
Ցեղատեսակ  

Чихуахуа  

Чихуахуа является самой маленькой из всех пород. Они были 
названы в честь региона Чихуахуа в Мексике. 

 Պատմություն 

 История 

 

Չիխուախուան համարվում են ամենափոքր ցեղատեսակը: Նրանց 

անունը առաջացել է Մեքսիկայի Չիխուախուա շրջանից: 
 

Это очень малого размера собака, довольно крепкая. Она имеет 
большую круглую голову с тонкими губами. Морда короткая и 
слегка заостренная, короткий нос. Глаза большие. Уши большие, 
хвост средней длины. Существуют две разновидности: с длинными 
волосами и с короткими. 

Բնութագիր 

Описание 

Սրանք շատ փոքր չափի շներ են, ունեն մեծ, կլոր գլուխ և բարակ 

շրթունքներ: Մռութը կարճ է և փոքր ինչ սրացած, քիթը կարճ է: Աչքերն 

ու ականջները մեծ են, պոչը միջին երկարության: Չիխուախուները 

լինում են 2 տեսակի՝ երկարամազ և կարճամազ: 
 

Характер 
Они энергичны и изящные. Их продолжительность жизни является 
самым длинным среди любой другой породы собак. 

Темперамент 
Как правило, они становятся чрезвычайно привязаны к одному или 
двум хозяинам. Они смелые, бесстрашные и активно защищают 
своих хозяев. Они опасаются незнакомых. Эта порода не очень 
хорошо подходит для детей или других домашних животных. 

 Խառնվածք  

             Личность 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Այս ցեղատեսակի շները էներգետիկ են և նրբագեղ: Նրանց կյանքի 

տևողությունը համեմատած մյուս ցեղատեսակներին ավելի երկար է:  

 

ԽԱՌՆՎԱԾՔԸ. 

Որպես կանոն, նրանք  շատ կապնված են իրենց տերերի հետ: Նրանք 

խիզախ են, անվախ և ակտիվ պաշտպանում են իրենց տերերին:  Այս 

ցեղատեսակի շները  շատ զգուշավոր են անծանոթների հետ: 

Չիխուախուաներին ցանկալի չէ պահել երեխաների կամ այլ տնային 

կենդանիների հետ: 
 

Чихуахуа может оказаться трудно тренировать, но с терпением и 
любовью вы можете оказаться довольны результатом. Они лучше 
всего реагируют на похвалы.  

Ногти чихуахуа растут быстро. Держите их коротко 
подстриженными. 

 Ուսուցում 

           Обучение 

Չիխուախուաներին դժվար է վարժեցնել, բայց ունենալով մեծ 

համբերություն, կարող եք ցանկալի արդյունք ստանալ: 

Նրանք շատ լավ են արձագանքում գովասանքներին:  

Չիխուախուաների եղունգները շատ արագ են երկարում, պետք է 

հաճախակի կտրեք դրանք: 
 

Чихуахуа требует минимального ухода. Это собака, которая 
чувствует себя лучше в помещении, или в квартире с "сидячим" 
хозяином. Он чувствителен к холоду и влажности. Когда на улице 
холодно, он должен носить специальные одежды. Чихуахуа 
отличная порода для квартиры. 

Խնամք  

Уход 

Չիխուախուաները պահանջում են շատ քիչ խնամք: Այս ցեղատեսակի 

շներն իրենց հարմարավետ են զգում բնակարաններում: Շատ զգայուն 

են ցրտի և խոնավության նկատմամբ: Եթե դրսում ցուրտ է, ապա պետք 

է նրանց հատուկ շորիկներ հագցնել: Չիխուախուաները 

բնակարաններում պահելու համար հիանալի շներ են: 

 

 Демодекоз 

 Мочекаменная болезнь 

 Вывих коленной чашечки 

 Дисплазия митрального клапана сердца 

 Гидроцефалия (водянка головного мозга) 

 Гипоклемия. Низкий уровень сахара в крови 

 Տարածված 

հիվանդություններ 

            
Распространенные 

заболевания 

 

 Դեմոդեկոզ 

 Միզաքարային հիվանդություն 

 Ծնկային հոդի հոդախախտ 

 Սրտի երկփեղկ փականի դիսպլազիա 

 Հիդրոցեֆալիա 

 Հիպոկալեմիա, Արյան շաքարի ցածր մակարդակ  
 


