
Միջին ասիական հովվաշուն (ալաբայ)  

Среднеазиатская овчарка  

Среднеазиатская овчарка (алабай, САО) — одна из древнейших 
пород собак. Порода появилась в СССР. Это древняя рабочая 
собака продолжает использоваться в качестве охраны скота от 
крупных хищников, таких как волки и медведи. Сейчас пользуется 
популярностью в Англии, Польше и Италии. 

 Պատմություն 

 История 

Միջին ասիական հովվաշունը հնագույն ցեղատեսակներից է, 

որն առաջացել է ԽՍՀՄ-ում: Այն օգտագործվում է որպես 

պահակային շուն: Բավականին տարածված են Անգլիայում, 

Լեհաստանում և Իտալիայում: 

 

 
 

Среднеазиатская овчарка большого размера с массивным костяком 
и мощной мускулатурой. Тело немного длиннее за высоту. Голова 
массивная. Уши, как правило, обрезаются близко к голове. Хвост 
высоко посаженный и толстый у основания. Как правило, хвост 
купируют, как и уши. Шерсть средней длины. 

Самые распространенные цвета: черный, белый, серый, палевый 
разных оттенков, от почти белого до темно-красного, тигровый. 

Բնութագիր 

Описание 

Միջին ասիական հովվաշները խոշոր չափերի շներ են, ամուր 

մարմնակազմվածքով, ուժեղ և լավ զարգացած մկանային 

համակարգով, խոշոր գլխով: Պոչը բարձր տեղադրություն ունի և 

հիմքի հատվածում հաստացած է: Որպես կանոն, ականջներն ու 

պոչը կտրում են: Մազածածկը միջին երկարության է: 

Մազածածկի ամենա տարածված գունավորումներն են. սև, 

սպիտակ, մոխրագույն, տարբեր գույների միախառնումով՝ գրեթե 

սպիտակից մինչև մուգ կարմիր, վագրանման: 

 

 
 

Характер 
Алабай - массивная и грозная порода, Среднеазиатская овчарка 
мускулистая, мощная и смелая. Она хорошо сбалансирована, 
бесстрашная, крепкая и спортивная. Обладает высокой 
работоспособностью, выносливостью, врожденным инстинктом 
охраны своей территории и хозяина. Характерно бесстрашие в 
борьбе с крупными хищниками. 

Темперамент 
САО не рекомендуется для неопытных владельцев собак. 
Среднеазиатская овчарка не доверяет и опасается незнакомцев. 
Порода является чрезвычайно защитной своей семьи, 
собственности и территории. Верная и спокойная, она хорошо 
ладит с детьми. Тем не менее, они не могут переносить 
незнакомых детей. Они хорошо уживаются с собаками и другими 
домашними животными. 

 Խառնվածք  

             Личность 

Բնավորությունը. 

Ալաբայը խոշոր, մկանոտ, հզոր և խիզախ շուն է: Նա լավ 

հավասարակշռված, անվախ, ամուր և սպորտային է: Այն օժտված 

է բարձր աշխատունակությամբ, տոկունությամբ, ունի բնածին 

բնազդ պաշտպանելու իր տարածքն ու տիրոջը: Բնորոշ է խոշոր 

կենդանիների հետ կռվում անվախությունը:  

 

 

 

Խառնվածքը. 

Միջին ասիական հովվաշունը անփորձ մարդկանց խորհուրդ չի 

տրվում պահել: Նա զգուշավոր է և չի վստահում անծանոթներին: 

Տվյալ ցեղատեսակը համարվում է լավ  պաշտպան ընտանիքի, 

սեփականության և տարածքի համար: Հավատարիմ և հանգիստ 

շուն է, երեխաների հետ լավ լեզու է գտնում: Այդուհանդերձ, 

նրանք տանել չեն կարողանում անծանոթ երեխաներին, բայց 

հանգիստ մերվում են շների և այլ կենդանիների հետ: 

 

 
 

Это доминирующая порода, которая требует сильного 
собственника. Собака не будет терпеть грубых методов 
дрессировки. Обучение должно быть сделано с уважением, 
твердостью, справедливостью, терпением и последовательностью. 

 Ուսուցում 

           Обучение 

Այս ցեղատեսակի շներն իրենց բնավորությամբ դոմինանտներ 

են, այդ իսկ պատճառով նրանց անհրաժեշտ է ուժեղ տեր: Միջին 

ասիական հովվաշունը չի հանդուրժում կոպիտ 

դաստիարակման մեթոդները: Ուսուցուման համար կարևոր է 

հարգանքը, հստակությունը, արդարությունը, 

համբերատարությունն ու հետևողականությունը: 



Алабай не требует большого ухода. Достаточно 1-2 раза в неделю 
вычесывать шерсть специальной щеткой. Чистите уши и обрезайте 
ногти по мере необходимости. Собаке необходимо регулярно 
заниматься физическими упражнениями для поддержания 
хорошей формы. Также САО требует большой двор, чем больше, 
тем лучше, и главное с забором. Даже с большим количеством 
упражнений эти собаки любят быть на открытом воздухе, наблюдая 
за своей территорией. Они должны иметь надежно огороженный 
двор, иначе будут расширять свою территорию насколько это 
возможно. 

Խնամք  

Уход 

Ալաբայը մեծ խնամք չի պահանջում: Բավական կլինի միայն 

շաբաթը 1-2 անգամ սանրելը: Ականջների մաքրումն ու 

եղունգների կտրելը միայն անհրաժեշտության դեպքում: Այս 

ցեղատեսակի շներին անհրաժեշտ է անընդհատ ֆիզիկական 

վարժություններ կատարել: Շատ կարևոր է մեծ բակի 

առկայությունը, որը կլինի ցանկապատված: Անգամ մեծ 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում այս շները սիրում 

են ազատ տարածություն, բացօթյա տարածք: Տարածքը պետք է 

լինի լավ ցանկապատված, քանի որ հնարավորության դեպքում 

միջին ասիական հովվաշները կփորձեն մեծացնել իրենց 

տարածքը: 

 

 
 

 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

 Заболевания органов дыхания 

 Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

 Болезни органов мочевыделения 

 Болезни нервной системы 

 Տարածված 

հիվանդություններ 

            
Распространенные 

заболевания 

 

 Սիրտ անոթային համակարգի հիվանդություններ 

 Շնչառական համակարգի հիվանդություններ 

 Մարսողական համակարգի հիվանդություններ 

 Միզային համակարգի հիվանդություններ 

 Նյարդային համակարգի հիվանդություններ 
 

 


