
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΟΡΑΣΕΩΣ  Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ SIGHTHOUNDS 

 Η Ιστορία Τους   

Πρόκειται για μερικές από τις πιο αρχαίες φυλές του πλανήτη μας, καθώς η γενεαλογία τους στην 

Ευρώπη φτάνει μέχρι το 200 μ.Χ., ενώ στη Μέση Ανατολή μέχρι και το 7.000 π.Χ.  

Τα λαγωνικά οράσεως εκτρέφονται λοιπόν εδώ και χιλιάδες χρόνια, με βασικό σκοπό το κυνήγι μετά 

της οράσεως. Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός του θηράματος με την όραση, το κυνήγι του, 

κρατώντας οπτική επαφή, η αιχμαλωσία και η άμεση εξόντωσή του, άπαξ και το πιάσει.   

Περιγραφή των Λαγωνικών Οράσεως  

Με τον όρο «λαγωνικά οράσεως» δεν αναφερόμαστε σε ένα στυλ μιας φυλής, ούτε σε μία φυλή 

συγκεκριμένα, ούτε σε λαγωνικά που προέρχονται όλα από την ίδια περιοχή. Τα λαγωνικά οράσεως 

εξαπλώνονται από τη δυτική Αφρική και την Ευρώπη, μέχρι και τις πιο ανατολικές περιοχές της Ασίας. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά τους συνίστανται στο αθλητικό, λεπτό και αεροδυναμικό τους σωματότυπο, 

με αναλογικά μακρύτερα πόδια και σχετικά στενό και μακρύ κεφάλι με μάτια τα οποία προεξέχουν 

ελαφρά, κοιτώντας πάντα μπροστά. Διαθέτουν βαθύ στήθος για να προστατεύουν την καρδιά τους (η 

οποία είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες φυλές σκύλων) και γερά, ικανά πνευμόνια. Ταυτόχρονα, 

διαθέτουν εξαιρετική όραση, καθώς έχουν την ικανότητα να βλέπουν πιο μακριά και με πιο ευρεία 

γωνία σε σχέση με άλλες φυλές σκύλων. 

Φυλές Λαγωνικών Οράσεως: 

 Γκρέυχαουντ (Greyhound) 

 Γουίπετ (Whippet) 

 Λαγωνικός του Αφγανιστάν (Afghan Hound) 

 Μπορζόι ή Ρώσικος Λυκοθήρας (Borzoi - Russian Wolfhound ) 

 Πολωνικό Γκρέυχαουντ ή Χάρτ Πόλσκι (Polish Greyhound- Chart Polski) 

 Ιρλανδικός Λυκοθήρας (Irish Wolfhound) 

 Ιταλικό Γκρέυχαουντ (Italian Greyhound) 

 Ουγγρικό Γκρέυχαουντ (Hungarian Greyhound) 

 Σαλούκι (Saluki) 

 Σκωτσέζικος Ελαφοθήρας (Scottish Deerhound) 

 Σλούγκι (Sloughi) 

 Κάλγκο (Galgo)  

 Μαγιάρ Αγιάρ (Μayar Αgar) 

 

Άσκηση και Παιχνίδι   

Τα λαγωνικά οράσεως είναι οι πιο ταχείς δρομείς μικρών αποστάσεων ανάμεσα στους σκύλους. Είναι 

εκπληκτικό το ότι δε χρειάζονται μεγάλες δόσεις άσκησης. Έχει μεγαλύτερη σημασία το είδος της 

άσκησης που θα κάνουν, παρά η διάρκειά της.  

Σε μικρότερες ηλικίες, χρειάζονται περισσότερη άσκηση και πιο συχνό τρέξιμο σε περιφραγμένους 

χώρους. Σε μεγαλύτερη ηλικία, τα λαγωνικά οράσεως είναι ικανοποιημένα και ευτυχισμένα με δύο ή 

τρεις ευκαιρίες για ελεύθερο τρέξιμο ανά εβδομάδα, αλλά και τις καθημερινές τους βόλτες με λουρί.  



είναι ευχαριστημένα  Sighthounds are short distance high speed sprinters of the canine world. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές ανάλογα με τον κάθε σκύλο και ανάλογα με 

τη φυλή. 

Καθώς όταν ξεκινούν να τρέχουν, η όραση υπερισχύει των άλλων αισθήσεων, τείνουν να μην ακούν το 

αφεντικό τους να τα φωνάζει μέχρι να περάσει η ένταση του κυνηγιού.  

