Σνάουτσερ
FCI-Standard N° 182 (Schnauzer)
COUNTRY OF ORIGIN: Germany.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID
STANDARD : 06.03.07.
UTILISATION : Watch and Companion Dog.
FCI-CLASSIFICATION : Group 2 Pinscher and SchnauzerMolossoid breeds - Swiss
Mountain and Cattle Dogs.
Section 1 Pinscher and Schnauzer type.
Without working trial.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρχικά τα χρησιµοποιούσαν στη νότια Γερµανία σαν
σκυλιά των στάβλων καθώς ένιωθαν ιδιαίτερα άνετα να βρίσκονται µαζί µε τα άλογα.
Είχε εξαιρετικές ικανότητες κυνηγού τρωκτικών και 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 σκυλιά φύλακες και
σκύλοι συντροφιάς.
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 (µετριέται από την άκρη της µύτης έως το ινίο), αντιστοιχεί στο
ήµισυ του µήκους της ραχιαίας γραµµής (µετρούµενη από το ακρώµιο έως το σηµείο
έκφυσης της ουράς)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΤΑΠΕΡΑΜΕΝΤΟ:
Τυπικά χαρακτηριστικά είναι το ζωντανό ταπεραµέντο τους συνδυασµένο µε ηρεµία.
Έχουν καλό χαρακτήρα, παιχνιδιάρικη φύση και δείχνουν παροιµιώδη αφοσίωση στον
κύριό τους. Αγαπούν τα παιδιά, είναι ζωηρά, σε εγρήγορση, χωρίς να γίνονται
θορυβώδη. Έχουν πολύ ανεπτυγµένα αισθητήρια όργανα, ευφυέστατα, εκπαιδεύσιµα,
ατρόµητα και ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τις ασθένειες. Έχουν όλες τις
προϋποθέσεις για να αποτελούν µέλος της οικογένειας ως φύλακας και ως σύντροφος,
ενώ είναι προικισµένα και µε τις ιδιότητες ενός σκύλου εργασίας.
ΚΕΦΑΛΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΙΟΥ
Κρανίο: Ισχυρό, 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(ρινοµετωπικό κοίλωµα): Εµφανίζεται καλά καθορισµένο λόγω των φρυδιών
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μύτη: Καλά αναπτυγµένη δερµατώδης µύτη µε µεγάλα ρουθούνια, πάντα µαύρη.
Ρύγχος: Τερµατίζει σε αµβλεία σφήνα. Γέφυρα της µύτης ευθεία.

Χείλη: Μαύρα, λεία και µε σφιχτή-τοποθέτηση στις σιαγόνες. Γωνίες των χειλιών
κλειστές.
Σαγόνια / δόντια: Ισχυρές άνω και κάτω γνάθοι. Το πλήρες δάγκωµα ψαλίδι (42
καθαρά λευκά δόντια σύµφωνα µε τον τύπο της οδοντοστοιχίας), είναι έντονα
αναπτυγµένα και σταθερά στο κλείσιµο. Ο µασητήρας µυς είναι έντονα αναπτυγµένος,
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: Πέφτουν προς τα κάτω, τοποθετηµένα ψηλά, σε σχήµα V µε εσωτερικές ακµές
που βρίσκονται κοντά στα µάγουλα, οµοιόµορφα, γυρίζουν µε κατεύθυνση το κέντρο.
Παράλληλη αναδίπλωση, δεν πρέπει να είναι πάνω από την κορυφή του κρανίου.
ΛΑΙΜΟΣ: Ο ισχυρά µυώδης λαιµός είναι ελαφρά τοξωτός και εισέρχεται οµαλά στο
ακρώµιο. Ισχυρή τοποθέτηση, λεπτός, ελαφριά καµπύλη, αντιστοιχεί στη δύναµη του
σκύλου. Το δέρµα µπροστά στο λαιµό σφιχτό χωρίς πτυχώσεις.
ΣΩΜΑ
Γραµµή Ράχης: Ελαφρώς επικλινής από το ακρώµιο προς πίσω.
