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mutta sen kuntoa voidaan pitää yllä ja parantaa.

Lyhytkarvaisen turkin hoidossa korostuu
muita karvalaatuja enemmän koiran ihon
kunto. llman suojaavaa pohjavillaa iho on

alttiimpi ja reagoi helpommin ulkoisiin är
sykkeisiin. Erityisesti talvi on haastava villattomalLa rodu la: pureva ja kylmä ilma on
usein myös kuivaa ja kuivattaa samalla koi
ran ihoa nopeasti ja saa sen hilseilemään.
LYI-IYTKARVÅI N EN MÄYRÅKOI RA

ROTUMÄÄRITELMÄ

Peitinkarva on lyhyttä, tiheää, kiiltävää,
pinnanmyötäistä, tiivistä ja kovaa. Missään ei esiinny karvattomia kohtia. Häntä
on kauttaaltaan hienolaatuisen, ei liian
runsaan karvan peittämä. Hieman pitemmät jäykät karvat hännän alapuolella eivät
ole virhe.
yhytkarvaisen rräyräko .an t-r<is
sa ei ole pohjavillaa, kuten mui
la mäyräkoirakarvalaaduiila.
Tiivis karvapeite tuntuu käden
a'la sileälrä ru^gossa <i."ni
I

ollessaan. Pudonneena karvan kovuus tulee erityisen

hyvin esiin, sillä kovat karvat ovat lähes teräviä. Karva
saaltaa jopa läpäistä ih"nisen
ihonpinnan.

lhannekarvanlaaduksi asete-

taan rorumåärirelmässä Li vis ja
kova karva, mutta lyhytkarvaisilla
esiintyy myös pehmeämpää karvanlaa
tua. Karva ei saa olLa laadultaan myöskään
liian karkeaa. Tässä korostuu perinnöl isyys
ja tinklmättömän jalostustyön tärkeys, kos
ka koira saa perimässään karvanlaatunsa.
Sitä ei voi hyvälläkään hoidolla muuttaa,
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Lyhyen karvapeitteen alle ei pieninkään rokama jää piiloon
I

Koiran hoidossa kaiken A ja O on hyvä
monipuolinen ruoka ja riittävä iikunta. Kuten muissalin karvalaad-issa riittävä rasva
tai öljy ruoassa näkyy turkin kunnossa. Kas
vattajat suositte evat yleensä öljyn isäämistä päivittäiseen ruokaan, noin 1 teelusi-

kiminen, vaikka koiralla ei olisikaan karvanlähtöaika, sillä se hoitaa samalla ihoa. Stimulo'lu iho saa karvan vo'maan parem'nin,
ja luonnollinen oma rasva saa karvan kiiltämään. Samalla koiran iho tulee tarklstettua
läpikotaisin.
Karvaa lähtee etenkin narttu1en juoksun
jälkeen, kevää ä ja lämpötilan muuttuessa. Hormonaa isen karvanlähdön aikaan
saattaa esiintyä jopa ohuempia karvakohtia
kaulassa ja korvalehdissä. Tällöin koiralle voidaan antaa tuhdimpi, noin kolmen
viikon öljy- ja piitablettikuuri, joka palaut-

taa koiran turkin ennalleen ajan kuluessa.
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etteja, h ivena ineku ureja j a

eri koisö ljyj ä

myyvät hyvin varustellut eläinkaupat.

kal inen päivässä.

Lyhyt turkki

on kaikista

karvalaaduista

helpoin hoitaa. Se perii. aatteessa ei tarvit-

::, se muuta hoitoa

kuin likaantuessaan pesun ja
säännöllisen
harjaamisen.

Kolran turkkia ei pestä
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edes ennen

näyttelyä,

ellei siinä
ole selkeästi
likaa. Pestessä

käytetään lyhytkarvaiselle soveltu-

vaa shampoota,

Jota

on laimennettu vedellä.
Perinteisen koiraharjan sijaan suositellaan kumista sukaa, loka on hieman hellempi myös iholle ja jolla saadaan suurin osa
irtokarvoista pois turkista. Turkinhoidossa
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Kennel Teufell Troll ja Apua, minulla on

kannattaa ottaa rutiiniksi viikoittainen su

mäyräkoira -kirja.

