
Պուդել  

Пудель  

Пудель является одной из старейших пород выведенной 
специально для охоты на водоплавающих птиц. Кажется что 
он имеет африканские корни. Она зародилась в Северо-
Восточной Африке, где кочевые племена использовали ее, 
чтобы охранять стада. Из Африки его привезли в Испанию, 
где они скрещивались с местными породами, в частности с 
португальской водяной собакой. Позже он был завезен во 
Францию, откуда он распространился по всей Европе. 

 Պատմություն 

 История 

 

 

Պուդելը շների ամենա հին ցեղատեսակներից մեկն է: Այն ստեղծվել է 

ջրային թռչունների որսի համար: Կարծես թե այս ցեղատեսակն ունի 

աֆրիկական արմատներ: Այն ստեղծվել է Հյուսիս-Արևելյան 

Աֆրիկայում, որտեղ քոչվոր ցեղերն օգտագործել են նրանց նախիրը 

պաշտպանելու համար: Աֆրիկայից նրանք բերվել են Իսպանիա, 

որտեղ խաչասերվել են տեղական ցեղատեսակների հետ, 

մասնավորապես՝ պորտուգալական ջրային շների հետ: Այնուհետև 

այն տեղափոխվել է Ֆրանսիա, որտեղից էլ տարածվել է ամբողջ 

Եվրոպայում: 

 

 
 

Голова длинная и тонкая, череп имеет ту же длину. Глаза 
яйцевидные, отделены и темные. Уши довольно длинные, 
опущены и покрыты длинной, богатой и волнистой шерстью. 
Окрас может быть белый, коричневый, серый и 
абрикосового цвета. 

 Բնութագիր 

Описание 

Պուդելների գլուխը երկար է և բարակ: Գանգն ունի նույն 

երկարությունը: Աչքերը ձվաձև են, առանձին և մուգ: Ականջները 

բավականին երկար են, կախված և ծածկված են երկար մազերով: 

Գունավորումը լինում է սպիտակ, շագանակագույն, մոխրագույն և 

ծիրանագույն: 

 

 

 

 

 

Характер 
Пудель является гибкой, спортивной и изящной породой. 
Они по праву считаются одними из самых интуитивных, 
внимательных и умных пород. Пудель - порода элегантности 
и достоинства. 

Темперамент 
Одна из самых популярных пород в мире, пудель лоялен и 
глубоко предан своему владельцу и его семье. Пудель 
может стать чрезмерно привязаны к одному конкретному 
члену семьи и страдать от разлуки. Пудель осторожен с 
незнакомыми людьми и может быть хорошим другом.  

 
 
 

 Խառնվածք  

             Личность 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Պուդելները ճկուն, սպորտային և նրբաղեղ շներ են: Նրանք 

համարվում են ամենախելացի,  ինտուիտիվ և ուշադիր 

ցեղատեսակներից մեկը: Պուդելները էլեգանտ և արժանի շներ են: 

 

 

ԽԱՌՆՎԱԾՔԸ. 

Ամենա տարածված ցեղատեսակներից մեկն է աշխարհում: Նրանք 

իրենց տերերին շատ նվիրված շներ են: Նրանք կարող են կապվել 

ընտանիքի մեկ անդամի հետ և ծանր տանել նրա բացակայությունը: 

Պուդելները շատ զգուշավոր են անծանոթների հետ: Այս 

ցեղատեսակի շները սովորություն ունեն չափից ավել հաչալ: 

Пудель очень легко поддается дрессировке, потому что 
очень умный, он учится легко и хочет учиться.  
Пудель требует обширного ухода. Профессиональная 
стрижка должно быть сделана каждые шесть-восемь 
недель. Купание должно быть сделано только в случае 
необходимости, используя мягкий шампунь. Ежедневная 
чистка настоятельно рекомендуется, чтобы предотвратить 
запутывание шерсти. Необходимо ежедневно проверять и 
чистить зубы и уши пуделя. Пудель не должен жить на 
улице. 

 Խնամք  

Уход 

Պուդելները շատ հեշտ են վարժեցվում, քանի որ շատ խելացի է: 

Նրանք պահանջում են բավականին մեծ խնամք: Պրոֆեսիոնալ 

վարսահարդարումը պետք է կատարվի յուրաքանչյուր 6-8 շաբաթը 

մեկ: ցանկալի է լողացնել միայն անհրաժեշտության դեպքում, նուրբ 

շամպունով: ԱՆհրաժեշտ է ամեն օր սանրել նրանց, մաքրել 

ատամներն ու ականջները: Պուդլները չպետք է ապրեն դրսում: 



 
Пудель довольно здоровая порода, но в некоторых случаях 
возможны такие заболевания: 

 Болезнь Аддисона 

 Расширения желудка  

 Гиперадренокортицизм 

 Эпилепсия 

 Дисплазия тазобедренного сустава 

 Гипотиреоз 

 Легг-Пертеса Болезнь 

 Атрофия сетчатки 

 Болезнь фон Виллебранда 

 Տարածված 

հիվանդություններ 

            
Распространенные 

заболевания 

 

 

 Ադիսոնի հիվանդություն

 Ստամոքսի լայնացում

 Հիպերադրենոկորտիցիզմ

 Էպիլեպսիա

 Կոնքազդրային հոդի դիսպլազիա

 Հիպոթիրեոզ

 Լեգգ-Պեռտեսի հիվանդություն

 Աչքի ցանցաթաղանթի հետաճում

 Ֆոն Վիլլեբրանդի հիվանդություն
 