Ακρώµιο: Σχηµατίζει το υψηλότερο σηµείο στη ραχιαία γραµµή.
Πλάτη: Ισχυρή, κοντή και τεντωµένη/σφιχτή.
Οσφύς: Κοντή, ισχυρή και βαθιά. Η απόσταση από το τελευταίο πλευρό έως το ισχίο
είναι µικρή για να κάνει το σκυλί φαίνεται συµπαγές.
Λεκάνη: Ελαφρώς στρογγυλεµένη, ανεπαίσθητη ανάµειξη µε τη βάση της ουράς.
Στήθος: Μέτρια ευρύ, οβάλ σε διάµετρο, φτάνει ως τους αγκώνες. Το µπροστινό µέρος
του θώρακος είναι σαφώς καθορισµένο από το πρόστερνο.
Κάτω γραµµή / Κοιλιά: Τα λαγόνια δεν είναι πολύ ανασηκωµένα, σχηµατίζοντας µια
καµπύλη γραµµή µε το κάτω µέρος του θώρακα.
Ουρά: φυσική, σε σχήµα σπαθιού ή δρεπανιού
ΑΚΡΑ
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 κλωβό).
είναι µυώδης και στις δυο πλευρές του οστού του ώµου καιπροεξέχει πάνω από το
σηµείο του θωρακικού σπονδύλου. Με όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κλίση προς τα
πίσω, σχηµατίζουν γωνία περ. 50 ° µε το οριζόντιο.
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 µηρού: Δε στρίβει ούτε προς τα µέσα ούτε προς τα έξω.
Κάτω µηρός: Μακρύς, ισχυρός και νευρώδης, που καταλήγει 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 και µε κάλυψη
εδάφους. Τα µπροστινά πόδια µετακινούνται όσο το δυνατόν πιο µπροστά, τα πίσω
πόδια, µε κάλυψη εδάφους και ελαστικότητα, παρέχουν την απαραίτητη στήριξη. Το
µπροστινό σκέλος της µίας πλευράς και το πίσω πόδι από την άλλη πλευρά κινούνται
ταυτόχρονα. Η ράχη, 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 επιφανειακό τρίχωµα, 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 σκίαση µε οµοιόµορφα
κατανεµηµένο, καλά χρωµατισµένο χρώµα του πιπεριού 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 ανοιχτού χρώµατος 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 ελαττώµατος θα πρέπει να αξιολογηθεί, µε
βάση την ακριβή αναλογία τον βαθµό απόκλισης του και την επίδρασή του στην υγεία
και την ευηµερία του σκύλου.
• Κεφάλι συνολικά πολύ µικρό ή πολύ κοντό.
• Βαρύ ή στρογγυλό κρανίο.
• Ρυτίδες στο µέτωπο.
• Κοντό, µυτερό ή στενό ρύγχος.
• Επίπεδο δάγκωµα.
• Έντονα προεξέχοντα µάγουλα ή ζυγωµατικά.
• Ανοιχτόχρωµα, πολύ µεγάλα ή στρογγυλά µάτια.
• Χαµηλά τοποθετηµένα, πολύ µακριά, ή άνισα τοποθετηµένα αυτιά.
• Χαλαρό δέρµα στο λαιµό-λάρυγγα.
• Προγούλι. Στενός αυχένας (κορυφή του λαιµού.)
• Πολύ µακριά, πλάτη που ανεβαίνει προς τα πάνω ή χαλαρή πλάτη
• Καµπουρωτή πλάτη (Roach back)
• Λεκάνη κοφτή που πέφτει απότοµα.

• Ουρά µε κλίση προς το κεφάλι.
• Μακριά πόδια.
• Κίνηση πλαγιοβαδισµού (pacing).
• Πολύ κοντό, πολύ µακρύ, µαλακό, κυµατιστό, δασύτριχο, µεταξένιο, λευκό ή µε
στίγµατα τρίχωµα, ή ανάµιξη µε άλλα χρώµατα
• Καφέ υπόστρωµα.
• Σε Αλατοπίπερο: ένα µαύρο ίχνος στην πλάτη ή µια µαύρη σέλα.
