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ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ

ΜΕΣΑΙΑ: pepper and salt - pure black with black undercoat 

ΓΙΓΑΣ: pepper and salt - pure black with black undercoat 

ΜΙΝΙ: pepper and salt - pure black with black 
undercoat - black and silver - pure white with white 
undercoat



ΜΕΣΑΙΑ ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ

FCI: SCHNAUZER (182) από το 
1955 

ποικιλίες: pepper and salt - 
pure black with black undercoat 

Γερμανία, χωρίς εργασία 



σνάουτσερ (μεσαία)

Κατάγονται από τη νότια Γερμανία και αρχικά τα είχαν για σκύλο συντροφιάς. 
Παρέμενε στο σπίτι και έκανε παρέα στα άλογα, ενώ είχε εξαιρετικές ικανότητες 
κυνηγού τρωκτικών. Αυτή η ικανότητα του έδωσε το προσωνύμιο: "Rattler". Με την ίδρυση 
του Pinscher-Schnauzer Club το 1895 το πρώτο όνομα που του δόθηκε ήταν: σκληρότριχο 
πίνσερ. 

Θεωρούνται σκυλία φύλακες και σκύλος συντροφιάς 

Έχουν παιχνιδιάρικη φύση και δείχνουν  παρομοιώδη αφοσίωση στον κύριό τους. 
Αγαπούν τα παιδιά, είναι ζωηρά, σε εγρήγορση, χωρίς να γίνονται θορυβώδη, ενώ 
παραμένουν ήρεμα σε ανάλογες συνθήκες.  Έχουν πολύ ανεπτυγμένα αισθητήρια 
όργανα, ευφυιέστατα, εκπαιδεύσιμα, ατρόμητα και ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες 
και τις ασθένειες. Έχουν όλες τις προυποθέσεις για να αποτελούν μέλος της οικογένειας 
ως φύλακας και ως σύντροφος, ενώ είναι προικισμένα και με τις ιδότητες ενός σκύλου 
εργασίας. 



FCI: 182

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Μέσου μεγέθους, 
ισχυρό, στιβαρό και όχι λεπτό. Τραχύ 
τρίχωμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ:
• Τετράγωνη κατασκευή στην οποία το 
ύψος στο ακρώμιο είναι σχεδόν ίσο με 
το μήκος του σώματος.
•Το μήκος της κεφαλής (μετράται από 
την άκρη της μύτης εώς το ινίο), 
αντιστοιχεί στο ήμισυ του μήκους της 
ραχιαίας γραμμής (μετρούμενη από 
το ακρώμιο εώς την ουρά)



ΚΕΦΑΛΙ

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΙΟΥ
• Κρανίο: Ισχυρο, μακρύ χωρίς εμφανώς προεξέχων ινιακό. Το 
κεφάλι πρέπει να είναι σύμφωνο με τη δύναμη του σκύλου. 
Το μέτωπο είναι επίπεδο, χωρίς ρυτίδες και παράλληλο στη 
γέφυρα της μύτης.

• Στοπ (ρίζα της μύτης): Εμφανίζεται καλά καθορισμένο λόγω 
των φρύδιων

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• Μύτη: Καλά αναπτυγμένη δερματώδης μύτη με μεγάλα 
ρουθούνια, πάντα μαύρη.

• Ρύγχος: Τερματιζει με αμβλεία σφήνα. Γέφυρα της μύτης 
ευθεία.

• Χείλη: Μαύρα, λεία και σφιχτή-τοποθέτηση στις σιαγόνες. 
Γωνίες των χειλιών κλειστές.

• Σαγόνια / δόντια: Ισχυρά άνω και κάτω γνάθου. Το πλήρες 
δάγκωμα ψαλιδιού (42 καθαρά λευκάα δόντια σύμφωνα με 
τον τύπο της οδοντοστοιχίας), είναι έντονα αναπτυγμένα και 
σταθερά στο κλείσιμο. Ο μάσητηρας μυς είναι έντονα 
αναπτυγμενος , αλλά τα μάγουλα , δεν πρέπει να 
διαταράσσουν το ορθογώνιο σχήμα του κεφαλιού (με το 
μούσι).

• Μάτια: Μέσου μεγέθους, οβάλ, στραμμένα προς τα εμπρός, 
σκούρα με ζωηρή έκφραση. Σφιχτά βλέφαρα.