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το ο,τιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει το κυνηγετικό τους ένστινκτο, 

επομένως πρέπει να κρατάμε γερά το λουρί και να τα αφήνουμε μόνο σε περιφραγμένους και 

ελεγμένους χώρους, ώστε να είναι ασφαλή. 

Τα σκυλιά αυτά δεν εκτρεφόντουσαν για να είναι υπάκουα, αλλά για να κυνηγούν, να πιάνουν και να 

σκοτώνουν και τότε πια να επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη τους. Είναι λοιπόν μέγιστης σημασίας να τους 

μάθουμε να επιστρέφουν σε εμάς.  

Εκπαίδευση  

Τα λαγωνικά οράσεως λανθασμένα έχουν τη φήμη των μη-εκπαιδεύσιμων σκυλιών. Η αλήθεια είναι ότι 

μπορούν να εκπαιδευτούν, ωστόσο η προσέγγιση είναι διαφορετική και μπορεί να χρειαστεί 

περισσότερο χρόνο από μια τυπική φυλή σκύλων. 

Κάποιες φυλές χρειάζονται πιο έμπειρους ιδιοκτήτες, ενώ άλλες είναι πιο «ήπιες» και δεκτικές.  

Οι φυλές αυτές δεν ξεκίνησαν άλλωστε να εκτρέφονται για να ικανοποιούν τους ιδιοκτήτες τους με την 

υπακοή τους, αλλά για να κυνηγούν. Ως εκ τούτου, είναι πιο ανεξάρτητες και δεν αναμένουν εντολές 

από τους ιδιοκτήτες τους.  

Με υπομονή και χρόνο πάντως, ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει σχεδόν κάθε είδος κυνολογικής 

άσκησης μαζί με τα λαγωνικά οράσεως.  

Πιθανά Προβλήματα  

Καθώς τα λαγωνικά οράσεως εκτρέφονται για να κυνηγούν με την όραση και κάθε τί που κινείται 

μπορεί να θεωρηθεί ως θήραμα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν είναι κοντά μικρότερα 

σε μέγεθος ζώα. 

Τα λαγωνικά οράσεως πρέπει να είναι με λουρί όποτε βρίσκονται έξω στη βόλτα. Οι περισσότεροι 

θάνατοι λαγωνικών οράσεως οφείλονται σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. 

Είναι σημαντικό να τους μάθουμε να επιστρέφουν σε εμάς, ωστόσο να θυμόμαστε ότι αν κυνηγούν 

κάτι, είναι δύσκολο να μας ακούσουν αλλά και υπακούσουν. 

Οι μακρύτριχες φυλές, όπως ο Λαγωνικός του Αφγανιστάμ, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για το τρίχωμά 

τους. Το ξηρό κλίμα της Ελλάδας δεν είναι το ιδανικό για το μακρύ και στιλπνό τους τρίχωμα και εκεί 

χρειάζεται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Επιπλέον, κατά τις βόλτες σε ξερά χόρτα και κλαδιά, το 

τρίχωμά τους μπλέκεται εύκολα με αποτέλεσμα να μπλέκεται και να «κρατά» διάφορα ξερόχορτα 

πάνω του. Αυτό μπορεί δε να αποδειχθεί και επίπονο, τόσο για το σκύλο, όσο και για τον ιδιοκτήτη, 

αφού το ξεμπέδρεμα της τρίχας μετά θέλει αρκετή ώρα και πονάει.  

Για να μπορούν να τρέχουν ελεύθερα τα λαγωνικά οράσεως, χρειάζονται μεγάλη περιφραγμένη 

περιοχή, ιδανικά μακριά από δρόμους και κίνηση, σε πιο απομονωμένες περιοχές. Πρέπει να 

θυμόμαστε ότι για τις πιο μεγαλόσωμες φυλές, είναι απαραίτητο η περίφραξη να είναι τουλάχιστον 2 

μέτρα σε ύψος.  

 

 



Τι πρέπει να θυμόμαστε: 

Τα λαγωνικά οράσεως είναι ικανοί κυνηγοί που έχουν εκτραφεί για να κυνηγούν με την όραση. 

Έτσι, κατά τη βόλτα, πρέπει να κρατάτε γερά το λουρί τους, καθώς το ο,τιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί 

υποψήφιο θήραμα. 

Το καλύτερο είναι να τα αφήνετε να τρέχουν ελεύθερα σε περιφραγμένες και ασφαλείς περιοχές.  

Είναι ανεξάρτητα από τη φύση τους, ωστόσο εκπαιδεύσιμα. 

Δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους κηδεμόνες τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


