardan korumak
amacıyla kullanılmışlardır. Geçmişinin Vikinglere kadar
dayandığı görüşü, Norveç'in güney batısında MÖ 4000-5000
yıllarına ait Elkhound'a çok benzeyen bir köpek iskeletinin
bulunması ve aynı kazıdan Vikinglererin kullandığı silahların
benzerlerinin bulunmasıyla kabul görmüştür. Elkhound
İskandinav ülkelerinde uzun yıllar moos (Amerikan geyiği, elg)
ve Avrupa moos avında kullanılmıştır. Kilometrelerce uzaktan
avının kokusunu alan, izini süren Elkhound havlayarak avının
dikkatini dağıtır ve sahibi gelene kadar havlamayı sürdürür.
Elkhound'lar zaman içinde ayıdan tavşana, kurttan dağ aslanına
kadar her türlü hayvanın avında kullanılmış, zaman zaman yük
ve kızak çekmekte yararlanılmış olan Norwegian Elkhound AKC
tarafından 1930'da kabul edilmiştir.

Otterhound
 - Temel Özellikleri Cesur, neşeli,
azimli,
duyguludur.
İnsana
arkadaşlık eden bir köpek olarak
değerlidir. Neler Yapar? Bataklıkta

avlanabilir. Koklayarak iz sürer.
İsmini aldığı su samuru bu köpeğin
tercih ettiği avdır. Koku alma
duyusu o kadar keskindir ki, bir gece
önce sudan geçmiş bir samurun
kokusunu bile rahatlıkla alabilir.
Soğuga ve neme aldırmaz. Avını ve
avın inini bulmak için suya dalabilir.
 Kökeni Sert tüylü terrier, harrier,
Griffon Nivemais ve bloodhound’un
çiftleştirilmesiyle
elde
edilmiş
oldukça eski bir cinstir.

Petit Basset Griffon Vendeen
 - Temel Özellikleri Cesur, inatçı,

azimli bir köpektir. Aile içinde
duygulu, sadık, uysal, sevimlidir.
Neler Yapar? Tek olarak ya da
sürü içinde kullanılan en iyi
Fransız tazılarından biridir.
özellikle geyik ve yaban domuzu
avında kullanılır. Ilımlı kişiliği ve
eğlendirici görünüşü nedeniyle
insana eşlik eden köpek olarak
da tanınmıştır.
 Kökeni Beyaz St. Hubert, beyaz
ve sarımsı kahverengi İtalyan
tazısı ve “kral beyazı” Grand
Griffon’un
çiftleştirilmesiyle
geliştirildi.

Pharaoh Hound
 - Temel Özellikleri Uysal,

sadık,
duygulu,
çok
oyuncudur. Neler Yapar?
çok coşkulu bir avcıdır,
tavşan ve kuş avında
kullanılır. İnsan dostu bir
köpektir, fakat sık sık uzun
mesafe koşması gerekir.
 Kökeni Muhtemelen Arap
istilası sırasında İspanya’ya
getirilen çok eski bir Mısır
köpeğidir. İdeal iklimi
Balear
Adaları’nda
bulmuştur.

