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groomer, właścicielka salonu Doggy Diamond
we Wrocławiu

Pielęgnacja
yorkshire terriera

Y

orkshire terrier
to rasa bardzo
popularna w Polsce, która
w ostatnich latach zyskała
sobie dużą rzeszę wiernych
wielbicieli. Wywodzi się
z północnych rejonów
Anglii, z hrabstwa Yorkshire.
Powstała ze skrzyżowania
terierów i równie
rozpowszechnionego
w naszym kraju maltańczyka.
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Rasa ta początkowo służyła do tępienia
gryzoni w domach, fabrykach i kopalniach. Yorkshire terrier jest to piesek
niewielkich rozmiarów, który wyróżnia się dużym temperamentem, jest
niezwykle inteligentny i bardzo kontaktowy.
Cechą charakterystyczną tej rasy
jest długi, jedwabisty włos, niekiedy
sięgający aż do ziemi, który wymaga
wyjątkowo starannej i profesjonalnej
pielęgnacji. Nieumiejętne dbanie o ten
rodzaj szaty już na samym początku
życia yorka może sprawić, że zamiast
eleganckiego, lśniącego „płaszcza”
z pięknych błyszczących włosów uzyskamy piesek będzie miał pozlepianą,
słabo rosnącą i zaniedbaną sierść.

Yorki to psy o tak zwanej pojedynczej szacie (bez podszerstka), która
w strukturze podobna jest bardzo
do ludzkiego włosa. Jest ona bardzo delikatna i jej właściwe utrzymanie jest
bardzo ważne, a prawidłowo przeprowadzone zabiegi korzystnie wpływają
na wygląd włosów.
Pielęgnacja yorka wystawowego nieco różni się od pielęgnacji yorka, który na wystawy się nie wybiera. Każdy
piesek tej rasy, który zamierza pokazywać się na ringu, powinien mieć bardzo długi włos, sięgający aż do ziemi.
Natomiast fryzurę yorka, który nie planuje kariery wystawowej lub ten etap
w swoim życiu ma już za sobą, stylizujemy na różne sposoby.
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Rozczesywanie
Włos yorka czeszemy, zawsze używając preparatów ułatwiających rozczesywanie i takich, które mają właściwości nawilżające oraz nie pozwalają
na to, by włos przy czesaniu łamał
się, a tym samym uległ zniszczeniu.
Do czesania używamy szczotek z naturalnego włosia, a w celu wyszukania ewentualnych kołtunów – metalowych grzebieni, które nie będą elektryzować włosa. Dobrze rozczesany
włos to taki, przez który swobodnie
będzie przechodził grzebień, zaczynając od nasady, a kończąc na samej
końcówce włosa. Pamiętajmy, że jeśli zaniedbamy tę część pielęgnacji,
to mocno skołtuniona szata może
okazać się niemożliwa do rozczesania i jedynym wyjściem z tej sytuacji
będzie ostrzyżenie pieska na krótko.
Szczególnie mocno kołtunią się pachy, pachwiny, okolice brzucha oraz
odbytu – i tych miejsc nie możemy pomijać. Problemy możemy mieć także
z włosem na głowie, który bardzo często upięty jest w kitkę przez długi czas

i w tym miejscu także ulega mocnemu
sfilcowaniu.
Ostrzyżenie yorka na tak zwaną
fryzurę „sportową” nie zwalnia nas
z obowiązku rozczesywania szaty.
Co prawda w tym przypadku pielęgnacja jest nieco łatwiejsza, ale przecież do wyczesywania pozostają obfite
łapy, włos na głowie i ogonie. Ta czynność jest z pewnością bardzo ważna,
a w przypadku pielęgnacji yorka wymaga szczególnej cierpliwości i konsekwencji.

Kąpiel
Podstawą pielęgnacji każdego yorka,
niezależnie od tego, czy jest on wystawowy czy też nie, jest kąpiel. Yorki
można kąpać już w wieku 10 tygodni,
ale pamiętajmy o tym, że muszą one
przejść okres kwarantanny po szczepieniu (ok. 10 dni od momentu zaszczepienia). Niemyty włos u yorka wygląda
źle, ma tendencję do przetłuszczania
się i rośnie wolniej. Poza tym ten typ
włosa wchłania kurz, dlatego częsta
kąpiel jest tu niezbędna.