• Αυτιά: Πεφτουν προς τα κάτω, τοποθετημένα ψηλά, σε σχήμα 
V με εσωτερικές ακμές που βρίσκονται κοντά στα μάγουλα, 
ομοιόμορφα, γύριζουν με κατεύθυνση το κέντρο. Παράλληλη 
αναδίπλωση, όχι πάνω από την κορυφή του κρανίου.



ΣΩΜΑ

• ΛΑΙΜΟΣ: Ο ισχυρά μυώδης λαιμός είναι ελαφρά 
τοξωτός και εισέρχεται ομαλά στο ακρώμιο. 
Ισχυρή τοποθέτηση, ελαφριά καμπύλη, που 
αντιστοιχεί στη δύναμη του σκύλου. Το δέρμα 
μπροστά στο λαιμό σφιχτό χωρίς πτυχώσεις.

• ΣΩΜΑ
• Ράχη: Ελαφρώς επικλινής από το ακρώμιο προς 
πίσω.

• Ακρώμιο: Σχηματίζει το υψηλότερο σημείο στη 
ραχιαία γραμμή.

• Πλάτη: Ισχυρή, κοντή και τεντωμένη.
• Το πίσω της μεσης: Κοντό, ισχυρό και βαθύ. Η 
απόσταση από το τελευταίο πλευρό εώς το ισχίο 
είναι μικρή για να κάνει το σκυλί φαίνεται 
συμπαγές.

• Λεκάνη: Ελαφρώς στρογγυλεμένη, ανεπαίσθητη 
ανάμειξη με ουρά. 

• Στήθος: Μέτρια ευρύ, οβάλ σε διάμετρο, 
φτάνοντας ως τους αγκώνες. Το στέρνο είναι 
ευκρινές. Κάτω γραμμή / Κοιλιά: Τα λαγόνια δεν 
είναι πολύ ανασηκωμένα, σχηματίζοντας καλά μια 
καμπύλη γραμμή με το κάτω μέρος του θώρακα.

• Ουρά: φυσική, σε σχήμα σπαθιού ή δρεπανιού





•ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΑ:
• Γενική εμφάνιση: Βλέποντας τα από εμπρός, τα μπροστινά πόδια είναι ισχυρά, ίσια και όχι κοντά μεταξύ τους. Από το πλάι, οι πήχεις είναι ευθείς.
•Ώμοι: Η ωμοπλάτη βρίσκεται κοντά στο θώρακα, κλίνει προς το θωρακικό κλουβό και είναι μυώδης και προεξέχει πάνω από το σημείο του 
θωρακικού σπονδύλου. Όπως κλινουν προς τα πίσω, σχηματίζουν γωνία περ. 50 ° με το οριζόντιο.

•Άνω βραχίονας: Είναι κοντά στο σώμα, δυνατός και μυώδης, και σχηματίζει γωνία 95 ° έως 105 ° ως προς την ωμοπλάτη.
•Αγκώνες: Κλειστή τοποθέτηση, δε στρίβουν ούτε προς τα μέσα ούτε προς τα έξω.
•Αντιβράχιο: Θέαση από όλες τις πλευρές εντελώς ίσια, έντονα αναπτυγμένο και μυώδες.
•Ένωση καρπού: Ισχυρή, σταθερή, μόλις και μετά βίας στέκεται ενάντια στη δομή του αντιβραχίου.
•Μετακάρπιο: Βλέποντας το από εμπρός, κατακόρυφο. Φαίνεται από το πλάι ελαφρώς κεκλιμένο προς το έδαφος, ισχυρό και ελαφρώς ελαστικό.
•Εμπρόσθια πέλματα: Κοντά και στρογγυλά. Δάχτυλα καλά δεμένα και τοξωτά (πόδι γάτας) με κοντά σκούρα νύχια και ανθεκτικά μαξιλάρια.



•ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΚΡΑ:
•Γενική εμφάνιση: λοξά όταν φαίνονται από το πλάι, στέκονται παράλληλα αλλά όχι κοντά μεταξύ τους όταν 
φαίνονται από πίσω. Άνω μηρός: Μετρίως μακρύς, ευρύς και έντονα μυώδης.