Rhodesian Ridgeback




- Rhodesian Ridgeback, iri, güzel ve adaleli bir tazıdır.
İsmi en önemli veRhodesian Ridgeback kendine has
özelliğini tanımlar: Sırtı boyunca tüyleri tersine çıkmış
bir kılıç biçimine sahiptir. Kısa ve parlak tüyleri buğday
renginin tonlarında olabilir. Göğsünde ve ayaklarında
biraz beyaz kabul edilebilir. Başı uzun; kafatası düz ve
geniştir. Güçlü çeneleri vardır. Ridgeback gelişmiş
dişlere ve belirgin bir alın çıkıntısına sahiptir. Parlak ve
canlı gözleri yuvarlak ve koyu renklidir. Burnu
tüylerinin rengine göre ya siyah ya da kahverengidir.
Ön bacaklar düz ve güçlüdür. Uca doğru incelen
kuyruğu uzun ve hafif kıvrıktır.
Karakteri İyi bir avcı olan Rhodesian Ridgeback avda
oldukça sert evde ise sakin, itaatkar ve iyi huyludur.
Yine de çok sıkılmak istemediklerinden bazıları
çocukların aşırı ilgisinden pek hoşlanmaz. Zeki ve
sadık bu ırk yabancılara karşı mesafelidir. Çok iyi
sosyalleştirilmeli ve dikkatle eğitilmelidir. Patronun
kimin olduğu yavruyken anlaması gerekir; ancak bu
sert yöntemlerle değil doğal liderlik hissiyle
sağlanabilir. Çok iyi bekçi köpekleridir ancak koruma
köpeği olarak tavsiye edilmezler. Yine de sahiplerine
karşı oldukça koruyucudurlar. Bu durum erken
eğitimle kontrol altına alınmalıdır. Evde yalnız
bırakıldıklarında
eşyaları
kemirebilirler.
Fazla
beslenmemeli ve diğer hayvanlar ve köpeklerle gireceği
rekabet nedeniyle her zaman tedbirli olunmalıdır.
Ridgeback mükemmel bir koşu arkadaşıdır.

Rhodesian Ridgeback





Yaşam Ortamı yeterince egzersiz imkanı sağlanırsa
apartmanda da yaşayabilir. Ev içinde çok haraketli
değildir ancak büyük bir bahçeye ihtiyacı vardır.
Egzersiz İhtiyacı Bu köpekler oldukça dayanıklıdır ve
siz yorulduktan çok sonra bile koşmaya devam eder.
Bakımı Kısa tüylerin bakımı kolaydır. Düzenli
fırçalanması yeterlidir. Orta derecede tüy döker.
Kökeni Rhodesian Ridgeback, Hottentot, Mastiff,
Deerhound ve bilinmeyen diğer başka ırklarla Güney
Afrika'da yerel kabilelerce üretilen sırtında aynı çizgiye
sahip köpeklerin karışımından oluşmuştur. 16 ve 17.
yüzyılda Boer yerleşimcileri tarafından ithal edilmiştir.
Standardı Rodezya'da 1922'de kabul edilmiştir.
Rhodesian
Ridgeback
pek
çok
amaç
için
yetiştirilmekteydi. Bu etkileyici ve koruyucu tazı avda
kullanılıyor, çocuklara göz kulak oluyor ve mülk
koruyuculuğu yapıyordu. Güney Afrikalı avcılar sürü
halinde aslan avında kullanıldığını fark ettiler. Bu
nedenle ırkın diğer bir adı da Afrika Aslan Tazısı'dır.
Rhodesian Ridgeback sert Afrika iklimine çok iyi
adapte olmuştur. Yüksek sıcaklara ve gecenin
soğuğuna dayanabilir. Böcek sokmalarına karşı
dayanıklıdır ve 24 saatten fazla yemeden içmeden
dayanabilir. Bu ırk AKC tarafından 1959'da tanınmıştır.
Geldiği ülke Zimbabwe'dir.