Kąpiel yorka jest zawsze dwufazowa i aby przyniosła pożądany efekt,
należy wykonać ją bardzo starannie.
Pierwsza kąpiel jest kąpielą oczyszczającą i do tego celu użyjemy szamponu o zwiększonej sile czyszczącej.
Ta część kąpieli ma na celu zmycie
zarówno z sierści, jak i ze skóry wszelkich zanieczyszczeń. Powinna trwać
dopóty, dopóki spłukiwana woda nie
będzie idealnie czysta. Druga część
kąpieli to faza pielęgnacyjna. Do niej
użyjemy specjalistycznego szamponu
przeznaczonego dla psów długowłosych, który zawiera rozpuszczalne
w wodzie proteiny jedwabiu, które
są łatwo absorbowane przez włos
i skórę. Taki szampon nawilży sierść,
wzmocni ją i nabłyszczy. Spowoduje
również, że włos będzie bardzo łatwo
się układał.
Po wykąpaniu pieska w szamponach nie zapominajmy o nałożeniu
balsamu. W tym przypadku bardzo
dobrze sprawdza się odżywka, podobnie jak drugi szampon – z dodatkiem jedwabiu, która wzmocni
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Ryc. 1. Pies przed zabiegami pielęgnacyjnymi

właściwości szamponu. Odżywkę
wmasowujemy w sierść, pozostawiamy na 3 minuty, a następnie
spłukujemy. Ten czas, w którym
ma wchłonąć się odżywka, możemy wykorzystać na delikatny masaż
pieska, który go zrelaksuje i pobudzi
skórę. To ważne, aby kosmetyki pozostawić na psie odpowiednio długo,
żeby zdążyły zadziałać w prawidłowy sposób.
Kąpiąc yorka, pamiętajmy o odpowiedniej temperaturze wody. Nie
może być ona ani zbyt wysoka, ani
zbyt niska. Cieplejsza woda w pierwszej fazie kąpieli pozwoli na otwarcie
się łuski włosa, a nieco chłodniejsza
w końcowej fazie – na jej zamknięcie. Po wykąpaniu yorka delikatnie
odsączamy włos ręcznikiem. Nigdy
nie należy zbyt intensywnie trzeć nim
sierści, gdyż spowoduje to niepotrzebne jej splątanie.

Ryc. 3. Suszenie psa po kąpieli
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Ryc. 2. Pies po kąpieli, ubrany w wygodny ręcznik

Suszenie
Po wykąpaniu pieska stawiamy
go na stole, na suchym i czystym ręczniku, i rozpoczynamy suszenie. Yorka
suszymy, używając małej suszarki lub
dużej dmuchawy, lecz nastawionej
na niskie obroty. Zbyt silny strumień
dużej suszarki mógłby splątać włos.
Poza tym niekiedy małe osobniki
po prostu się jej boją i tą sytuacją niepotrzebnie je stresujemy. Pieska suszymy zawsze z włosem, nigdy pod
włos. Strumień powietrza kierujemy
z góry i w przypadku yorków z długim włosem jednocześnie formujemy
przedziałek na plecach. Powietrze nie
może być zbyt gorące, ponieważ wysuszyłoby nadmiernie skórę i sprawiłoby,
że włos stałby się mało delikatny i kruchy. Co jakiś czas sprawdzamy, czy
strumień nie nagrzał się zbyt mocno
i jeśli jest taka potrzeba, ochładzamy
powietrze, wciskając odpowiedni przy-

cisk znajdujący się na suszarce. Jeżeli
chcemy uzyskać prosty włos u yorka,
modelujemy go na szczotce i cały czas
przeczesujemy podczas suszenia.

Strzyżenie
Każdy york, który wybiera się na wystawę, powinien mieć bardzo długi
włos, sięgający aż do ziemi. Długi
płaszcz yorka przycinamy tylko delikatnie i musimy zrobić to w ten sposób, aby stopy psa w ruchu były przysłonięte. W tym celu stawiamy yorka
na krawędzi stołu i wszystko, co wystaje poza jego krawędź, obcinamy.
W przypadku yorków pokazujących
się na ringu niezbędne jest również
papilotowanie włosa. Do tej czynności potrzebujemy: specjalne bibułki
do papilotów lub kawałki jedwabiu,
małe gumeczki, spray natłuszczający
oraz oczywiście szczotkę i grzebień.
Najpierw należy dokładnie spryskać

