Ohjeita ja tietoa galgojen ja podencojen omistajille
Yleistä galgoista
Galgo, eli espanjanvinttikoira, on näköaistiaan metsästyksessä hyödyksi käyttävä koira. Galgo
näkee siis kauas - ja on aina valmis lähtemään kaukanakin näkyvän liikkuvan kohteen perään.
Espanjasta Suomeen adoptoitavia galgoja on lähes aina käytetty metsästykseen joten koiran
vahvaa viettiä on aktivoitu. Galgoa harkitsevan tulee huomioida ja muistaa tiettyjä asioita
taatakseen koiran - ja muiden turvallisuuden.
Galgoilla suositellaan käytettäväksi kuonokoppaa kun koiraa juoksutetaan vapaana. Vaikka
koira ei ole aggressiivinen on galgoilla taipumus "napsia" muita koiria varsinkin juoksun
huumassa. Kuonokoppaa kannattaa käyttää myös koiran vahvan metsästysvietin vuoksi - koira
ampaisee helposti liikkuvan kohteen perään tarttuen saalista niskasta kiinni. Kuonokopan
käyttäminen on siis halpa ja hyvä vakuutus esimerkiksi koirapuistossa. Joitakin
kanssapuistoilijoita saattaa koiran kuonokoppa hämmentää ja onkin hyvä kertoa muille että
koiralla on koppa metsästysvietin takia – eikä aggressiivisuuden. Galgojen vauhti yltyy myös
nopeasti todella huimaksi ja koirien vapaana juoksuttamisessa täytyykin muistaa että samassa
tilassa ei ole mitään mitä koira voi vahingoittaa vahingossa törmätessään tai itse vahingoittua
vakavasti.
Galgoa kutsutaan usein koiraksi jossa on kaksi puolta - on & off. Kotosalla koirat ovat
pääsääntöisesti hyvin rauhallisia, makoilusta pitäviä koiria. Galgot harvemmin haukkuvat
yksinollessaan tai muutenkaan. Galgot kiintyvät syvästi omiin ihmisiinsä mutta saattavat olla
vieraita kohtaan hieman varautuneita. Galgojen entinen elämä Espanjassa on saattanut pitää
sisällään hyvinkin rankkoja kokemuksia ja jotkut koirat saattavat olla hyvinkin arkoja.
Vaikka galgo on kotona rauhallinen koira on kuitenkin muistettava että kyseessä on räjähtävän
nopeaa juoksemista rakastava metsästyskoira. Koiralle tulee pystyä tarjoamaan tarpeeksi
liikuntaa - mielellään vapaana juoksemista päivittäin turvallisesti aidatussa koirapuistossa
lenkkien lisäksi. Jotkut koirat oppivat pysymään irti - toiset eivät koskaan. Galgojen iho on
hyvin ohut ja pienet ihovauriot ja haavat ovat hyvin yleisiä tapaturmia joita juostessa saattaa
tulla. Galgoa onkin turvallisinta juoksuttaa ennemminkin vähäpuisilla kentillä kuin metsässä
jossa oksat saattavat repiä ihoa auki. Myös jalkavammat ovat vinttikoirilla yleisiä
juoksemisessa saatuja vammoja. Galgon omistajan onkin syytä muistaa nämä tavalliset
vammat ja olla varautunut myös näihin mahdollisiin eläinlääkärikuluihin.
Galgot ovat mahtavia ja ulkonäöltään näyttäviä koiria jotka sopeutuvat hyvin elämiseen
perhekoirana Suomessa kokemuksistaan huolimatta - mutta kaikille tämä koira ei kuitenkaan
sovi. Metsästysviettistä galgoa harkitsevan ei sovi unohtaa että kyseessä on hyvin
alkukantainen rotu jonka tehtävänä on ollut vuosisatoja juosta pienriistan perässä. Koiran
omistajan tulee pystyä tarjoamaan koiralle turvallisissa olosuhteissa tapahtuvaa liikuntaa
pitäen mielessä koiran vahvan metsästysvietin, lujan juoksuvauhdin ja varautuneen luonteen.