Koiran perushoitoon kuuluu
säännöllinen turkin hoito.

Viikoittaisen hoidon yhteydessä
on syytä kiinnittää huomiota
myös ihoon ja sen kuntoon.
Kertaamme seuraavilla sivuilla
rotu kohtaisesti perushoidon,

numerossa syvennymme
enemmän .haasteel I iseen
koiran trimmaukseen.

turkkiin. lhanneturkki on suora ja l<arkea.
Haasteellisin turkkilaatu on TUnsas ja pehmeälaatuinen karva.

Näyttelykoiralla pidetään virheenä liian
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Kuonoa, kulmakarvoja ja korvia lukuun
ottamatta koko runkoa peittää tasainen,
rungonmyötäinen, tiheä ja karkea peitinkarva, jonka alla on aluskarvaa. Kuonossa
karva muodostaa selvän parran. Kulmakarvat ovat tuuheat. Korvissa karvapeite
on lyhyempää kuin rungossa ja lähes sileää. Häntä on kokonaan ja tasaisesti pinnanmyötäisen karvan peittämä.

lyhyttä tai pitkää karvaa sekä pehmeää karvaa missä tahansa rungon osassa. Samoin
virheenä pidetään pörröistä, kiharaa tai laineikasta karvaa.
Ensimmäinen trimmaus tehdään noin
puolivuotiaana, jolloin trimmataan pentu
karva pois. Pentukarvan trimmausajankohta voi vaihdella turkin laadun mukaan.
Koiraa ei saa pestä, kastella tal uittaa noin

viikkoa ennen trimmaamista, koska karva
pehrrenee ja irtoaa huonomm ^.
Jotkut kasvattajat trimmaavat itse kasvattinsa tai opastavat ammattitaitoiselle trimmaajalle. Karva on kypsää trimmattavaksi, kun se
alkaa näyttää kuol eelta, kerää ikaa ja menee
kiharaan. Sitä alkaa irrota ympäristöön, ja kun
sormilla otetaan pieni tupsu karvaa ja vede
tään, se irtoaa he posti. Kypsä, vanha karva
nypitään rungosta kauttaaltaan.
Karkeakarvaisen mäyräkoiran turkkia ei
tai koneella ajamalla
si loin ei ole mitään asiaa näyttelykehiinl

saa siistiä leikkaamalia

Karkeakarvainen mäyräkoira on trimmat
tava rotu. Turkkia hoidetaan harjaamalla ja
kampaamal a, ja se nypitään suunnilleen
kaksi kertaa vuodessa. Tä11öin poistetaan
kuollut karva ja koiran kulmakarvat ja parta
muotoillaan rodunomaiseen muotoon.
Karkeakarvaisen mäyräkoiran turkin trimmaus ei ole vain esteettinen toimenpide,
vaan se on olennainen osa koiran hyvinvointia, ja turkista pitääkin huolehtia sään
nöllisellä trimmaam se la. Karkkarln tulisi
näyttää rotumääritelmän mukaise ta sutjakalta ja sulavalinjaiselta pu lea ja huono
turkkinen pörriäinen, joka ei edes muistuta
mäyräkoiraa, ei oie eduksi rodulle.
Karkeakarvaisilla mäyräkoirilla tavataan
erilaisia karvanlaatuja: erittäin karkeasta ja
niukasta turkista runsaaseen tai pehmeään

vaisen koiran shampoo, sillä näitä tuotteita
käyttämällä karva pehmenee.
Näyttelyyn va mistautuminen vaatii ennakkosuunnittelua. Siistimättömä11ä ylikasva
neella turkilla ei kannata mennä näytteiyyn,
joten koira on trimmattava hyvissä ajoin,
mieiuiten 7 B viikkoa ennen näyttelyä.

Leikattu karva muuttuu pehmeäksi ja ka
dottaa luonnollisen, likaa hylkivan ominaisu

utensa.