• 1 εκατοστό πάνω ή κάτω του ορίου.
ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
•Αδέξια ή ελαφριά κατασκευή. Πολύ χαµηλή ή πολύ υψηλή στο πόδι (κοντοπόδαρο –
ψιλοπόδαρο)
•Αντιστροφή σεξουαλικού τύπου (πχ αρρενωπή - σκύλα).
•Αγκώνες µε στροφή προς τα έξω.
•Ευθεία ή ανοιχτή - ελλιπής γωνίωση στα πίσω πόδια.
•Ταρσοί µε στροφή προς τα µέσα.
• Μέγεθος περισσότερο ή λιγότερο από 1 cm έως 3 cm.
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
• Επιθετικά ή υπερβολικά ντροπαλά σκυλιά.
• Οποιοδήποτε σκυλί παρουσιάζει σαφείς φυσικές ή συµπεριφορικές ανωµαλίες θα
πρέπει να αποκλειστεί.
• Δυσµορφίες-Δυσπλασίες του κάθε είδους.
• Έλλειψη τύπου της φυλής.
• Λανθασµένη σύγκλειση σιαγόνων, όπως προγναθισµός ή υπογναθισµός ή στραβό
στόµα.
• Σοβαρά ελαττώµατα σε επιµέρους τµήµατα, όπως σφάλµατα στη δοµή, το τρίχωµα
και το χρώµα.
• Μέγεθος µεγαλύτερο ή µικρότερο 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
Σνάουτσερ Γίγας
FCI STANDARD 181 (Riesenschnauzer)
ORIGIN : Germany.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD : 06.03.07.
UTILIZATION : Utility and Companion Dog.
FCI-CLASSIFICATION :Group 2 Section 1 Pinscher and Schnauzer- Molossoid breeds Swiss Mountain and Cattle Dogs. Pinscher and Schnauzer type.
With working trial.
Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν στη νότια Γερµανία ως οδηγοί κοπαδιών βοοειδών.
Ξεχώρισε για τις εξαιρετικές ικανότητές σε εργασίες και άρχισε να γράφεται σε
γενεαλόγιο από το 1913. Το 1925 αναγνωρίστηκε επίσηµα ως σκύλος εργασίας.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Μεγάλος, δυνατός, στιβαρός και όχι λεπτός. Ένα µεγεθυµένο,
δυνατό αντίγραφο του Σνάουτσερ. Ένα ατάραχο σκυλί, έτοιµο να αµυνθεί που η
εµφάνιση του προκαλεί το σεβασµό.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΤΑΠΕΡΑΜΕΝΤΟ
Τυπικά χαρακτηριστικά του είναι καλός χαρακτήρας, ισορροπηµένος και απόλυτα
πιστός στον κύριο του. Έχουν πολύ ανεπτυγµένα αισθητήρια όργανα, ευφυέστατα,
εκπαιδεύσιµα, δυνατά, ατρόµητα, γρήγορα και ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και
τις ασθένειες. Η εκ γενετής αντοχή του και η αυτοκυριαρχία του τον κάνουν ιδανικό
για σκύλο συντροφιάς, αθληµάτων, υπηρεσιών και εργασίας.
Είναι αντίστοιχο του Σνάουτσερ αλλά σε µεγαλύτερη διάσταση
Διαφορές από το πρότυπο του Σνάουτσερ:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ: •Ύψος στο ακρώµιο: σκυλιά και σκύλες: 60 έως 70cm
Βάρος: Σκύλοι και σκύλες: 35 έως 47 kg.
Ελαττώµατα: 2 εκατοστό πάνω ή κάτω του ορίου.
Σοβαρά Ελαττώµατα: Μέγεθος περισσότερο ή λιγότερο από 2 cm έως 4 cm.
Αποκλεισµου: Μέγεθος µεγαλύτερο ή µικρότερο περισσότερο από 4 cm.

Σνάουτσερ Μινιατούρα
FCI Standard 183 (Zwergschnauzer)
COUNTRY OF ORIGIN: Germany.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 06.03.07.
