Néhány gondolat a pumi kutya szőrének ápolásáról
Azt szokták mondani, hogy a pumi kutya szőre nem igényel különösebb
gondozást, ami a véleményem és a tapasztalatom szerint csak részben igaz. A
szőr ápolása attól függ, hogy a puminak milyen a szőrtípusa.
Mit is kell tudnunk a pumi szőréről? A pumi kutya szőre 5-8 cm hosszúságúra
növő, tincsesedő, göndörödő vagy esetenként hullámos szőrzet, ami érintésre
rugalmas. A szőrzet egy puhább aljszőrzetből és egy kicsit durvább tapintású
fedőszőrből áll. A pumik szőrzete nem egyforma, ezt a saját kutyáinkon is
tapasztaljuk. Vannak olyan pumik, amelyeknek kevesebb az aljszőrük, és a szőr
összmennyiségét tekintve is ritkább és durvább tapintású a szőrük. Az ő
ápolásuk könnyebb feladat a gazdinak. A másik típusú szőr esetében több az
aljszőrzet, maga a szőr egy kicsit gyapjas hatású, ami rendszeres ápolási
feladatot jelent a gazdának.
A rendszeres ápoláshoz, a fésűhöz, a keféhez, és az olló csattogtatásához
érdemes már három hónapos korától hozzá szoktatni a pumi kölyköt, mert a
tanulás szempontjából ez egy érzékeny időszak. A szőr ápolása közben
figyeljünk arra, hogy ne okozzunk fájdalmat a kutyának, mert a későbbi ápolás
szempontjából az elsődleges tapasztalatok meghatározóak. Az otthoni ápolás
során is fontos az, hogy kialakítsuk a kutyánkban azt, hogy türelmes legyen,
nyugodtan viselje a fésülést, amelyhez sok pozitív megerősítés szükséges.
Az otthoni ápolásra, fésülésre a pumi szőrétől függően kéthetente vagy havonta
kerítsünk sort. A kutya simogatása közben azonnal érezni lehet, ha valahol a
szőrben elkezdenek felszaporodni az elhalt szőrök. Ilyenkor kis összetapadt
tincseket lehet tapintani, amiket célszerű minél hamarabb eltávolítani. Ha a
kutyánk szőre hajlamos arra, hogy összetapadjon, akkor az összetapadt tincseket
finoman kézzel is szét lehet húzogatni, megkönnyítve ezzel a fésülést.
Az otthoni ápoláshoz nem sok
eszközre van szükség, így ez nem
jelent különösebb költségeket.
A
lazító kefe az egyik legfontosabb
kozmetikai eszközünk, amivel a
tincses szőrt fel lehet lazítani. Már a
lazító kefével is rengeteg aljszőrt és
elhalt szőrt el lehet távolítani.

A lazító kefével történő átfésülés után
lehet használni a ritka fogú
bontófésűket, amikkel a fellazított
szőrt már könnyen át lehet fésülni.
Segítségükkel a bunda legmélyéről is
könnyen eltávolíthatóak az elhalt
szőrtincsek.
Mint ahogy az a képeken is látszik,
mindegyik kozmetikai eszköz fémből van. Ennek az az oka, hogy a pumi szőrét
csak fém fésűvel vagy valódi szőrkefével szabad fésülni. Műanyag fésűt és kefét
használni szigorúan tilos, mert tönkre teszik a kutya szőrét.
Mint ahogy a pumi egész lénye, így a szőre is csodálatos. Nem allergén, nem
hullik, mert az elhalt szőrt visszatartja. A pumi szőre öntisztuló, ami azt jelenti,
hogy a szőrére került kosz kipereg belőle. Ezek miatt a jó szőrtulajdonságok
miatt a pumi nem igényli a rendszeres fürdetést. Mi csak akkor fürdetjük a
kutyáinkat, ha kozmetikushoz visszük őket, vagy ha sarasak lesznek. Mivel a mi
kutyáink kinti – benti kutyák, ezért persze esténként a lábmosás elengedhetetlen.
A fürdetéshez kapcsolódóan is vannak fontos szabályok, amit annak érdekében,
hogy a kutyánknak gyönyörű szőre legyen, érdemes betartani.
Fürdetéshez jó minőségű, a kutya szőrének megfelelő sampont használjunk.
Amikor vizes a kutya szőre, azt vizesen vagy nedvesen illetve szárítás közben
tilos fésülni! Nekünk van egy nagyméretű nedvszívó kendőnk, amivel a szőrben
lévő víz nagy részét fel tudjuk itatni. A pumi szőre akkor lesz a legszebb, ha
hagyjuk magától megszáradni, de természetesen, ha hideg van, használjunk
hajszárítót. A szőr minőségén sokat javít az esővízzel leöblítés, amitől sokkal
szebben tincsesedik a kutya szőre.
A pumi szőrét időnként a fajta jellegnek megfelelő formára szükséges igazítani,
ehhez kozmetikusra van szükség. A bátrabb és ügyesebb kezű pumi
tulajdonosok maguk is megnyírhatják a kutyát, csak előtte tanulmányozzák át a
pumi nyírására vonatkozó előírásokat. Ehhez az interneten bőven van leírás. Az
előírások szerint a pumi testét trimmelni kell, a fejet és a lábakat pedig ollóval
igazítani. Soha ne használjunk nyírógépet, mert az tönkre teszi a kutya szőrét.
Amikor kutyát választunk magunknak, egy életre választunk, ezért jól gondoljuk
meg azt, hogy az év minden szakában tudjuk-e vállalni az adott fajtával járó
feladatokat. A puminktól kapott feltétel nélküli szeretetért cserébe nekünk is

adnunk kell valamit: a törődést, a gondoskodást, a felelősséget, és a
szeretetünket.
Kedves látogató, pumi kutya tulajdonos, és leendő pumi kölyök gazdi! Sok
örömet, és élményekkel teli együttlétet kívánok ezzel a csodálatos magyar
fajtával!