Trimmausten välillä hoidoksi riittää kampaus ja harjaus, turhia turkkia pehmentäviä
pesuja ei tarvita. Pentua ja aikuistakin koiraa
harjataan ja kammataan mieluiten päivittäin.

Turkki käydään läpi kauttaaltaan, avataan
takut ja poistetaan turkista siihen takertu
neet roskat. Samalla tarkistetaan kainalot ja
ihoalueet. Lisäksi katsotaan, onko karvoihin
tarttunut roskia ja onko iho kunnossa.
Jos kolraa tarvitsee pestä, pesemiseen
käytetään eri koisl ii kkeestä ostettua, eri koi
sesti karkeakarvaiselle mäyräkoiralle tarkoitettua shampoota. Pesemiseen ei käy
ihmisten shampoot tai esimerkiksi pitkäkar-

Karvan kasvunopeus vaihtelee eri yksilöillä karvan laadusta riippuen.
Näyttelyä varten turkki viimeistel ään.

Rungosta poistetaan mahdollinen kuollut,

epäsiisti karva

ja pää, kulmakarvat

sekä

parta siistitään. Kaulan reunasta, rinnasta ja
hännän ja vatsan alta poistetaan ylimääräiset karvat, tassut siistitään ja kynnet leikataan. Taitava trimmaaja osaa korostaa koi
ran hyviä ja peittää huonoja puolia. Tämä
vaatii tekijältään taitoa ja koiran rakenteen
tu ntemusta.
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myttyyntyy helposti jopa rastamaisiksi patukoiksi ilman hoitoa ja säännöllistä kampaa
mista. Muita helposti takkuuntuvia paikkoja
ovat takapuolen pitkät karvat, jotka ovat
usein hiukan "tiel ä" koiran käydessä tarpeillaan, sekä kainalot.

iiry

Turkkia

ei

tarvitse pestä säännöllisesti,

pesuntarvetta voi tunnustella perushoidon
yhteydessä. Jos turkki tuntuu hyvin tahmaiselta käsissä tai koira on hieronut turkkiaan
ulkona haisevaksi, se on syytä pestä. Käytä
shampoona pitkäkarva isi le koiril le tarkoitettua shampoota Laimennettuna ja kädenläm
I
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ROTUMÄÄRITELMÄ

Sileä, kiiltävä ja rungonmyötäinen peitinkarva, jonka alla on aluskarvaa. Karva on

pitempää kaulan ja rungon alapuolella;

korvakarvat ulottuvat korvan reunan yli ja
raajojen takaosassa on selvästi pitemmät
karvat (hapsut). Karva on pisintä hännän
alapuolella, missä se muodostaa täydellisen viirin.
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visen harjaamisen lisäksi ennen kuin turkin
kunto paranee.
Turkkia on hyvä harjata 1 2 kertaa vllkos
sa. Hyvä hoitohetki on esimerkiksi kynsien

eikkaamisen

ja

tassuka'vojen s:istimisen

yhteydessä. Jos koiran turkki on laadultaan
hyvin pehmeä, untuvainen tai helposti takkuuntuva, harjausta suositellaan useammin.
Eriiaisia harjoja ja kampoja on valmistajien
valikoimassa runsaasti. Tärkeintä on, että
saat käytyä turkin läpi pohjavillaa myöten

vahingoittamatta ihoa ja repimättä karvaa

hyvinvoinnin vuoksi öljypitoista ruokaa.

kaisem ista.

le haitaksi. Virheeksi katsotaan lilan runsas,
kaikkialla yhtä pitkä karva, hapsujen puuttuminen hännästä tai korvista, selässä selvä
jakaus sekä liian pitkä karva varpaiden ja

anturoiden välissä.
Aikuisen pitkäkarvaisen mäyräkoiran turkki koostuu "kahdesta kerroksesta": tiheästä
pohjavillasta ja sileästä, suorasta ja laskeutuvasta päällyskarvasta. Sen hoitaminen on
helppoa, mikäli perushoito on ollut sään-

