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Johdanto

Espanjanmastiffin alkuperä

Välimeren maiden vuoristoissa ja niityillä, sekä joillakin alueilla Keski- ja ItäEuroopassa, käytetään usein karjakoiria puolustamaan karjaa susilta, karhuilta ja
muilta petoeläimiltä. Näillä alueilla on erilaisia koirarotuja jalostettu vuosisatojen
saatossa, riippuen karjan ja saalistajien asettamista haasteista ja alueesta, sen
historiasta ja näiden kansojen kulttuurista sekä karjan tyypistä.
Niinpä kohtaamme paljon rotuja, joissa kunkin rodun tyypilliset ominaisuudet on
hyödynnetty. Lähtien turkin väristä ja tyypistä aina kokoon, morfologiseen
rakenteeseen ja luonteeseen. Näin ovat syntyneet rodut kuten maremmanoabruzzese, sarplaninac, aidi, estrellankoira, alentejonkoira.... tai espanjanmastiffi.
Niiden käyttötarkoituksesta, suojella karjaa susilta ja niiden suuren koon vuoksi,
oletetaan että nämä koirat ovat pitkän ajan kuluessa kehittyneet samasta
alkuperästä, erityisesti Välimeren laumanvartijat.

Picos de Europa, jyrkkine rinteineen, on yksi haasteellisimmista alueista
mastiffien työskentelylle.

Vaikka espanjanmastiffin musta turkki keltaisin merkein on hyvin yleinen Euroopan ja
Turkin mastiffeilla, ja pääasiallinen Tiibetissä ja Keski-Aasiassa, geneettiset tutkimukset
osoittavat Iberian ja tiibetinmastiffien erilaisen syntyperän. Tämä turkin väri tunnetaan
myös “neljänä silmänä” tai “cervata”, koska se muistuttaa perinteistä vasan turkkia ja on
epäilemättä yksi tyypillisimmistä espanjanmastiffin piirteistä.
Espanjanmastiffin yhteinen alkuperä tiibetinmastiffiin perustuu historiallisiin tarinoihin
ja seikkailukirjallisuuteen. Geneettiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että
nykyisillä espanjanmastiffeilla ei ole mitään tekemistä tiibetinmastiffien kanssa.
Välimeren, Keski- ja Itä-Euroopan laumanvartijoilla on yhteisenä piirteenä niiden
käyttötarkoitus, mutta niillä ei ole yhteistä alkuperää. Täten läheisten alueiden koirilla
voi olla eri alkuperä. Näin on esimerkiksi turkkilaisten laumanvartijoiden: akbash
(turkkilainen vaaleanaamainen) ja karabash (turkkilainen mustanaamainen) tai Iberian
niemimaan laumanvartijoilla: alentejonkoira (Portugali) ja espanjanmastiffi. Tämä ei
sulje pois etteikö näillä roduilla olisi risteytyksiä, johtuen niiden maantieteellisestä
läheisyydestä. Esimerkiksi Turkissa, jossa koirat liikkuvat samalla yhtenäisellä
maantieteellisellä ja poliittisella alueella. On myös todennäköistä, että vanhoilla
roduilla, jotka ovat levittäytyneet laajalle alueella, kuten espanjanmastiffit, on monia
polveutumislähteitä, jotka ovat valinnan avulla kehittäneet tämän rodun sellaiseksi
kuin me tunnemme sen tänä päivänä.

Ei vain erilainen alkuperä, vaan myös koirien sopeutuminen ympäristöönsä, kulttuuriin
ja tapaan, jolla karjaa hoidetaan, on johtanut eroihin eri rotujen välillä niiden tehtävässä
vartioida ja suojella karjalaumoja.