Ryc. 4. Pies po zabiegach pielęgnacyjnych
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Ryc. 5. Obcinanie pazurkow

sprayem włos yorka (nigdy nie robimy
tego na sucho, gdyż możemy doprowadzić do połamania się włosa), szczególnie natłuszczamy włos na końcach,
a następnie rozczesujemy. Grzebieniem rozdzielamy pasma i układamy
na bibułce, po czym zawijamy. Powinniśmy otrzymać cztery papiloty z jednej strony psa i cztery z drugiej strony,
czyli w sumie osiem. Bibułki zawijamy
również na ogonie i głowie. Pamiętajmy o tym, że papilotowanie włosa nie
zwalnia nas z obowiązku kąpania danego osobnika. York z długim włosem
powinien być kąpany mniej więcej raz
na dwa tygodnie.
Fryzurę yorka, którego nie utrzymujemy w kondycji wystawowej, stylizuje
się na wiele sposobów. Jest to bardzo
wdzięczny temat i na ten punkt pracy
groomera ma wpływ wiele czynników,
np.: w pierwszej kolejności – preferencje i życzenia właściciela, następnie
typ i kondycja szaty (jest ona bardzo
zróżnicowana – od typowej lejącej,
delikatnej i jedwabistej, przez kręconą
i puszystą, po zbliżoną do szorstkiej),
budowa psa, jego wiek, temperament
czy stan zdrowia. Najbardziej populara
jest fryzura typu puppy, czyli na szczeniaka. Właściciele yorków często życzą sobie, aby odmłodzić ich pupila
i nadać im młodzieńczy wygląd.
W przeróżny sposób stylizowane
są główki, uszka, brzuszki i ogonki.
Główki strzyżemy na okrągło lub nieco
wydłużamy brodę. Na czubku formujemy kucyk i ozdabiamy go elegancką
kokardką bądź włos przystrzygamy
krócej i zostawiamy grzywkę. Klienci

Ryc. 5. Czyszczenie uszu

z bujną fantazją niekiedy życzą sobie
uformowanie irokeza bądź grzywki
w różnych kształtach. Uszka golimy
(1/3 długości bądź nieco więcej), niekiedy pozostawiamy długi włos na całym uchu i delikatnie wyrównujemy
krawędzie. Zdarza się też, że golone
jest na krótko praktycznie całe ucho.
Na brzuszku pozostawiamy tzw. falbanę (jej długość i kształt dostosowujemy do budowy danego klienta) bądź
strzyżemy go na taką samą długość, jak
strzyżone są plecki. Na ogonku pozostawiamy długie pióro i delikatnie nadajemy mu kształt lub podgalamy kawałek ogonka i na końcu zostawiamy
małą chorągiewkę albo strzyżemy cały
i robimy tzw. „szczurzy” ogonek.
Bez względu na to, jaką fryzurę wybieramy dla yorka, musimy pamiętać,
aby zachować pewną estetykę i dostosować ją do anatomii psa, ukryć ewentualne niedoskonałości, a uwydatnić
wady sylwetki czy niedobory urody.

Czyszczenie uszu
W przypadku yorków czyścimy uszy,
usuwając włos z kanału słuchowego.
Aby ułatwić sobie pracę, możemy użyć
specjalnego proszku przeznaczonego
do tego celu. Uszy u yorka mają bardzo
dobrą wentylację, są stojące i nie sprawiają tyle problemu, co w przypadku
ras z wiszącymi uszami, ale nie możemy zapominać o ich pielęgnacji.

Obcinanie pazurków
i pielęgnacja opuszek łap
Należy regularnie obcinać pazurki
yorkom, używając do tego specjal-

nych ciążek. Niepielęgnowane pazury u psów mogą urosnąć naprawdę
długie, powodują wówczas kłopoty
z chodzeniem, a nawet wykrzywienie
łapek, nie wspominając już o bólu.
Yorki, które dużo biegają po twardym
podłożu, niekiedy same ścierają sobie
pazury i nie ma potrzeby obcinania ich
zbyt często.
Należy również usuwać włos z opuszek łap. Robimy to albo za pomocą
małej golarki, tak zwanego finishera,
albo używając nożyczek, uważając
oczywiście na to, aby nie zaciąć pieska. W okresie jesienno-zimowym
powinniśmy smarować opuszki łap
specjalnym balsamem. Pomaga to zachować ich elastyczność, zmniejsza ryzyko skaleczeń, a w okresie zimowym
łagodzi drażniące działanie soli. Taka
pielęgnacja również odżywia i zabezpieczy przed ewentualnym uszkodzeniem lub podrażnieniem. Dobrze jest,
gdy takie balsamy mają w swoim składzie wosk pszczeli i lanolinę.

Czyszczenie zębów
Niestety u tej rasy występuje duża
skłonność do odkładania się kamienia nazębnego. Aby do tego nie dopuścić, należ regularnie myć yorkom
zęby specjalną pastą dla psów. Pastę
nakładamy na gazik i delikatnie masujemy nim wszystkie zęby. Regularne czyszczenie zapobiegnie stanom
zapalnym jamy ustnej oraz przykremu zapachowi z pyska. Zaniedbanie
tego może spowodować niepowtarzalne zmiany zgryzu i bolesne komplikacje dla psa.
q
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