Yleistä podencoista
Podenco on ketterä, fiksu ja aktiivinen rotu jota käytetään Espanjassa pienriistan
metsästykseen. Podencoilla on yleensä hyvin vahva metsästysvietti ja ampaisevat hetkessä
esimerkiksi oravan perään. Podencot ovat uteliaita koiria jotka tarvitsevat aktiviteettia ja
liikuntaa - turhautuessaan koirasta saattaa kehkeytyä aikamoinen kodin tuholainen.
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Podencojen ketteryys ja kyky hypätä todella korkealle on syytä huomioida ulkoilutilanteissa.
Koira saattaa kiivetä tai hypätä helposti esimerkiksi koirapuiston aidan yli - tai kaivaa kuopan
aidan ali. Piha-aitojen onkin syytä olla korkeita ja kaivautuminen ali estetty. Oman koiran oppii
tuntemaan ajan kanssa mutta alkuun on hyvä varautua podencojen kanssa kaikkeen
mahdolliseen.
Podencot ovat luonteeltaan iloisia ja sosiaalisia mutta niiden elämässä Espanjassa on usein
ollut hyvinkin rankkoja kokemuksia joista johtuen koirat saattavat olla alkuun hyvinkin arkoja.
Podencot rakastavat nenä maassa hajujen perässä kulkemista joten metsälenkit ovat
podencolle mielekästä puuhaa. Podencoille tulisi pystyä myös tarjoamaan mahdollisuus juosta
vapaana - alkuun hyvin aidatussa puistossa ennen kuin voidaan harkita koiran päästämistä
vapaaksi metsässä.
Podencot ovat hauskoja ja sopeutuvaisia koiria mutta omistajan ja podencon adoptiota
harkitsevan on syytä muistaa että kyseessä on alkukantainen rotu jonka tehtävänä on toimia
metsästyskoirana.
Arat koirat
Aran koiran omistamisessa tulee huomioida että kaikki mahdollinen tulee tehdä koiran
karkaamisen ehkäisemiseksi – ja alkuun koiran saavuttua erityinen varovaisuus on tarpeen.
Arkuus ja varautuneisuus on erittäin tavallista. Koiran rohkaistumisessa saattaa vierähtää
pitkäkin aika - ja kaikki koirat eivät ikinä pääse kokonaan eroon arkuudesta. Koira saattaa
säikkyä liikennettä, ihmisiä, ääniä ja yllättäviä tilanteita hyvinkin voimakkaasti. Koiraan
tutustuessa omistaja oppii kuitenkin huomaamaan tilanteet jotka aiheuttavat koirassa
pelokkaita ja stressaavia reaktioita - ja näitä kannattaa tietenkin välttää ja edetä koiran
ehdoilla uusiin tilanteisiin tutustuttaessa. Ulkoiltaessa tulee kiinnittää huomiota että koiralla on
hyvät varusteet joista se ei pääse irti. Panta-valjasyhdistelmän käyttäminen on suositeltavaa.
Karatessaan pelästynyt ja nopea koira saattaa hetkessä kadota näköpiiristä ja koiran kiinni
saaminen voi olla todella hankalaa. Arkojen koirien kouluttamisessa (koskee tietenkin kaikkia
koiria!) ei tule koskaan edetä pakottaen vaan siedättämällä ja positiivisia koulutustapoja
käyttäen. Apua saa yhdistykseltä ja kouluttajilta.