•Περιοχή γωνίας: Δε στρίβει ούτε προς τα μέσα ούτε προς τα έξω.
•Κάτω μηρός: Μακρύς, ισχυρός και νευρώδης, που καταλλήγει σε ένα ισχυρό ταρσό. 
•Ταρσός: Πολύ καλές γωνίες, ισχυρός, σταθερός δε στρίβει ούτε προς τα μέσα ούτε προς τα έξω. 
•Μετατάρσιο: Κοντό, κάθετο προς το έδαφος.
•Πίσω πόδια: Δάχτυλα κοντά, τοξωτά και καλά δεμένα. Νύχια κοντά και μαύρα.



•ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΣΗ: Ευέλικτη, κομψή, γρήγορη, ελεύθερη. Τα μπροστινά πόδια μετακινούνται 
όσο το δυνατόν ποιο μπροστά, τα πίσω πόδια, καλύπτουν το εδάφος και με ελαστικότητα, παρέχουν 
την απαραίτητη στήριξη. Το μπροστινό σκέλος της μίας πλευράς και το πίσω πόδι από την άλλη 
πλευρά προχωρούν ταυτόχρονα. Το πίσω μέρος, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις είναι σταθερά.



ΔΕΡΜΑ: Σφιχτό σε ολόκληρο το σώμα.
ΜΑΝΔΥΑΣ
•Τρίχωμα: τραχύ, σκληρό και πυκνό. Αποτελείται από ένα πυκνό υπόστρωμα και ένα όχι 
πολύ κοντό κάλυμμα, που βρίσκεται κοντά στο σώμα. Το επιφανειακό τρίχωμα είναι 
τραχύ και αρκετά μακρύ, ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο της υφής του. Δεν είναι ούτε 
αγκαθωτό ούτε κυματιστό. Το τρίχωμα στα άκρα τείνει να είναι λιγότερο σκληρό. Κοντό 
στο μέτωπο και τα αυτιά. Τυπικά χαρακτηριστικά είναι η όχι πολύ μαλακή γενειάδα στο 
ρύγχος και τα θαμνώδη φρύδια που λίγο σκιάζουν τα μάτια.

•ΧΡΩΜΑ:
1.Καθαρό μαύρο με μαύρο υπόστρωμα.
2.Αλατοπίπερο 
•Κατά την αναπαραγωγή αλατοπίπερου, ο στόχος είναι μέτρια σκίασης με ομοιόμορφα 
κατανεμημένο, καλά χρωματισμένα πιπέρι και γκρι υπόστρωμα.

•Οι αποχρώσεις από σκούρο γκρι σιδήρου σε ασημί γκρι όλα επιτρέπονται. Σε όλες τις 
παραλλαγές του χρώματος πρέπει να υπάρχει μια σκοτεινή μάσκα η οποία θα πρέπει να 
προσαρμοστεί αρμονικά με το αντίστοιχο χρώμα, δίνοντας έμφαση στην έκφραση. 
Διακριτά ανοιχτά σημάδια στο κεφάλι, το στήθος και τα άκρα είναι ανεπιθύμητα.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ:
•Ύψος στο ακρώμιο: σκυλιά και σκύλες: 45 έως 50cm 
•Βάρος: Σκύλοι και σκύλες: 14 έως 20 kg.



ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ: Οποιαδήποτε απόκλιση από τα προηγούμενα σημεία πρέπει να θεωρηθεί ελάττωμα και η 
σοβαρότητα του ελάττωματος θα πρέπει να αξιολογηθεί, με βαση την ακριβή αναλογία τον βαθμό 
απόκλισης του και την επίδρασή του στην υγεία και την ευημερία του σκύλου.
Λεπτομερώς:
• Κεφάλη συνολικά πολύ μικρό ή πολύ κοντό.
•Βαρύ ή στρογγυλό κρανίο.
• Ρυτίδες στο μέτωπο.
• Κοντό, μυτερό ή στενό ρύγχος.
• Λάθος δάγκωμα.
•Έντονα προεξέχοντα μάγουλα ή ζυγωματικά.
• Ανοιχτόχρωμα, πολύ μεγάλα ή στρογγυλά μάτια.
• Χαμηλά τοποθετημένα, πολύ μακριά, ή άνισα τοποθετημένα αυτιά.
•Μεγάλος λάρυγγας.
•Προγούλι. Στενή κορυφή του λαιμού.
•Πολύ μακριά, ανεβαίνει προς τα πάνω ή μαλακή πλάτη
• Κακή πλάτη.
• Λεκάνη μακριά.
•Ουρά με κλίση προς το κεφάλι.
•Μακριά πόδια.
• Κίνηση βηματοδότησης.
•Πολύ κοντή, πολύ μακριά, μαλακή κυματιστή, δασύτριχη, μεταξένια, λευκή ή με στίγματα τρίχωμα, ή 
ανάμιξη με άλλα χρώματα

• Καφέ υπόστρωμα.
• Σε πιπέρι και αλάτι: ένα μαύρο ίχνος στην πλάτη ή μια μαύρη σέλα.
•Πάνω ή κάτω του ορίου του 1 εκατοστού.



ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

•Αδέξια ή ελαφριά κατασκευή. Πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή στο 
πόδι.

•Αντιστροφή σεξουαλικού τύπου (δηλαδή σκυλάκι - σκύλα).

•Πρόσθια άκρα με στροφή προς τα έξω.

•Ευθεία ή χωρίς γωνίωση πίσω πόδια.

•Ταρσοί στροφή προς τα μέσα.

•Υπερμεγεθη περισσότερο από 1 cm η μικρότερο από 3 cm.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

• Επιθετικά ή υπερβολικά ντροπαλά σκυλιά.

•Οποιοδήποτε σκυλί που παρουσιάζει σαφείς φυσικές ανωμαλίες συμπεριφοράς θα πρέπει να αποκλειστεί.

•Δυσπλασία του κάθε είδους.

•Έλλειψη τύπου της φυλής.

•  Λανθασμένη συγκλειση, όπως η υπερ ή υπογναθισμός ή στραβό στόμα.

• Σοβαρά ελαττώματα σε επιμέρους τμήματα, όπως σφάλματα στη δομή, το τρίχωμα και το χρώμα.

• τα υπέρ ή υπό μέγεθη περισσότερο από 3 cm.

• ΣΗΜ .:
• Τα αρσενικά ζώα πρέπει να έχουν δύο εμφανείς κανονικούς όρχεις που έχουν κατέβει πλήρως στο όσχεο.
•Μόνο λειτουργικά και κλινικά υγιείς σκύλους, με τυπική διαμόρφωση φυλής θα πρέπει να χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή



ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ ΓΙΓΑΣ

FCI: 181 RIESENSCHNAUZER 
από το 1955 

ποικιλίες: pepper and salt - 
pure black with black undercoat 

Γερμανία, με εργασία



Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στη νότια Γερμανία ως οδηγοί κοπαδιών βοοειδών. Ξεχώρισε 
για τις ικανότητές του σε εργασίες και άρχισε να γράφεται σε γενεαλόγιο από το 1913. 
Το 1925 αναγνωρίστηκε επίσημα ως σκύλος εργασίας.

Είναι σκύλος με καλό χαρακτήρα, πιστός στον κύριο του.

Ευφυής, εκπαιδεύσιμος, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και τις ασθένειες. Ιδανικός 
για συντροφιά, αθλήματα και εργασίες.



FCI: 181

Τ Ο Σ Ν Α Ο Υ Τ Σ Ε Ρ Γ Ι Γ Α Σ Ε Ι Ν Α Ι 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΑΛΛΑ ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 60-70 ΕΚ. 
ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ 35-47 ΕΚ.



ΜΙΝΙ ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ

FCI: ZWERGSCHNAUZER(183) 
από το 1955 

ποικιλίες: pepper and salt, 
black and silver, pure black with 
black undercoat, pure white 
with white undercoat 

Γερμανία, χωρίς εργασία 



Τα μίνι Σνάουτσερ ξεκίνησαν από την περιοχή της Φρανκφούρτης, αρχικά ονομάζονταν 
πίνσερ μινιατούρα. Παρουσίαζαν πολύ μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχήματα μεγέθη και 
τύπους τριχώματος. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί φυλή μικρόσωμων ζώων με τα 
χαρακτηριστικά ενός Σνάουτσερ ήταν για το λόγο αυτό πολύ σκληρή.
 
Σκύλος σύντροφος που μπορεί να μείνει σε διαμέρισμα χωρίς προβλήματα. 
Ιδιοσυγκρασία αντίστοιχη του σνάουτσερ, έξυπνος, ατρόμητος, ανθεκτικός και σε 
εγρήγορση.



FCI: 183

ΤΟ ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ ΜΙΝΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 30-35 ΕΚ. 
ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ 35-47 ΕΚ.




