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Представителите на породата мопс са предани приятели 
и предпочитани домашни любимци заради своето изключи
телно присъствие и индивидуалност. Тези кучета са много 
енергични и се привързват силно към стопанина си. Следват 
го навсякъде, а когато отсъства, тъгуват, като дори отказват 
да се хранят.

В началото е малко трудно да се приеме силният харак
тер на мопса, но веднъж свикнете ли с него, кучето ще стане 
ваш любим и неотлъчен другар. Мопсът е и много смел. Това 
е куче, което ще ви обича, пази и забавлява. Ако имате мопс 
за домашен любимец, сякаш имате голямо куче, но с предим
ството, че е с джобен размер и можете да го вземете с вас 
навсякъде.

Много интересен е начинът, по който мопсът изразява обичта си към своя стопанин. Той мно
го обича да си играе с ръцете му, като ги бута, закача или скача върху тях. Разбира се, всичко това 
е в рамките на играта и с умерена сила, тъй като мопсът никога не би ви наранил. Играта с ръцете 
на стопанина показва както съпричастност, така и покана за игра.

Кучетата от тази порода много обичат да са център на внимание и се чувстват нещастни и са
мотни, когато нямат компания и са пренебрегнати. Тогава те започват да ръфат каквото намерят, 
за да покажат недоволството си. Въпреки своето своенравие, когато ги удостоите със заслуженото 
внимание, те ви даряват с любов и ви очароват със своята неизчерпаема енергия. Малките мопсо- 
ве лесно комуникират със стопаните си и много рядко остават неразбрани.

Едно от най-големите предимства на породата освен малките размери е сладката, вечно наму
сена муцунка, която събира в себе си цяла палитра от чувства. Никой не може да остане безразли
чен към този малък „сърдитко“ , който се разбира добре и с малки, и с големи. М опсът също така 
притежава огромно чувство за собствено достойнство и не позволява насилие над себе си.

От интернет

КАК СЕ ДРЕСИРА МОПС

Мопсът може да бъде обучен успешно, но подходът 
към него трябва да бъде основан на взаимно уважение и на 
равноправие. Дресьори споделят, че когато кученцето раз
бере, че искаш да го научиш на нещо, т о  сякаш се обижда и 
се оттегля. О т  друга страна, няма и за какво да го накажеш 
-  т о  не върши пакостите, характерни за малките кученца. 
Това е свързано не толкова с характера му, колкото с ус
тройството  на зъбната му система. Работата е там . че 
даже да има желание, мопсът не може да причини беля като 
други породи кучета с подобни размери -  например фоксте- 
риер или шпиц.
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1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
A) Мопсът притежава огромно чувство за 
собствено достойнство.
Б) Поради кроткия си характер мопсът не 
върши пакостите, характерни за малките 
кученца.
B) Мопсът не позволява насилие над себе 
си.
Г) Кучетата от породата мопс много оби
чат да са център на внимание и се чувст
ват нещастни, когато нямат компания.

2. По какъв начин мопсът изразява обич
та си към своя стопанин?
A) Следва го навсякъде.
Б) Започва да ръфа каквото намеря.
B) Играе си с ръцете му, като ги бута, за
кача или скача върху тях.
Г) Тъгува, когато стопанинът му отсъства.

3. Кое от посочените определения НЕ е 
характерно за мопса?
A) смел
Б)енергичен
B)своенравен
Г) раздразнителен

^Как реагира кученцето мопс, когато 
разбере, че искаш да го научиш на 
нещо?
A) Поддава се успешно на обучение.
Б) Върши пакостите, характерни за мал
ките кученца.
B) Сякаш се обижда и се оттегля.
Г) Не позволява насилие над себе си.

5. С какви хора се разбира добре моп- 
сът?
A) Разбира се добре само с малки деца.
Б) Разбира се добре предимно с възраст
ни хора.
B) Трудно общува със стопаните си и чес
то остава неразбран.
Г) Еднакво добре се разбира и с деца, и с 
възрастни.

6. Какво друго освен съпричастност 
показва играта на мопса с ръцете на 
стопанина?
A) покана за игра
Б) изключителна индивидуалност
B) силен характер
Г) желание да бъде център на внимание

8.

Кое е едно от най-големите предимства 
на породата освен малките размери?

Как реагира мопсът, когато стопани
нът му го дарява с внимание?
A) Привързва се силно към стопанина си. 
Б) Дразни се, защото притежава огромно 
чувство за собствено достойнство.
B) Тъгува, като дори отказва да се храни. 
Г) Дарява с любов стопанина си и го оча
рова с неизчерпаема енергия.

Посочи две породи кучета, чиито 
представители имат подобни на мопса 
размери.

Може ли да бъде обучен успешно 
мопсът?

. Защо мопсът не върши пакостите, ха
рактерни за малките кученца?

12. Посочи три положителни качества на 
мопса.