Koirilla metsästäminen
Espanjasta adoptoituja galgoja ja podencoita eikä muitakaan metsästysrotuisua koiria saa
käyttää metsästyksessä. Espanjassa käytetään todella paljon galgo- ja podencorotuisia koiria
pienriistan metsästykseen ja on syytä muistaa että lähes jokainen Suomeen adoptoitava galgo
tai podencorotuinen on koira on metsästyskäytössä ollut. Koirat juoksevat laumassa riistan
kiinni johon tarttuvat hampailla ja tappavat saaliinsa. Ensinnäkin - tämä tapa metsästää on
Suomessa laissa kielletty. Galgot ja podencot eivät ole jäljestäviä tai noutavia koiria.
Metsästyskoiran elämä Espanjassa on hyvin rankka ja raskas. Suomeen tullessaan tämä elämä
jätetään taakse ja koiraa ei tule missään tapauksessa käyttää metsästykseen. Kuitenkin,
ottaen huomioon koirien vahvan vietin ja liikunnan tarpeen, tulee omistajalla olla muita keinoja
aktivoida koiraa. Varsinkin galgoilla on myös tarve päästä juoksemaan vapaana ja koiralle
tulee pystyä tarjoamaan tähän mahdollisuus säännöllisesti huomioiden koiran metsästysvietin.
Kuonokopan käyttäminen on aina suositeltavaa kun metsästysrotuisia koiria juoksutetaan
vapaana ja koiraa ei saa laskea vapaaksi aitaamattomassa tilassa ellei ole täyttä varmuutta
siitä että koira palaa kutsusta luokse. Metsästysrotuisten koirien vietti voi olla hyvin vahva, ja
koira kadota sekunteissa kauaksi omistajastaan hajujen perään. Galgot metsästävät
ensisijaisesti näköaistiaan hyväksi käyttäen ja kaukanakin liikkuva eläin kiinnittää koiran
huomion.
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Galgojen juoksuttaminen radoilla
Koirien juoksuttaminen radalla ei ole suotavaa, eikä vieheen perässä. Koiralla voi olla vanhoja
vammoja joita ei päälle päin huomaa. Radalla juostessa koira keskittyy täysipainoisesti
"saaliin" kiinni saamiseen eikä välttämättä huomaa kipua. Seuraukset voivat olla vakavia. Jos
kuitenkin haluat juoksuttaa koiraa leikkimielisesti radalla on koiran ehdottomasti käytävä
kokonaisvaltaisessa (sisältäen koiran kuvauksen mahdollisten piilevien luustovammojen ja
muiden vastaavien havaitsemiseksi) eläinlääkärin tarkastuksessa, jossa voidaan todeta koira
täysin terveeksi. Yhdistys kuitenkin toivoo että koiria ei radoilla ja vieheen perässä
juoksutettaisi sillä tämä myös aktivoi koirien muutenkin voimakasta sisäistä metsästysviettiä.
Yleistä asiaa
Kodittomat Espanjan Koirat ry on pisimpään – vuodesta 2006 alkaen - yhtäjaksoisesti toiminut
rescueyhdistys joka välittää koiria adoptioon Espanjasta Suomeen. Yhdistyksellä on kattava
kokemus galgoista ja podencoista sekä tukena asiantuntijoita auttamassa koirien omistajia.
Ole siis rohkeasti yhteydessä kun kysyttävää herää; ennen adoptiota ja koiran saavuttua.
Vaikka galgot ja podencot ovat mahtavia seurakoiria haluamme kuitenkin painottaa koirien
alkukantaisuutta, rotujen ominaisuuksia sekä metsästyskoiran luonnetta. Pyydämme koirien
adoptiota harkitsevia tutustumaan näihin rotuihin ennakkoon, hankkimaan tietoa sekä
muistamaan että metsästyskoirien elämä Espanjassa on usein hyvin raskas. Uusi koti ja perhe
Suomessa on koiralle lottovoitto – mutta rotuominaisuudet ja rankat kokemukset seuraavat
koiria kuitenkin tavalla tai toisella koko loppuelämän ajan.

© Kodittomat Espanjan Koirat ry – tämän ohjeistuksen osittainenkin kopioiminen on kielletty ilman lähdemainintaa tai erillistä lupaa