Saluki




- Saluki'nin görünümü tam bir denge ve zerafet bütünüdür. Son
sürat hareketSaluki ederken alışılmadık bir görünümleri vardır;
dört ayak da yerden aynı anda kesilir. İnce ve tazı görünümü
kuyruk ve kulak uçlarındaki tüylerle tamamlanır. Nadir de olsa
bu uzun tüylerin olmadığı kısa tüylü bir çeşidi de vardır. Kısa
tüylü olanı genellikle biraz daha kalındır. Tüyler siyah ve ten
rengi, sarı, beyaz, krem rengi, altın sarısı ve kızıl olabilir. Alnında
beyaz lekesi olan Salukiler'de Bedeviler "Allah'ın öpücüğü"
olduğuna inanır. Başı dar ve orantılıdır. Burna doğru sivrilir.
Kulaklar uzun ve sarkıktır. İri gözleri ya açık ya da koyu
kahverengidir. Saluki'nin boynu zarif ve esnektir. Sert araziden
korunması için parmak araları sık tüylerle kaplıdır.
Karakteri Saluki iyi huylu ve duyarlı bir köpektir. Kibar ve sevgi
doludur ancak göstermez. Bu sadık köpek tek bir kişiye
bağlanabilir. Çok küçük olmayan ve saygılı çocuklarla anlaşabilir.
İtilip kakılmayacak kadar narindir. Irk çok sert disipline gelmez.
Sevgi ve tutarlı bir metotla eğitilmelidir. İtaatkar değildir ve
alınmadan önce bu iyi bilinmelidir. Duyarlı ve arkadaş canlısı
olsa da ailesi ile bile mesafelidir. Dominant insanlara karşı
oldukça çekinik davranırlar. Diğer köpeklere karşı oyuncudur.
Saluki en iyi başka bir Saluki ile arkadaşlık yapar. İyi huylu ve
sakin arkadaşlardır ve iyi birer bekçi köpeğidir. İnsanlara karşı
saldırgan olmasa da köpek dışındaki küçük hayvanları kovalayıp
öldürme güdüleri güçlüdür. Av güdülerini kontrol altında
tutmak için eğitim gerekebilir ancak bir iki istisna dışında
tamamen avlanmalarını engellemek mümkün olmamıştır. Sonuç
olarak kuş, kobay ya da tavşan gibi ev hayvanları ile birlikte
beslenmemelidir. Kedinin kendi içgüdüsel yeteneklerine
bırakılırsa kedilerle yaşayabilir.






Yaşam Ortamı Saluki apartman hayatı için tavsiye edilmez. Ev
içinde hareketsiz olsa da bir bahçeye gereksinim duyar. Ev içinde
genelde uyur. Sıcak iklimde daha mutludur. Egzersiz İhtiyacı
Saluki bol egzersize gereksinim duyan doğal bir atlettir. En çok
serbest koşarken mutludur; ancak pek boş bırakılmamalıdır aksi
takdirde kaybolabilir. Çevresi kapalı bir alan olmadığı sürece asla
serbest bırakılmaması gereken bağımsız bir köpektir. Bu
köpekler görerek avlanırlar. Eğer bir şey kovalıyorsa sahibinin
sözünü dinlemeyecektir. Bazı ülkelerde tasmasız dolaştırılması
yasaklanmıştır. Saluki, saatte 55km hıza ulaşabilir. Bu yüksek
sürate kısa sürede çıkılır ve uzun süre koruyabilir. Çoğunlukla
insandan daha hızlı koşma eğiliminde olduğundan iyi birer koşu
arkadaşı değildir. En mükemmel egzersiz yöntemlerinden biri
bisikletin yanında koşturmaktır.
Bakımı Kokusuz bu köpeğin tüy bakımı kolaydır. Ara ara
tüylerin fırçalanması yeterlidir. Kulaklar düzenli olarak
temizlenmelidir.
Kökeni Mısır'ın kraliyet köpeği olan Saluki en eski medeniyetler
kadar yaşlı olabilir. Adını kumlar altında kaybolmuş Orta
Doğu'daki Arap şehri "Saluki'den" almıştır. Bedenleri Firavunlar
gibi mumyalanmış olarak bulunmuştur. Resimlerine MÖ
2100'den itibaren antik Mısır mezarlarında rastlanmaktadır. Bu
ırk Bedeviler tarafından Allah'ın armağanı olarak kabul
edildiğinden asla satılmaz; ancak hediye edilirdi. Saluki ayrıca
Gazel Tazısı, Arap Tazısı ya da İran Tazısı olarak da tanınır ve
muhtemelen Afgan Tazısı ile de akrabalığı vardır. Doğu
Türkistan'dan Türkiye'ye kadar olan bölgede de rastlanır. Saluki
mükemmel bir çöl avcısıdır ve inanılmaz bir süratle sert arazide
avlanabilir. Saluki antilopların en hızlısı olan gazel avında
kullanılırdı. Ayrıca tilki, çakal ve tavşan avında da popülerdir.
Batı'da ise ırk temel olarak eşlik ve show köpeğidir. Yine de
başarı ile yarış tazısı olarak da kullanılmaktadır.

