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מידע כללי

 F C I ב  עוד  תי

ארץ מקור - מקסיקו

קבוצה- מס' 5 כלבי שפיץ וגזעים פרימיטיבים. 

הכלב מקור 

ככל הנראה מהכלבים הראשונים שהגיעו ליבשת צפון

אמריקה. מוכר בעולם כבר מאות שנים ונחשב לגזע

פרימיטיבי שלא יצרו אותו אלא גילו אותו במקסיקו והוא

מוזכר בהסטוריה של העם ההיספני. 

הוא נחשב בתרבות שלהם ככלב שנשלח מהאלים

לטובתם של ההיספנים.

 



 מבנה הגוף

מבנה גוף חטוב, חזה מרשים ונפוח, גפיים וזנב ארוכים.

העידר מלא או חלקי של הפרווה וכמעט תמיד בגרסא

חסרת השיער של הכלב חסרות שיניים, עוד צורת

התבטאות של הגנים שגורמים לגזע להיות חסר שיער.

עוד מאפיין ויזואלי הוא מראה המוהק האופייני לגזע

הגורם לכלבים הקטנים של הגזע להראות דומים לסיני

המצוייץ אך אין קשר בין הגזעים

פרופורציית הגזע משתנה בהתאם למין. נקבות יהיו יוצר

ארוכות מהזכרים בשל תפקידם בהמשכיות הלהקה

(מערכת הרבייה אצל הנקבות) 

 

 

 



מאפיינים

ים חי ותוחלת  מימדים 

קיימים 3 גדלים: קטן, בינוני וסטאנדרטי

קטן- בין 25-35 ס"מ 

בינוני- בין 36-45 ס"מ

סדנטרטי- בין 46-60 ס"מ. 

תוחלת חיים: 14-20 שנים

צבעים

צבעים סולידים וכהים לרוב, צבעים אופיניים( שחור, אפור,

ברונז, חום ואף בלונדיני, לעיתים גם מנוקדים בכל מני צבעים

הכוללים גם לבן 

 

שימושים

כלב חשדן ולכן מצוין לשמירה

כלב ציד

כלב לוויה



אופי

 

מזג הגזע: הקסולו מאוד שקט ורגוע,

מאוד אינטיליגנטי ונאמן לבעלים.

חשדן מאוד כלפי זרים. קל לאילוף

ונעים ונוח מאוד לגידול. 

בגלל הנאמנות לבעלים והחשדנות

כלפי זרים הוא כלב מצויין לשמירה

והתראה אך לא אגרסיבי. התנהגות

תואמת לשתי הגרסאות (עם וללא

פרווה) 

נחשב כלב חזק ומהיר



בריאות
 

בעקבות התפתחות טבעית של הגזע - בהתפתחות אבולוציונית ללא מגע אדם,

הגנטיקה של הכלב נחשבת כחזקה. העור חלק, רגיש למגע ומרגיש חם יותר

בגלל פליטת חום ישירה עקב היעדר שיער; עם זאת, טמפרטורת הגוף שלו זהה

לזה של כלבים אחרים עם שיער.

ההבדל עם גזעים בעלי שיער, שמפזרים את חום הגוף דרך אוורור טבעי, הוא

שהעור דורש טיפול רב יותר מחשיפה לשמש ולאלמנטים בשל חוסר ההגנה

הטבעית שלה.

צלקות אינן מחלימות בקלות.

למעט בחום קיצוני. הגזע צריך להיות נקי מבעיות עור ברורות.



אילוף
וחיים בבית

נוך וחי לוף  אי

קל ונח לאילוף

בעל רצון רב לרצות את הבעלים 

לא הוזכרה התאמה ככלב טיפולי

 

והתאמה רגישות 

נאמן לבעלים ונח לגידול בבית 

ידידותי לילדים 

מתקשה להישאר לבד בבית לזמן ממושך

חשדן כלפי זרים (מתאים להתראה) 

לא אגרסיבי

גזע דומיננטי ולא מומלץ ככלב ראשון



מענין לדעת
 

המקסיקני הקריח מוכר בעולם כבר מאות שנים ונחשב לגזע פרימיטיבי

שלא יצרו אותו אלא גילו אותו במקסיקו והוא מוזכר בהסטוריה של העם

המקסיקני 

הוא נחשב בתרבות שלהם ככלב שנשלח על ידי האל "קסולו" לטובתם

של ההיספנים,  על שמו קרוי הכלב בשמו העממי. 

בתרבות הם היו מגדלים אותו לצורך שמירה, הגנה, ציד, ולוויה. 

הם היו אוכלים אותם בטקסים מיוחדים ואף כשהבעלים היה נפטר הם

היו ממיתים את הכלב וקוברים אותו עם הבעלים באמונה שתפקידו

ממשיך גם בעולם הבא במזבח לאל "קסולו".



כלב מוצלח לגידול בבית.

 

מצריך הוצאת אנרגיה מרובה

- לא מומלץ ככלב ראשון.

 

יש לקחת בחשבון את

המראה הייחודי וחשיבות

טיפוח העור.

סיכום


