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Minden kutyafajta, legyen kicsi vagy
nagy, rövid vagy hosszú szõrû, esetleg
szálkás vagy drótszõrû, igényli a rend-
szeres kozmetikázást. A kutya szõrzeté-
nek ápolása nem luxus, hanem alapve-
tõ feladata minden gazdának! Termé-
szetesen egy rövid szõrû ebnél, mond-
juk egy dobermannál, ez sokkal ritkáb-

ban esedékes és jóval egyszerûbb fel-
adat, mint egy pompázatos szõrkoroná-
val rendelkezõ uszkárnál vagy pulinál. 

Mikor az ember végre kiválasztja azt
a fajtát, amellyel reményei szerint elkö-
vetkezõ éveit együtt kívánja leélni, sok
mindenre fel tud készülni szakkönyvek,
internetes böngészés segítségével. Ám
arra, hogy a kutyakozmetikában mi is
fog történni féltett kedvencével,

egyetlen könyv sem készít fel. Soroza-
tunkban nem részletekbe menõ kutya-
kozmetikus oktatást szeretnénk végez-
ni, célunk az, hogy a gazdákat megis-
mertessük azokkal az alapvetõ folyama-
tokkal, melyeket a kutyakozmetikus
ebükön elvégez az esedékes nyíráskor,
hogy semmilyen váratlan eseménnyel
ne kelljen szembesülniük látogatásuk
alkalmával.

K U T YA K O Z M E T I K A

s c h n a u z e r

Rozi éppen csak megérkezett, és még
riadtan szemléli, mi történik körü-
lötte. Õt ugyanis nem tájékoztatták
arról, hogy fotómodellként kell majd
szerepelnie.

Bizony, azokon
a fránya lába-
kon hosszabb
a szõr, abban
pedig csomók
is elõfordulnak,
így hát ezeket
kell elõször is
kibontani.

Az intim testré-
szek higiéniájára
is gondolni kell,
különösen egy
hosszabb szõrû
eb esetében.
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Aki schnauzervásárlásra szánja el magát, fel kell hogy készüljön
arra, bizony kedvencét, legyen az törpe, közép- vagy óriás méretû,
rendszeresen kutyakozmetikába kell vinnie. A legjobb, ha ezt az eb
már apró kölyökkorától megszokja, ahogy azt is, hogy
a gazdi idõnként otthon is kezelésbe veszi a szõrét, sõt ezen
túlmenõen – akárcsak a többi fajtánál – megtisztítja füleit,
mancsait, szemeit. A kiállításra készülõ schnauzereket
évente minimum három-négy alkalommal, de inkább gyak-
rabban trimmelni szokták, azonban a kozmetikában gyak-
ran szembesülünk azzal, akármennyire is szeretnénk meg-
gyõzni a gazdát a trimmelés elõnyérõl, õ ragaszkodik a gyor-
sabb és kényelmesebb gépi nyíráshoz. Tudni kell, hogy
a schnauzer szõre kemény, s ezt a szõrtípust a rendszeres nyí-
rás elpuhítja; igazi minõségét csak trimmeléssel lehet megõriz-
ni. Végsõ soron mind a két kozmetikai módszerrel az a cél, hogy
az eb minél inkább megõrizze fajtajellegét, ezen belül pedig azt
a stílust, ami a gazdának leginkább tetszik. A schanuzer semmi-
képp sem mutat szépen libegõs, hosszú, zászlósra hagyott szõrrel,
és akár nyírással, akár trimmeléssel szobrászkodunk rajta, célszerû
követni a schnauzer klasszikus vonalait.

A kutya neve: Rozi

Fajtája: só-bors törpe

schnauzer

Gazdi: Szögi Bernát

Fotó: Ilovszky Kata
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Sajnos fürde-
ni is illik. Úgy

tûnik, Rozi
nem nagyon

rajong az
ötletért, ezért
nem is enge-
di, hogy ilyen

megalázó
helyzetben

fotózzák,
amikor úgy
néz ki, mint

egy ázott
veréb.

Végre megjött! Itt
a gazdi! – Bernát
büszkén szemléli
ebét, és már azt

tervezi, mekkorát
fognak együtt han-

cúrozni a kertben.
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És aztán jött a szá-
rítás! Brrrr! Igen

gyanúsan vizsgálta
Rozi a berregõ

rémet, és csak az
mentette meg
szárítónkat egy

kiadós kutyahara-
pástól, hogy
Rozinak volt

gyerekszobája.
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Mivel a gazdi úgy
döntött, inkább nyír-
juk az ebet – ugyanis
Rozi nem kiállítási
eb –, hát nekiestünk
a nyírógéppel. Elõször
lenyírtuk a fej tetejét,
vigyázva arra, hogy a
szép szemöldök meg-
maradjon, majd foly-
tattuk a koponya két
oldalán és a füleken –
kívül és belül is. Az eb
bajuszát és szakállát
ollóval kell fazonra
igazítani. Rozi testén
a nyakat, a hátat,
a mellkast, a farkat és
a combok oldalát nyír-
tuk le a csánkig. Mivel
Rozi sokat rohangál
a kertben, lábain
a zászlókat nem hagy-
juk olyan hosszúra,
mint a kiállítási
kutyáknál.