Scottish Deerhound - skoç Geyik Tazısı






, uzun tüylü bir Greyhound gibi görünür. Ancak daha
uzunScottish Deerhound ve iri kemiklidir. 7,5 -10 cm
'lik telsi kürkü, bıyığı, sakalı ve yelesi ile kendine has
bir tazıdır. Sert ve telsi kürkü grinin çeştli tonlarında,
sarı ya da çizgili olabilir. Burun kısmı uca doğru incelir.
Göğüs, ayaklar ve kuyrukta biraz beyaz kabul
edilebilir. Tüyler baş ve gövde altında daha yumuşaktır.
Başı köpeğin bütünüyle orantılı olarak uzun, yere
paralel ve yüksekte taşınır. Gözler ya kestane rengi ya
da eladır. Burun koyu renklidir. Dişler birbirininin tam
üstüne gelecek şekilde kapanmalıdır. Alın çıkıntısı çok
azdır. Yumuşak kulaklar başın gerisine doğru yatık
taşınır. Köpek dikkat kesildiğinde yarı diktirler. Uzun
ve düz ya da kıvrık kuyruk neredeyse yere kadar
uzanır.
Karakteri Sakin ve kibar bir köpektir. Oldukça sevgi
dolu ve çocuklarla arası mükemmeldir. Oldukça cesur
ve sadık olmasına rağmen herkesle arası iyi
olduğundan bekçi köpeği değildir. İskoç Geyik Tazısı
zaman zaman inatçı olabilir ve komutlara itaat
etmekte isteksiz davranabilir. Diğer köpeklerle arası iyi
olsa da köpek dışındaki diğer hayvanlarla güvenilir
değildir. İskoç Geyik Tazısı'nın kendine has bir
ağlaması vardır.
Yaşam Ortamı İskoç Geyik Tazısı apartman hayatına
uygun değilse de erişkinleri yeterli egzersiz imkanı
sağlandığında bir apartman dairesine de uyum
sağlayabilir. Etrafta koşabileceği büyük bir bahçesi
olduğu sürece ev içinde çok hareketli değildir.
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Egzersiz İhtiyacı Bu aktif ırk bol harekete gereksinim duyar;
ancak tasmasız etrafta koşuşturmasına izin verilmemelidir. Çok
hızlıdır ve küçük hayvanları ve hareket eden diğer nesneleri
kovalamak isteyebilir. Bu ırk mükemmel bir koşu arkadaşıdır.
Bakımı Sert ve telsi tüyleri sık sık tarama gerektirir. Biraz
tüylerde kırpma ve düzeltme gerekebilir ancak bu çok zahmetli
bir iş değildir.
Kökeni Greyhound, İngiliz adalarının yüzlerce yıllık bir
sakinidir. İskoç köpek ırkları İngiliz akrabaları ile eş zamanlı
gelişim gösterdi. İskoçya'da Greyhound, kendine has bir köpeğe
dönüştü ve İskoç Geyik Tazısı adını aldı. Orta Çağ'daki İskoç
kabile şeflerinin geyik avı için üretilen bu köpek irileşerek daha
da güç kazandı. İklimin sertliği ona bu günkü koruyucu kürkünü
giydirdi. İskoç Geyik Tazısı bir zamanlar İskoç yüksek
tabakasında öylesine popülerdi ki ırka İskoçya'nın kraliyet
köpeği denirdi. Earl 'den daha aşağı bir ünvanı olan bu
köpeklerden besleyemezdi. Silahla avlanmanın başlaması, geyik
avcıları için gerekli açık alanlarının çitlerle bölünmesi ve eski
İskoç klan sisteminin çöküşü İskoç Geyik Tazısı'nın sayısının
azalmasına neden oldu. Aslında, ırk nerdeyse ortadan kalmıştı.