Virallisten koirarotujen kehittyminen
Vaikka voimme tunnistaa taiteessa ja hyvin vanhoissa asiakirjoissa monia rotuja
kuten vinttikoiria, bulldogeja tai mastiffeja, liitetään käsite “koiran rotu” yleensä
enemmän viime aikoihin. (Caius: Treatise of English Dogges, 1570). Ensimmäinen
koiranäyttely järjestettiin vuonna 1859, ensimmäinen yhdistys, English Kennel club,
perustettiin Lontoossa vuonna 1873. Tästä alkaa koirien sukutietojen kirjaus.
Royal Canine Society Espanjan koirankasvatuksen edistämiseksi perustettiin
1911. Yhdeksäntoistaluvulla alkoi lukemattomien rotujen rekisteröinti. Rodut
kehitettiin harvoista yksilöistä, pienistä ryhmistä tai muutamista yksilöistä. Nämä
yksilöt valittiin jonkin tarkoituksen vuoksi, kuten karjan vartioinnin, ja näillä on
tiettyjä yhteisiä morfologisia piirteitä. Tämän jälkeen näitä yksilöitä risteytettiin ja
valittiin halutuilla ominaisuuksilla olevat yksilöt. Koska koiran genomi on vaihteleva,
näin on saatu hyvin erilaisia rotuja. Joskus väärät sisäsiitokset tiettyjen yksilöiden ja
linjojen välillä ovat johtaneet huonoihin tuloksiin. Johtuen tästä väärästä
jalostuksesta, joita eräät yhdistykset ja rotujärjestöt ovat tukeneet, on monia
rotuja, jotka eivät pysty enää suorittamaan niitä tehtäviä, joita varten nämä
rodut ovat alunperin olleet. Jotkut yksilöt ovat alkuperäisen koiran irvikuvia. Joskus
on haluttu voimistaa vain koiran estettisisä rotuominaisuuksia. Kasvattajien välinen
kilpailu erinomaisuudesta ja halu saada koira joka kerta “tyypilliseksi”, on
johtanut morfologisten ominaisuuksien liioitteluun. Näin on unohdettu
toiminnallisuuden ja terveyden merkitys. Tällainen kasvatuspolitiikka on johtanut
perinnöllisten sairauksien lisääntymiseen. Tänään yhä enemmän jotkut yhdistykset ja
rotujärjestöt, kiitos kansainvälisen kennelliiton, ovat alkaneet painottaa jalostuksessa
tervettä ja toimivaa koiraa.

Kuva seuraavalla sivulla: Vuorolaiduntamisen muistoksi ja karjapolkujen elvyttämiseksi. Ylväät
merinolampaat ja tummat vuohet Longinosista matkalla Madridiin

Espanjanmastiffin käyttö vuorolaiduntamisessa
Espanjassa
"San Matiaksessa, jossa yöt olivat samanpituisia kuin päivät, sanoi lammas
paimenelle: vie minut pois tästä auringonpaahteesta tuonne noihin varjoihin,
muuten en voi kasvattaa karitsaa, jos et vie, on syy sinun, ei minun”.

Pitkän matkan vuorolaiduntaminen Espanjassa käytti hyväkseen vanhoja
vihantia etelän laitumia talven aikana ja kesäisin pohjoisen kosteita
laitumia. Ongelma on, että talven ja kesän laitumien väli on useita satoja
kilometrejä, ja reitti kulkee pohjoisen suuren tasangon kautta, joka on
viljelty ja jota karja voi vain vähän käyttää hyväkseen. Jo antiikin aikoina,
espanjalaiset paimenet valitsivat kaksi ainutlaatuista kotieläintä,
merinolampaat, joka on hyvin laumasidonnainen ja tuottaa erittäin
hienoa villaa sekä mastiffin, joka kykeni suojelemaan heidän laumaansa.
Mastiffit Espanjassa ovat rakenteellisesti ja väritykseltään hyvin erilaisia.
Vaikka niillä ei ole yhteistä nimeä, on niitä alettu kutsua
espanjanmastiffeiksi, kun nämä ovat tyypiltään hyvin raskaita ja niitä
käytetään perinteisesti suojelemaan karjaa, erityisesti lampaita ja vuohia
näiden pitkillä vuorolaiduntamisen matkoilla Espanjassa.

Vaaleat mastiffit mustilla laikuilla, kuten tämä lampaita suojeleva mastiffi, olivat
hyvin arvostettuja karjankasvattajien piirissä, mutta niitä ei yleensä näe rodun
näyttelyissä.

