DOSTLARIMIZ

Yeni ve popüler bir ırk!
Maltese Terrier ile Yorkshire
Terrier’in melezlenmesi sonucu
oluşturulan Morkie’leri beslemek
bu aralar çok popüler… Sevecen
ve sadık bir karaktere sahip olan
dostlarımız, evde enerjilerini
atabildiklerinden apartman
bakımına da uygun…
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GÜLŞEN KANDEMİR
Maltese Terrier ve Yorkshire Terrier
ırklarının birleşmesiyle ortaya çıktı… Sadık,
sevecen, nazik ve güvenilir bir karakter
yapısına sahip… Son yıllarda oldukça
popüler olan bu yeni ırka ‘Morkie’ adı verildi.
Türkiye’de çoğaltılan Morkie’ler, her iki ırkın
iyi özelliklerini aldığı için özellikle yeni köpek
besleyecekler tercih ediyor. Özellikle tuvalet

eğitimi konusunda kolay eğitilebilir olması da
Morkie’lere ilgiyi artıyor.
Veterinerlere göre, Morkie hibrit
ırkların en güzel temsilcilerinden… Aslında
hibrit ırk, her zaman çoğaltıldığı ırkların iyi
özelliklerini almıyorlar.
Ancak Morkie, Maltese ve Yorkshire
Terrier’in iyi özelliklerini almış. Maltese’ler;
tüy dökmeme ve koku yapmama özelliklerini
yeni ırka geçirmiş. Diğer bir deyişle eve bir

misafiriniz geldiğinde “Bu evde köpek
besleniyor” denmeyecek artık.

EN FAZLA 5 KİLO
En beğenilen melez ırklardan biri
olmayı başaran Morkie, 4-5 kiloya kadar çıkabiliyor. Beş aylık olup 1 kilo olan
küçük boyutları da mevcut. Özellikle
küçük boyutları evde beslemeye uygun.
Çocuklarla iyi geçinen sevimli dostlarımız; evde yalnız kalma sıkıntısı da
çekmiyor. Küçük ırkları evde enerjilerini
rahatlıkla atabiliyor. Ancak dostunuzu
sabah-akşam dışarı da çıkarabilir,
tuvaletini dışarıya yaptırabilirsiniz.

EĞİTİMDE BAŞARILILAR
Dostlarımızın eğitilebilirlik
durumuna gelince… Besleyenler
tuvalet eğitiminde son derece başarılı
olduğunu belirtiyorlar. Profesyonel
destek almadan bu eğitimi kolayca
kazanabiliyorlar. Hatta bir hafta içinde
bu eğitimi başarıyla alanlar bile olmuş.
Özellikle evde pede yapma konusunda
hiç sıkıntı çıkarmadıklarını belirtelim.
Tuvalet eğitimi dışında dostlarımız ev
içi itaat, temel itaat eğitimlerini de çok
hızlı alıyorlar. Sesinizi hafif yükselterek
yaptığınız uyarıyı anlıyor ve geri adım
atabiliyorlar.

ÖMÜRLERİ 15 YIL

ÇOCUKLARLA
ANLAŞIYOR
• Maltese ve Yorkshire’ın melezlemesi…
• Ortalama ömrü 15 yıl…
• Küçükleri apartmanda bakıma uygun.
• Eğitilebilirliği yüksek bir köpek.
• Tuvalet eğitimini kolay alıyor.
• Tüy dökmüyor, koku yapmıyor.
• Sağlıklı ve dayanıklı bir ırk…
• Çocuklarla iyi anlaşıyor.
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Maltese ve Yorkshire’ların ömrü
ortalama 15 yıl. Bu ırklardan 16-17
yıl yaşayanlar da var. Morkie’ler yeni
melezlendiği için tam olarak bilinmese de
en az 15 yıl yaşayacakları varsayılıyor.
Uzmanlara göre melez ırklar safkan
ırklara göre daha sağlıklı ve dayanıklı
oluyorlar. Bebek yaşlarda bazen kan
şekerlerinin düştüğü tespit edilen
dostlarımız, özellikle ilk defa hayvan
besleyenlere tavsiye ediliyorlar.

İSMMMO YAŞAM l 41