apuväline

Jos syötät koirallesi kuivamuonaa, tarkista

Koirilta (erityisesti paljon peuhaavilta ja

pussin kyljestä rasvaprosentti ja valitse mie-

leikkiviltä)on hyvå tarkistella takkuja sopivin väliajoin etenkin korvien seudulta, sillä
korvanlehden ja kaulan vä inen hento karva

luummin rasvarikkaampi versio. Jos taas
barffaat tai syötät kotiruokaa, muista öljyn
lisääminen ruokaan. Normaalihoidossa l
teelusikallinen öljyä ruokaan päivässä muu
toinkin laadukkaan ruoan kanssa pitää turk;n kunnossa ja kiiltävänä.
Karvanlähtöaikaan, emän lopetettua ime
tyksen ja kastroinnin jälkeen tilanne on toinen: erikoistilanteissa öllyä (esimerkiksi pellavasiemenöljyä) voi antaa muiden turkin
kuntoa parantavien kivennäis- ja hivenaineiden kanssa kuuriluontoisesti enemmän.
Näitä valmisteita voi kysellä eläinkaupasta.
Turkki ei tokene hetkessä huippukuntoon,
yleensä karvanlaatu parantuu hitaasti vaaditaan vähintään kuukauden tehokuuri aktii-
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nöllistä.
Koiran turkkia perushoidetaan ruokavaliol la ja aktiivisella liikunnal la. Mäyräkolraro
dulle suositellaan jo tuki- ja liikuntaelinten

täydennetään pitkäkarvaisen mäyräkoiran
karvan laatuvaatimuksia vielä hieman yksityiskohtaisemmin: Liian runsas karvapeite
käpälissä ei ole kaunista ja on käyttökoiral-

:r: aF

&- :-*r,l$

liikaa. Pahimman karvanlähdön alkaan hyvä
on sahalaitainen kaarelle pin
gotetr- ka'sta, jolla saa kerättyä irtonaiser
karvan tehokkaasti turkista. Ole kuitenkin
erityisen varovainen, ettel lho rikkoonnu, sillä vaurioitunut iho on aina altis tulehtumaan.
Tassukarvat ja anturanvälit voidaan leikata
varovasti saksilla (suositellaan tylppäkärkisiä
saksia) tai siihen tarkoitetulla koneella. Kun
leikataan anturanvälikarvola yläpuolelta,
kaunein lopputu os syntyy kampaajienkin
käyttämiIlä ohennussaksiIla, jol1oin leikkaus-älki jää
karvo h n ^äkyviin.
ei
Turkkl on hyvä tarkistaa aina jokaisen pelto- tai metsälenkin jälkeen, ettei karvoihin
ole tarttunut esimerkiksi risuja tai ohdakkeita. Ne nimittäin saavat aikaiseksi hyvin
nopeasti suuria ja tiukkoja takkuja, joita on
hankala selvittää ilman koiralle kivuliasta au-

Apua, minulla on mäyräkoira -kansiossa
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pöistä vettä. Mulsta huuhdella todella hyvin,
ettei shampoo jää ärsyttämään ihoa. Hoitoaineen käyttäminen on myös suositeltavaa.
Ole tarkka shampoon laadussa, väärin valittu shampoo vie nopeasti kiillon ja kutituttaa
koiraa. Turkki on myös hyvä kuivata pesun
jälkeen mledolla lämmöllä föönaamalla:
paksun ja kostean turkin alla iho saattaa rea-

goida ärsyyntymä11ä.

Harkitse tarkkaan ennen koko koiran
pesuun ryhtymistä. Karvasta lähtee aina

ser orraa luor nollisLa ja suojaavaa rasvaa pesun mukana ja karva muuttuu
hetkellisesti huonommaksi. Tilanne korjaantuu vähitellen, mutta aikaa siihen
on varattava noin viikko. Tämän vuoksi
näyttelykoira tulisi pestä riittävän ajoissa
ennen ^äyttelyä. Kokopesun s jaan suos'
mieluummin osapesuja. Huuhtaise koiran
tassut ja masun alus aina, kun se tulee
sisään raparetkeltä. Talvisin taas tiesuola
aiheuttaa ongelmia koiran tassuille, ihol
le ja turkille.