Varhaisimmat arkkeologiset todisteet, joita on näiden isojan koirien
olemassaolosta Iberian niemimaalla, ovat neljänneltä vuosisadalta e.Kr. ja
ne löydettiin pohjoisylängöltä, jossa yleisesti kuljetettiin lammaslaumoja.
Lounais-Espanjassa, jossa merinolampaat olivat yleisiä ja jossa oli vuohien
ja lampaiden laumoja, arkeloginen tieto on vähäistä ja tiedetään vain, että
koiria oli läsntä, mutta ei ole tietoa niiden morfologiasta.
Rooman vallan ajoista lähtien aina tähän päivään saakka on tavallista
löytää kirjallisuudesta viittauksia Iberian mastiffiin ja niiden yhteydestä
karjan vuorolaiduntamiseen.

Tässä kuvassa Augustin Suarezin karjatilalta karjaa suojelevista koirista, voidaan havaita
mastiffien moninainen väri. Nämä koirat ovat Amadeo Alejandre Sánchezin kasvattamia.

Lucius Junius Moderato Columella, syntyi Cadizissa, Espanjassa ja Jesus
Nasaretilaisen aikalainen. Kirjassaan “Maataloudesta”, joka on paras historiallista
maataloutta käsittelevä kirja, kuvaa kotia ja karjaa vartioivia koiria:
“Kotivahtien tulee olla hyvin suuria, etuosastaan suuria ja niillä tulee olla syvä
haukkuääni, jotta luvaton kulkija tai varas pelkää niitä kuullessaan äänen ja
nähdessään niiden koon. Suuri pää, joka erottuu kehosta.”
Riippuvat korvat. Voimakas rintakehä ja tiheä karva, laajat lavat, ja tassut
voimakkaat ja karvaiset, tassuissa suuret varpaat ja kynnet. Lyhyt häntä. Voi olla
yksivärinen, ja musta tai hyvin tumma. Läikikkäitä ei hyväksytä missään tapauksessa.
Päivällä ne näyttävät pelottavammilta, jos ne ovat tummia ja yöllä niitä ei erota kun
ne väijyvät.
Sen en pitäisi olla liian rauhallinen eikä mielistellä tunkeilijaa, mutta ei myöskään
niin hurja, että se hyökkää jopa talonväen kimppuun. Ei ole merkitystä onko se
raskas tai hiemen kevyempi, sitä ei pitäisi ottaa sisälle taloon. Koira täyttää
tehtävänsä, jos se vain haukkuu ja pelottaa liian lähelle tulevat pois ryntäämällä
kohti vierasta. Ennen kaikkea sen on oltava valppaana huolehtimassa siitä mistä se
on vastuussa eikä harhailla ympäriinsä. Huolellinen eikä piittaamaton, ilmoittaen
mitä ovat havainneet. Minun oli pakko varoittaa näistä asioista, koska ne eivät ole
vain luonteenpiirteitä vaan ne myös opetetaan koiralle. Näiden periaatteiden
opettaminen on tärkeätä.
Laumanvartijan, tallissa tai laitumella, pitäisi olla niin ketterä, että se tavoittaa
kauriin mutta ei niin raskas, joita käytetään maatalon tai vilja-aitan vartiointiin,
mutta tarpeeksi voimakas, jotta se pystyy taistelemaan suden kanssa ja tarpeeksi
kevyt, että se jaksaa juosta suden perään ja saada se irroittamaan suden viemän
saaliin ja tuomaan sen takaisin. Kehon tulee olla suuri ja pitkänomainen, tämä on
parempi kuin neliön muotoinen. Väri voi olla vaihteleva, erilainen kuin taloa
vartioivalla koiralla, mielellään vaaleita, jotta ne voidaan erottaa yöllä pedoista.
Emmekä voi sekoittaa niitä susiin. Lammaslaumassa on hyvä, jos väri on lähellä
lauman värejä, silloin susi ei niitä heti havaitse.”
Roomalainen runoilija Virgil kirjassaan “Maatalous” (n, 29 v.eKr) viittaa myös
espanjanmastiffeihin ohjeissaan koirankasvatuksesta ja hoitamisesta, “ruoki hyvällä
veriheralla Spartan vinttikoiria ja vahvoja Iberian mastiffeja, sillä kun sinulla on
sellaiset vahdit sinun ei tarvitse olla huolissasi laumasi puolesta, eikä yöllisestä
varkaasta tai susien hyökkäyksistä.”