UTILISATION: House and Companion Dog
FCI-CLASSIFICATION:
Group 2 Pinscher and Schnauzer- Molossoid breeds - Swiss
Mountain and Cattle Dogs. Section 1 Pinscher and Schnauzer
type.
Without working trial.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κάπου στο τέλος του αιώνα ένα µικρό (dwarf) Σνάουτσερ εµφανίστηκε στην περιοχή της
Φρανκφούρτης και ονοµαζόταν σκυλότριχο Πίνσερ µινιατούρα. Λόγω των διαφορετικών
σχηµάτων, µεγεθών και τύπων και το πλήθος των σκληρών, µαλακών και µεταξένιων
τριχωµάτων δεν ήταν εύκολο να εξελιχθεί ένα µικρό σκυλί µε την εµφάνιση και τα
χαρακτηριστικά του µεγάλου αδελφού του του Σνάουτσερ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Μικρός, δυνατός, στιβαρός και όχι λεπτός µε τραχύ τρίχωµα, κοµψός. Μία µικρογραφία
του Σνάουτσερ χωρίς το ελάττωµα της εµφάνισης νανισµού (dwarfed appearance).
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η φύση του είναι παρόµοια µε αυτή του Σνάουτσερ και χαρακτηρίζεται από το
ταπεραµεντο και τη συµπεριφορά ενός µικρού σκύλου. Έξυπνος, άφοβος, µε αντοχή
και σε εγρήγορση το Σναουτσερ µινιατούρα είναι ένα ιδανικό σκυλί για το σπίτι σαν
σκυλί συντροφιάς και µπορεί να µένει ακόµα και σε µικρό διαµέρισµα χωρίς
προβλήµατα.

ΧΡΩΜΑ:
1.Καθαρό µαύρο µε µαύρο υπόστρωµα.
2.Αλατοπίπερο.
3. Μαύρο/Ασηµί
4. Καθαρό λευκό µε λευκό υπόστρωµα
Κατά την αναπαραγωγή αλατοπίπερου, ο στόχος είναι µέτρια σκίαση µε οµοιόµορφα
κατανεµηµένο, καλά χρωµατισµένο χρώµα του πιπεριού 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 ανοιχτού χρώµατος σηµάδια στο κεφάλι, το στήθος και τα άκρα είναι
ανεπιθύµητα.
Για το Μαύρο/Ασηµί ο σκοπός της εκτροφής είναι ένα µαύρο επιφανειακό τρίχωµα µε
µαύρο υποστρωµα, άσπρα σηµάδια πάνω από τα µάτια, στα µάγουλά, στη γενειάδα,
στο λαιµό, σε δύο διαχωρισµένα τρίγωνα στο µπροστά µέρος του στήθους, στους
καρπους, στα πόδια και στο εσωτερικό των πίσω ποδιών και γύρω από τον πρωκτό.
Το µέτωπο, ο λαιµός και το εξωτερικό µέρος των αυτιών πρέπει να είναι µαύρα όπως
το επιφανειακό τρίχωµα.
Είναι αντίστοιχο του Σνάουτσερ αλλά σε µεγαλύτερη διάσταση
Διαφορές από το πρότυπο του Σνάουτσερ:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ: •Ύψος στο ακρώµιο: σκυλιά και σκύλες: 30 έως 35cm
Βάρος: Σκύλοι και σκύλες: 4 – 8 kg
Ελαττώµατα
Στα Μαύρο/ασηµί όχι ξεκάθαρα διαχωρισµένα τρίγωνα στο στήθος.
1 εκατοστό πάνω ή κάτω του ορίου.
Σοβαρά Ελαττώµατα:
Πολύ µακρύς κάτω µηρός
Πολύ κοντό µετατάρσιο
Λευκό ή πιτσιλωτό τρίχωµα σε µαύρα ή αλατιπίπερα.
Τριχρωµια µε µπαλώµατα σε Μαυρα/ασηµί και άσπρα σκυλιά.
Μέγεθος περισσότερο ή λιγότερο από 1 cm έως 2 cm.
Αποκλεισµού: Μέγεθος µεγαλύτερο ή µικρότερο περισσότερο από 2 cm.

