
Գերմանական հովվաշուն  

Немецкая овчарка  

Немецкая овчарка является породой крупногабаритного собаки, 
которая возникла в Германии. Немецкие овчарки считаются 
относительно новой породой собак, их происхождение датируется 
в 1899 году. Немецкие овчарки изначально были разработаны для 
пастьбы овец. Однако, из-за их силы, интеллекта, обучаемости и 
послушания, немецкие овчарки по всему миру часто являются 
предпочтительной породой для многих видов работ, в том числе 
поисково-спасательных, полицейских и военных функций и даже 
действующих. Немецкая овчарка одна из самых популярных собак 
в мире. 

 Պատմություն 

 История 

 

Գերմանական հովվաշները դասվում են խոշոր ցեղատեսակի շների 

շարքին: Առաջացել են Գերմանիայում: Գերմանական հովվաշները 

առաջացել են մոտավորապես 1899թվականին, այդ իսկ պատճառով 

համարվում են համեմատաբար նոր ցեղատեսակի շներ: Նրանք այսօր 

իրենց ուժի, ինտելեկտի, հեշտ վարժվելու ունակության շնորհիվ 

ամբողջ աշխարհում ծառայում են տարբեր բնագավառներում, այդ 

թվում՝ որոնողա- փրկարարական, ոստիկանական և զինվորական: 

Գերմանական հովվաշներն աշխարհում ամենահայտնի ցեղատեսակի 

շներից մեկն են: 

 

Немецкие овчарки - собаки больших размеров. Стандартная высота 
породы в холке 60-65 см для кобелей и 55-60 см для сук, вес 
составляет 30-40 кг для кобелей и 22-32 кг для сук. Они имеют 
куполообразный лоб, длинную прямоугольную морду и черный нос. 
Челюсти сильные, считаются одними из самых сильных в мире. 
Глаза среднего размера, карие и живые. Собака очень умная и 
самоуверенная в себе. Уши большие и стоят прямо. Порода имеет 
длинную шею, хвост пушистый. 

Բնութագիր 

Описание 

 

Գերմանական հովվաշները խոշոր ցեղատեսակի շներ են: Արուների 

մոտ մնդավի բարձրությունը 60-65սմ է, իսկ էգերի մոտ՝ 55-60սմ: 

Արուների քաշը լինում է 30-40կգ, իսկ էգերը՝ 22-32: Նրանց գլուխը 

գմբեթանման է, երկարավուն մռութվ և սև քթով: Ծնոտը բավականին 

ամուր է, Աչքերը՝ շագանակագույն և միջին չափի: Նրանց ականջները 

մեծ են և ուղիղ ցցված: Այս ցեղատեսակի շներն ունեն երկար պարանոց 

և մորթե պոչ: 
 

Характер 
Немецкая овчарка это порода классической красоты и обладает 
исключительным интеллектом. Они хорошо адаптируются, 
энергичные, любопытные, сильные и надежные. Эта порода имеет 
великолепный внешний вид и является чрезвычайно гибкой с 
большой выносливостью. Cобака с прекрасно уравновешенной 
психикой. Она имеет очень хорошее обоняние. Она легко 
приспосабливается к любой непредвиденной ситуации. 

Темперамент 
Немецкая овчарка бесстрашная, смелая, трудолюбивая и считается 
одной из самых умных пород. Немецкие овчарки исключительно 
опасаются незнакомцев. Они, как правило, ладят с другими 
домашними животными. Немецкая овчарка не рекомендуется для 
новичков, апатичным или сидячим владельцам. 

 Խառնվածք  

             Личность 

 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Գերմանական հովվաշները օժտված են եզակի ինտելեկտով: Նրանք 

էներգետիկ, հետաքրքրասեր, ուժեղ և վստահելի շներ են: Այս 

ցեղատեսակի շները ունեն հրաշալի արտաքին տեսք և համարվում են 

բավականին ճկուն և դիմացկուն: Ունեն հավասարակշռված 

հոգեբանություն, սուր հոտառություն: Գերմանական հովվաշները 

հեշտությամբ կողմնորոշվում  են անկանխատեսելի իրավիճակներում: 

 

ԽԱՌՆՎԱԾՔԸ. 

Գերմանական հովվաշները անվախ են, աշխատասեր և համարվում են 

ամենախելացի ցեղատեսակներից մեկը: Նրանք բավականին 

զգուշավոր են անծանոթների հետ: Որպես կանոն, հեշտությամբ լեզու 

են գտնում տնային այլ կենդանիների հետ: Գերմանական հովվաշները 

խորհուրդ չի տրվում սկսնակներին և պասիվ ապրելակերպ 

ունեցողներին: 
 



Эта порода послушная и быстро учится. Немецкая овчарка часто 
используется в работе полиции, поиска и спасания, в качестве 
ориентира для слепых и военной работы. 

 Ուսուցում 

           Обучение 

Այս ցեղատեսակի շները շատ խելացի են և արագ են սովորում: 

Գերմանական հովվաշները հաճախ օգտագործվում են ոստիկանական, 

զինվորական, փրկարարական և որոնողական աշխատանքներում: 

Немецкие овчарки не требуют специальных условий жизни, будут 
устойчивы к плохой погоде. Эта порода рекомендуется людям, 
которые имеют достаточно времени, чтобы зарезервировать для 
собаки, а также для обучения и других физических нагрузок. Она 
нуждается в социализации, обучении и тренировках. 

Խնամք  

Уход 

Գերմանական հովվաշները չեն պահանջում հատուկ պայմաններ, 

կայուն են անգամ եղանակային վատ պայմաններին: Նրանց պետք է 

վաղ տարիքից սկսել վարժեցնել: 

 пододерматит 

 пиодермия 

 фурункулез 

 себорея  

 Տարածված 

հիվանդություններ 

            
Распространенные 

заболевания 

 Պոդոդերմատիտ 

 Պիոդերմիա 

 Ֆուրունկուլյոզ 

 Սեբորեա 

 

 