Espanjalaisella vuorolaiduntamisella on tärkeä ja ainutlaatuinen merkitys, johtuen
sen pitkästä historiasta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä, reitistön laajuudesta,
lampaiden ainutlaatuisesta rodusta ja sen tärkeydestä Espanjan ja maailman
taloudelle.
Meillä on yli 100.000 km lain suojaamia reittejä lammaslaumojen käyttöön, se on yli
1 % maan pinta-alasta ja ne ulottuvat läpi koko maan. 18-vuosisadalla näitä reittejä
käytti yli miljoona lammasta, tänä päivänä lampaita on hieman yli miljoona ja
historiallinen reitistö kulki kaikkien niemimaan kylien läpi.

Espanjanmastiffi Tajo, jonka tämän tekstin kirjoittaja on kasvattanut,
vartioimassa Cesáreo Rey'n lammaslaumaa, sen vaellusmatkalla Exteramduran
niityiltä Porton laaksoihin, Zamoraan, matka, jonka pituus on yli 400 km pitkin
laaksoja ja solia.
Lampaankasvatuksella on Espanjan historiassa suuri taloudellinen merkitys, se
on ollut jopa 10 % bruttokansantuotteesta ja on tehnyt mahdolliseksi suuret
lammaslaumat
joita
on
ohjattu
tarkalla
lainsäädännöllä,
koskien
laiduntamisreittejä, eläimiä ja mastiffeja.

Espanjanmastiffi Truhán, kuten monet muutkin mastiffit, jotka levisivät espanjalaisille
lampureille, pohjautuu Ovidio Benéitezin työhön, joka oli Babian pormestari ja
aktiivisesti osallistui projekteihin, joilla pyriittiin vähentämään susien aiheuttamia
vahinkoja laumoissa.
Lancian neuvoston kuninkaallisissa määräyksissä, noin 1730, on jo käsitelty tarvetta
kasvattaa mastiffeja ja eliminoida rodun vikoja.
Kappale 8.: “Jokaisen kylän raatimiesten ja pormestarien on joka vuoden alussa
velvollisuus nimetä kolme tai neljä puolueetonta miestä ja valalla varmistaa,
että
nämä miehet pystyvät valvomaan mastiffeja niiden toimiessa
laumanvartijoina ja poistamaan jokaisen sairaan yksilön, ja tätä on valvottava ja
rangaistuksena on kolme mitallista viiniä, jonka määrää neuvosmies ja että tätä
nimettyä koiraa hoidetaan kunnes se näyttää riittävän terveeltä, että
neuvosmies määrää rangaistuksen edellä mainitulle; ja tarkasti noudattaa
tämän asetuksen määräystä; ja jokainen syyllisen naapuri, joka ei noudata tätä
määräystä, rangaistaan kuten tässä luvussa on määrätty”.

Sama koskee myös Valle del Curueñon määräyksiä vuodelta 1723
Jokainen lampuri, jolla on enemmän kuin kuusi pässiä ja 26 lammasta, on
velvollinen kasvattamaan mastiffeja suojelemaan laumaa; rangaistus on puoli
mitallista viiniä, velka maksetaan puolessa välissä kuukautta, rangaistus
kaksinkertaistuu, jos myöhästyy.
Ja Montería de Valdeónin ja Choreo de la Coronan määräyksissä on:
Artikla 25. "Painotetaan velvollisuutta pitää mastiffeja kussakin kylässä, jos
näitä mastiffeja on kylässä, on kukin velvollinen maksamaan neljä realia
neuvostolle ja kylä missä näitä koiria ei ole tai on laiminlyöty tai ollaan
välinpitämättömiä, maksavat rangaistuksen herra Alcadelle, Monteron
pormestarille, sakkoja neljä realia joka päivä kun on Monteríassa, koska joka
kerta kun on kaadettu susi, neuvoston ei tarvitse mennä alas Monteríaan.
Henkilöt joilla on mastiffin pentuja ovat vapautettuja tällaisista maksuista.

Tämä espanjanmastiffi, laumanvartija jolla on hyvin arvostetut ominaisuudet, ei
täytä espanjanmastiffin rotumääritelmää, koska se on lyhythäntäinen syntymästään
saakka, ja lyhythäntäiset on suljettu pois virallisesta rotumääritelmästä. Yksin tämän
ominaisuuden takia näitä lyhythäntäisiä ei pitäisi sulkea pois käytännön työtä
tekevistä espanjanmastiffeista.

