
Սիբիրյան Հասկի  

Сибирский Хаски  

Порода была выведена племенем чукчей на северо-востоке Азии 
(Сибирь). Потом сибирский хаски был экспортирован из Сибири в 
1930 году и порода продолжала развиваться в Северной Америке. 

 Պատմություն 

 История 

Այս ցեղատեսակը առաջացել է  Ասիայի հյուսիս-արևելյան 

հատվածում: Այնուհետև , 1930թվականին , սիբիրյան հասկի 

ցեղատեսակի շները տեղափոխվեցին հյուսիսային Ամերիկա, 

որտեղ էլ շարունակվեց զարգանալ այս ցեղատեսակը: 

 

 

 

Это средняя по размерам собака, мускулистая и сильная. Голова 
имеет среднюю длину, нос может быть черным, коричневым или 
коричневым с розовыми пятнами. 
Глаза среднего размера, миндалевидные и могут быть желто-
коричневыми, синими или иметь разный цвет. Уши среднего 
размера, треугольной формы с заостренными кончиками. Хвост 
длинный, хорошо покрыт мехом. Мех может иметь любой цвет, от 
белого до черного. Уход должен быть выполнен регулярно, чтобы 
мех собаки сохранять в хорошем состоянии. 

Բնութագիր 

Описание 

Այս ցեղատեսակի ներկայացուցիչները միջին չափի շներ են, 

ուժեղ և մկանոտ: Գլուխն ունի միջին երկարություն,քիթը կարող է 

լինել սև, շագանակագույն կամ շագանակագույն՝ վարդագույն 

հետքերով:  

Աչքերը միջին մեծության են, նշաձև: Գույնը կարող է լինել՝ 

դեղնա- շագանակագույն, կապույտ կամ յուրաքանչյուրը տարբեր 

գույնի: Պոչը երկար է, մորթով ծածկված: Մորթին կարող է լինել 

ցանկացած գունավորման՝ սպիտակից մինչև սև: Պահանջվում է 

պարբերաբար խնամք, որպեսզի մորթին լինի լավ վիճակում: 

 

 

 

Характер 
Это динамическая собака. Они дружелюбны. Как правило, нежные 
и защитные спутники. 

Темперамент 
Хаски очень умная, дружественная, нежная и общительная порода 
собак, но также упрямая и независимая. Они обожают людей, 
любят и нуждаются в компании и не должны быть оставлены 
наедине в течение длительных периодов времени, иначе они могут 
стать очень разрушительными. Они будут счастливы с другими 
домашними животными. Несмотря на то, что они не часто лают, 
они будут выть, часто только для радости! 

 Խառնվածք  

             Личность 

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Այս շները բավականին դինամիկ են: Հասկիները ընկերասեր են և 

որպես կանոն նուրբ և ապահով ուղեկիցներ են: 

 

 

 

ԽԱՌՆՎԱԾՔԸ.  

Հասկիները շատ խելացի, ընկերասեր, նուրբ և շփվող շներ են: 

Այդ ամենի հետ մեկ տեղ նաև շատ համառ և անկախ շներ են: 

Հասկիները շատ են սիրում մարդկանց և ունեն նրանց 

ընկերակցության կարիքը: Նրանք չպետք է երկար ժամանակ 

մնան մենակ, քանի որ կարող են դառնալ անկառավարելի: 

Հասկիները կարող են երջանիկ լինեն այլ կենդանիների հետ: 

Չնայած որ նրանք այդքան էլ հաճախ չեն հաչում, բայց նրանք 

սիրում են ոռնալ, անգամ՝ ուրախությունից: 

 

 

 

Это независимая собака, привыкшая к саням и иногда бывает 
трудно убедить ее следовать командам. Рекомендуется, чтобы 
подготовка этой собаки была сделана человеком с опытом и была 
последовательной. 

 Ուսուցում 

           Обучение 

Սրանք անկախ շներ են, որոնք սովոր են սահնակներին: Նրանց 

դժվար է  համոզել կատարել հրահանգներ: Խորհուրդ է տրվում 

որպեսզի նրանց դաստիարակությամբ զբաղվի հմուտ և 

հետևողական անհատ: 



Мех хаски является толще, чем у большинства других пород собак. 
Он защищает собак эффективно против суровых арктических зим, 
но мех и отражает тепло в летнее время. 

Их шерсть требует должного ухода. Шерсть нужно вычесывать 1-2 
раза в неделю, этого будет достаточно. Сибирские хаски должны 
выгуливаться от 30 до 60 минут в день, чтобы удержать их 
разрушительного поведения дома и держать в хорошей 
физической форме. Они отличные беговые товарищи. Собаке 
нужны тренировки, чтобы быть счастливой. 

Խնամք  

Уход 

Հասկիների մորթին ավելի հաստ է, քան շատ այլ ցեղատեսակի 

շներինը: Այն պաշտպանում է ինչպես արկտիկական ցրտից, 

այնպես էլ ամռան շոգից:  

Նրանց մորթին պահանջում է համապատասխան խնամք, այն 

պետք է շաբաթը 1-2 անգամ սանրել: Լավ ֆիզիկական վիճակի 

համար հասկիներին պետք տանել զբոսանքի օրական 30-60րոպե: 

Նրանք լավ վազքի ընկերներ են: Իրենց երջանկության համար 

անհրաժեշտ է պարբերաբար մարզումներ: 

 

 

 

 Дистрофия роговицы глаза; 

 Энтропион (заворот века); 

 Прогрессивная атрофия сетчатки глаза; 

 Катаракта; 

 Глаукома; 

 Атопический дерматит; 

 Депигментация носа; 

 Паралич гортани; 

 Дегенеративная миелопатия; 

 Гипертония; 

 Аденома перианальной железы; 

 Опухоль яичек у кобелей. 

 Տարածված 

հիվանդություններ 

            
Распространенные 

заболевания 

 

 

 Աչքի եղջերաթաղանթի դիստրոֆիա

 Էնտրոպիոն

 Աչքի ցանցաթաղանթի պրոգրեսիվ ատրոֆիա

 Կատարակտ

 Գլաուկոմա

 Ատոպիկ դերմատիտ

 Քթի դեպիգմենտացում

 Ըմպանի պարալիզ

 Դեգեներատիվ միելոպաթիա

 Հիպերտոնիա

 Հարանալային գեղձերի ադենոմա

 Էգերի մոտ՝ ձվարանների ուռուցքներ
 