Ancak, 1800'lerde ilgi tekrar artmaya başladı ve iki kardeş olan
Archibald ve Duncan McNeill sayesinde ırk kurtuldu. Kraliçe
Victoria bir İskoç Geyik Tazısı hayranı oldu ve Sir Walter Scott'ta
da ayrıca bir tane vardı. II. Dünya Savaşı boyunca bu büyük
köpekleri beslemek çok güçtü ve pek çoğu yok edilmek zorunda
kalındı. Bazı kendini adamış meraklılar ise köpeklerini korumayı
başardılar. Bugün bu çevik tazı oldukça güçlü koku alma
yeteneğine sahiptir. Bazıları avlanma, iz sürme ve yarışlarda
başarıyla kullanılmaktadır.
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- Whippet küçük bir greyhound gibidir. Zarif ve ince
yapılıdır; ancak aslındaWhippet oldukça dayanıklı bir
köpektir. Sık ve kısa tüyleri kaplan desenli, siyah, kızıl,
sarı, beyaz ya da geri ve bu renklerin karışımı olabilir.
Burun kısmı uzundur ve başın genel görünümü
aerodinamik bir yapıya sahiptir. Bu minyatür
görünümlü greyhound küçük uçları kıvrık kulaklara,
zarif kavisli bir boyuna, derin bir göğüse ve güçlü ve
uzun bir sırta sahiptir. Karnı içeri çekik, kuyruğu
kamçı gibidir.
Karakteri Whippet zeki, hareketli ve iyi huyludur. Bu
sadık dost ev içinde sakin ve sessizdir. Bu ırk asla sert
yöntemler kullanılarak eğitilmemelidir. Fiziksel ve
zihinsel olarak zarar görebilir. Oyun içeren bir eğitim
yöntemi kullanılmalıdır. Her ne kadar çok zeki olsa da
bağımsız karakteri nedeniyle asla istenildiği gibi tam
itaat etmeyecektir. Kızdırmadıkları ya da onunla sert
oynamadıkları sürece her yaştan çocukla iyi anlaşır.
Whippet temiz ve kokusuz bir köpektir. İyi bekçi
köpekleridir ve yabancılara karşı mesafelidir. Kedi ve
diğer küçük hayvanları kovalamayı sever ancak diğer
köpeklerle arası iyidir. Birlikte büyütülürse evdeki
kediyle anlaşabilir. Av köpeği olarak eğitilebilir.
Whippet'ın tatlı karakteri onu iyi bir ev köpeği yapar.
Whippet mükemmel bir koşucudur ve kısa sürede
yüksek hızlara ulaşabilir. Diğer ırklara göre ani dönüş
yeteneği daha üstündür. Bazıları tuvalet eğitimi
almakta zorlanabilir.

Whippet
 Yaşam Ortamı Bu ırk soğuğa karşı
duyarlıdır. Kışın kıyafet giydirilmesi
tavsiye edilir. Yeterince egzersiz imkanı
sağlandığında apartmanda da yaşayabilir.
Whippet ev içinde sakindir ve küçük bir
bahçede de mutlu olabilir. Egzersiz
İhtiyacı Pet olarak beslenen Whippetlara
güvenli bir alanda serbest koşu yapma
imkanı tanınmalıdır.
 Bakımı Whippet'ın kısa ve düz tüylerinin
bakımı kolaydır. Düzenli fırçalanması
yeterlidir.
 Kökeni Whippet 19 yüzyıl sonunda
Greyhound, İtalyan Tazısı ve Terrier
melezlenerek elde edildi. Whippet saatte
60 km 'ye ulaşabilen hızı ile mükemmel
bir kısa mesafe yarışçısıdır. İngiliz işçi
sınıfında bu köpeklerin yarıştırılması
eski bir gelenektir.

