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અલનલા કુતયાઓ 
મભત્રો અશી કુતયાઓના અલ નલા મલક્રભો અને મલળેતાઓ મલે ભાહશતી આલાભાાં આલી છે. 
 

1- વૌથી ભોટો કતૂયો  
 

ઊંચાઈ ભાટે પ્રખ્માત કુતયાઓ આઈયીવ વલુ્પશાઉન્ડ અને ગે્રટ ડેન એભ ફે જાતના છે.ભશતભ 99 વેભી એટરે 
કે વલા ત્રણ ફૂટ ના. 
 

 
 

 

 

અત્માયે મલશ્વ યેકોડડ ધયાલતો કુતયો જામન્ટ જ્મોર્જ નાભનો  ગે્રટ ડેન છે.આ કુતયો 1.9 ભીટય નો છે.લજન 111 

હકગ્રા.ગે્રટ ડેનની ખામવમત એ છે કે ળયીય અત્માંત કદાલય શોલા છતાાં સ્લબાલ નો તે ભાયકણો શોતો નથી. 

 
 

 

જામન્ટ જ્મોર્જ 

 

2-વૌથી નાનો કુતયો  
 

વૌથી નાનો કુતયો મળલાલા જાત નો કુતયો છે.આ કુતયો પખુ્ત લમે ણ ગલહુડમા કયતા ભોટો રાગતો 
નથી.મલશ્વ નો વૌથી નાનો મળલાલા કુતયા ની ભાહશતી....નાભ-Boo Boo ભસ્તક થી પ ૂાંછડી સધુીની રાંફાઈ 16.5 

વેભી અને ઊંચાઈ 10 વેભી તેભજ લજન 680 ગ્રાભ.ઉભય-6 લડ. 
 

 

 

http://www.vigyan-vishwa.blogspot.in/


 
 

3-વૌથી દુરડબ કુતયો  
 

વૌથી દુરડબ કુતયા ની લસ્તી 100 કયતા ણ ઓછી છે.ઈ.વ. 1900 ભાાં ચચનકુ જાતના કુતયાની જગત વ્માી 
લસ્તી 300 શતી.1966 ફાદ લસ્તી આંક ઘટીને 125 થમો.1978 ભાાં પક્ત 28 જ ફાકી યહ્યા ત્માયે ગીનેવ બકેુ 
જગત ના વૌથી દુરડબ કુતયા તયીકે નો ચચનકુ નો યેકોડડ દર્જ કમો .આજે ચીનકુ ની વાંખ્મા વાયી એલી છે.ભાટે 
વૌથી દુરડબ કતૂયાનો યેકોડડ તેના નાભે નથી.આ યેકોડડ ન્ય ુગીની ટાપનુા મવિંચગિંગ ડોગ પ્રકાયના કુતયાના નાભે 
છે કેભ કે આજે તેભની લસ્તી વભગ્ર મલશ્વભાાં ભાત્ર 100 જેટરી ણ નથી. 
 

 
 

 મવિંચગિંગ ડોગ 

 

4-વૌથી લજનદાય કુતયો  
 

વૌથી લજનદાય કુતયા અનકુ્રભે વેન્ટ ફનાડડડ અને ભાાંસ્સ્તપ જાતના છે.1982 ભાાં જન્ભેર શ્વાર્્ડઝલોલ્ડ શોપ 
નાભના વેન્ટ ફનાડડડ જાતનો કુતયો પખુ્ત લમે 140.6 હકગ્રા નો થમો શતો.જમાયે 1981 ભાાં જન્ભેરા આલ્કાભા 
ઝોફાડ નાભના ભાાંસ્સ્તપ જાતના કુતયાનુાં લજન 144.6 હકગ્રા શત ુાં. 
 

 

 

વેન્ટ ફનાડડડ  
 



 
 

ભાાંસ્સ્તપ 

 

5-વૌથી ખતયનાક કુતયો  
 

વૌથી ખતયનાક કુતયો બરુ ટેયીઅય છે.યયુો-અભેહયકી દેળોભાાં રગબગ 50,000 બરુ ટેયીઅય છે,જેભણે અત્માય 
સધુી વેંકડો ભાણવોને ોતાના મલકયા જડફા લડે ચીયી નાખ્મા છે.આ કુતયા ને છાંછેડો નહશ ત્માાં સધુી તેનુાં 
ભગજ ળાાંત યશ ેછે.આ કુતયાને એકીટવે જોમા કયો,તેની શાજયીભાાં ઊંચા અલાજે વાદ ાડો,કેવેટ લગાડો,ભોટય 
વામકરને હકક ભાયો એટરે તયત આ કુતયા ના ભગજભાાં એર-ટામયોવીન નાભનુાં ઝેયી યવામણ ઉત્ત્ન થામ 
છે.કુતયો એલા ઝનનેુ ચડે કે વાભી વ્મસ્ક્ત ય ત્રાટકી ભાાંવના રોચા કાીને જ ાંે.એ છી ભગજ ભાાં યવામણ 
નો પ્રબાલ ઘટલા ભાાંડે એટરે તે ાછો ડાહ્યો ડભયો થઇ જામ છે. 

 

 

બરુ ટેયીઅય 
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