


F.C.I
וטויכלבי לוויה –9קבוצה 

ספניילטויקונטיננטל–9תת קבוצה 

קבוצה פרטית שלו-תת
ושל אחיו שמוט האוזניים

הפאלן-והפחות נפוץ



צרפת ובלגיה: ארץ מוצא

מופיע בציורים כבר
16-מתחילת המאה ה



אופי בעלי רמת פעילות בינונית 
עד אינטנסיבית

כלב שמוגדר כפעיל ולא כפדלאה, כלומר

גבוהה-רמת אנרגטיות בינונית
-לפחות פעמיים: פעילות יומית

דקות הליכה או 20-30שלוש 
משחק

,אם אין בית עם חצר: אזהרה
)!!!(אבל , הם יכולים לגור בדירה

יש מצב שיקפצו על הרהיטים





מאפייני הגזע
האוזניים שלו-מראה ייחודי 

חלקה, מבריקה, פרווה שופעת

תמיד לבן עם כתמים בצבעים אחרים–צבע 

ויכסה את העיניים, צבע האוזניים אף פעם לא לבן

ג"ק1.8-4–משקל 

זעיר–גודל גזע 

מ"ס20-28–בה גו

שנים12-16תוחלת חיים 

נמוכה–רמת ריור 

היפואלרגנילא 



כמה פרטים נוספים
לא סובל מבעיות בריאות מיוחדות לגזע

כמו כל הגזעים הקטנים
זמן לאמן אותם לעשיית צרכים בחוץשיקחייתכן 

מכניס שמחה לחיים וקל לאימון, כלב אנרגטי: לסיכום

לא נוטה לקשרים –יש צורך להקדיש זמן לטיפוח שלו 
פעמיים בשבוע-אבל צריך הברשה פעם

עדיף שלא יסבול מעודף משקל, בגלל שיש לו ברכיים עדינות





F.C.I
כלבי רועים וכלבי בקר–1קבוצה 

–1תת קבוצה 
כלבי רועים



!לא אוסטרליה! דאםטה
?"אוסטרלי"אז למה קוראים להם 

ארצות הברית

:בחרתי בזאת, קיימות גרסאות רבות

(בין ספרד לצרפת)מקורו של הכלב בארץ הבסקים 
1840סביב , בזמן הבהלה לזהב

ב"הכלב הגיע לארה
באותו זמן הגיעו גם רועים אוסטרליים

(לא כלבים, אנשים)
...התלהבו מיכולות הרעייה של הכלב

הסטוריהוהשאר 

:ארץ מוצא



הפופולאריות שלהם
גדלה אחרי

,2-ע ה"מלה
,רודיאועם מופעי 

סרטים
טלויזיהותוכניות 

יכולת האימון שלהם  , תכליתית-אישיותם הרב
הפכו אותם לנכס , והנאמנות שלהם למשפחה

...ב"לחוות רבות בארה

,היעוד המקורי היה רעייה
ועד היום הם כלבי עבודה בנשמתם



אופי
,  לכן, יצר רעייה חזק

אם הם יכולים הם  
.בורחים

ינסו לברוח מחצר
,(למשל לחפור מתחת לגדר)

–או בזמן טיול 
חייבים להיות קשורים  

.ברצועה
הם כל הזמן מחפשים  

...לרעות משהו

רמת אנרגטיות גבוהה
בין חצי שעה לשעה  : פעילות יומית

ביום של פעילות מעוררת כמו 
'וכויליטי'אג, פריסבי, ריצה

וכמובן גם מתאימים לספורט כלבני

עדיפות לחווה, חייבים חצר
)!!!(אבל

מתאימים מאד לכלבנות טיפולית

הם קלים לאילוף ואוהבים לקבל פקודות, הכלכי אחרי 





מאפייני הגזע
צבע פרווה וצבע עיניים–מראה ייחודי 

פרווה כפולה באורך בינוני
או כתמים , שניים או שלושה גוונים–צבע 

בלבן חום ושחור

ג"ק18-23נקבות , ג"ק23-30זכרים –משקל 
בינוני–גודל גזע 

מ"ס50-59–בה גו

שנים12-15תוחלת חיים 

נמוכה–רמת ריור 

היפואלרגנילא 
ירוק או תכלת בהיר, צהוב, חום–צבע עיניים 

שבזכותו הילידים האמריקאיים קראו להן
"עיני רוח רפאים"



כמה פרטים נוספים
לא סובלים מבעיות בריאות מיוחדות לגזע

מגיבים היטב לאילוף בשיטות חיזוק חיובי

הברשה פעם בשבוע–יש צורך להקדיש זמן לטיפוח שלהם 
ובתקופות השרה זקוקים לסירוק תכוף

זן כלבים מאד חכם



אתגרים
,ההרגל של לנשוך ולרדוף מצוין עבור רעיית כבשים

אבל גרוע כשהוא מיושם על בני אדם וחיות
צריך לחנך אותם לריסון, לכן.  מחמד אחרות

דבר שיעזור להם לספק את הצורך, ההתנהגות
בגירוי נפשי ועבודה

, רועים אוסטרליים, מעבר לרצון לברוח כדי למצוא משהו לרעות
יכולים וגם ייקחו את התפקיד הדומיננטי בבית, שגודלו להיות דוחפים עם בעלי חיים

. אם לא יעניקו להם מנהיגות איתנה ובטוחה
או ביישניםנסיוןזה הופך אותם לבחירה גרועה עבור בעלים חסרי 

מכניס שמחה לחיים וקל לאימון, כלב אנרגטי: לסיכום



טלי וולף: הכינה


