Յորկշիրյան տերիեր
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер возник в 19 веке в графстве Йоркшир ,
Англия. Первоначально он использовался для охоты на мышей и
крыс в шахтах и заводах Йоркшира. Затем она стала собакакомпаньон и был очень модным. Нынешнее название было дано в
1870 году.

Պատմություն
История

Йоркширский терьер - это небольшая, стройная собака. У нее
маленькая и плоская голова, морда равна длине черепа. Она
имеет сильную челюсть. Морда покрытая очень длинными
волосами. Глаза темные и среднего размера. Уши маленькие, Vобразные, прямые и покрыты короткой шерстью. Хвост средней
длины.
Характер
Эта собака умная и бесстрашная. Они полностью сосредоточены на
их владельце и очень ласковые. Было сказано, что йоркширский
терьер требует больше человеческого общения и внимания, чем
любая другая порода.
Темперамент
Йоркширский терьер любит, чтобы их пространство уважали. Они
хорошо ладят с другими домашними животными.
Это порода легко поддается дрессировке. Обучение должно быть
последовательным, разнообразным, сделанным с добротой и с
большой любовью. Они не любят, чтобы их игнорировали. Чем
больше похвалы будет, тем лучше для их обучения.
Шерсть должна быть убрана щеткой и причесанная ежедневно.
Волосы на голове должны быть привязаны для защиты глаз или
могут быть короткие (обрезанные) и тогда не нужно будет столько
ухода.
Они подходят для коротких прогулок и идеально подходит для
проживания в квартире. Они чувствительны к холоду, зимой, они
должны носить защитную одежду. Купать нельзя больше, чем один
раз в месяц.
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Յորկերը առաջացել են Անգլիայում 19րդ դարում՝ Յորկշիրների
կոմսությունում: Սկզբում նրանք օգտագործվում էին Յորկշիրների
գործարաններում և հանքերում մկներին և առնետներին բռնելու
համար: Այնուհետև նա դարձավ որպես ուղեկից և մոդայիկ: Ներկայիս
անունը ստացել է 1870թվականին:
Յորկշիրյան տերիերները ոչ մեծ, բարեկազմ շներ են: Նրանց գլուխը
փոքր է, մռութը հավասար է գանգի երկարությանը: Ունի ուժեղ ծնոտ:
Մռութը ծածկված է երկար մազերով: Աչքերը մուգ են, միջին մեծության:
Ականջները փոքր են, V-աձև, ուղիղ և ծածկված են կարճ մազերով: Պոչը
միջին երկարության է:
ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Այս շները խելացի են և անվախ: Նրանք շատ քնքուշ են և
ամբողջությամբ կենտրոնացած են իրենց տերերի վրա: Ասում են, որ
յորկերն ավելի շատ մարդկային շփում են պահանջում, քան ցանկացած
այլ ցեղատեսակի շուն:
ԽԱՌՆՎԱԾՔԸ.
Յորկշիրյան տերիերները սիրում են, որպեսզի հարգեն իրենց տարածքը:
Նրանք շատ լավ լեզու են գտնում այլ տնային կենդանիների հետ:
Այս ցեղատեսակի շները շատ հեշտ են ենթարկվում վարժումներին:
Ուսուցումը պետք է լինի հետևողական, բազմատեսակ և կատարվի
սիրով: Նրանք չեն սիրում անուշադրության մատնվել: Որքան շատ
գովեք նրանց, այդքան ավելի լավ և հեշտ կլինի նրանց ուսուցումը:
Յորկերին պետք է ամեն օր սանրել: Գլխի հատվածի մազերը պետք է
կապել կամ կտրել, որպեսզի չվնասվեն աչքերը:
Նրանց բավական է անգամ կարճ զբոսանքը և իդեալական
համապատասխանում են բնակարանում պահելու համար: Յորկերը
շատ զգայուն են ցրտի նկատմամբ: Ձմռանը նրանց պետք է շոր հագցնել:
Լողացնել կարելի է ոչ ավել քան ամիսը մեկ անգամ:







Հիպոգլիկեմիա
Պատրեսի հիվանդություն
Աչքի ցանցաթաղանթի դիսպլազիա
Շնչափողի կոլապս
Պորտոսիստեմային շունտ