Mastiffit olivat koiria, jotka vastasivat vartioinnista ja mudostivat näin merkittävän
taloudellisen ja patrimoniaalisen resurssin villieläimiä, pääsoin susia mutta myös karhuja,
vastaan. Siksi niitä hoidettiin ja käsiteltiin huolella, pyrittiin huolehtimaan ettei se risteytyisi
muiden rotujen kanssa, määriteltiin sen ruokamäärä ja rankaistiin niitä, joilla ei ollut mastiffia.
Vuorolainduntamisessa kulkevia mastiffeja valvottiin intensiivisemmin ja tehokkaamin kuin
muita eurooppalaisia mastiffeja. Mastiffien lukumäärä, joka oli riippuvainen suojeltavan karjan
määrästä, oli suurin pitkien matkojen vuorolaiduntamisessa ja näillä matkoilla tapahtui paljon
yksilöiden vaihtoa. Suuri määrä johti yksilöiden suureen vaihteluun jalostusvalinnassa. Johtuen
vuorolaiduntamisesta, hyvät laumanvartijat periyttivät ominaisuuksiaan hyvin eri alueilta.

Hyvälle espanjanmastiffille on olennaista hyvä hajuaisti, jolla se havaitsee mahdolliset
villieläimet.

Lisäksi vuodenaikojen vaihteluun liittyvät vuorolaiduntamisen reitit opettavat koirat
jatkuvasti huolehtimaan laumasta erilaisissa maastoissa, jokus ne ovat erilaisia joka
vuosi: reitit, laaksot, tiet, solat jne. Tämä maaston muutos tekee laumojen suojelun
huomattavasti haastavammaksi ja edellyttää koirien tarkkaa valintaa. Tässä
tehtävässä mastiffit ovat erinomaisia suojelemaan laumaa.
Päivittäinen
paimentaminen, ilmaston ja alueen vaihtelut vuorolaiduntamisessa hitsaa suuret
mastiffit lauman jäseniksi.
Mastiffien tarkkaavaisuus vuorolaiduntamisessa vaihtelee ajan, alueen ja ilmaston
mukaan, johtaen sellaisten koirien valintaan, jotka kykenevät vartoimaan karjaa
hyvin muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi suuret vaeltavat laumat jaetaan pienempiin
ryhmiin eikä aina sama koira vartioi samaa karjaryhmää niiden elinaikana. Tämä
vaikeuttaa sen vartiointityötä, ainakin joksikin aikaa, ja koiran on sopeuduttava
työskentelmään lampaiden kanssa, jotka eivät ole tottuneet sen läsnäoloon.
Laki vaatii, ettei laumassa ole muita koirarotuja, jotka saattaisivat johtaa eitoivottuihin risteytyksiin. Tämä varmistaa, että risteytykset ovat erinomaisia.
Mestan säännöt 14-vuosisadalla määräsivät, että 1.000 pään laumaa piti paimentaa
5 pääpaimenen apulaista, 5 poikaa ja lisäksi viisi mastiffia. Mastiffin on oltava
erittäin valpas; ruokaa sille on varattava yhtä paljon kuin paimenelle, ja kaikki
vahingot, jotka mastiffille aiheutetaan korvataan vähintäin viidellä lampaalla.
Sekarotuisen mastiffin omistaminen oli laitonta ilman Mesta lupaa, joka annettiin
vuosittaisessa hallituksen kokouksessa.

Espanjanmastiffi ja merinolampaat ovat
muodostaneet erottamattoman parin koko
historian ajan. Nykyään mastiffi on yhtä
tarpeellinen lammaslaumoille kuin sen oli
kolmekymmentä vuotta sitten, johtuen susien
lisääntymisestä ja niiden ruuan tarpeesta,
koska haaskat ovat vähentyneet luonnossa.

Espanjanmastiffi
Maailman villamarkkinoiden romahdus, vuorolaiduntamisen väheneminen ja sen
irrottaminen perinteestä 19 -vuosisadasta lähtien sekä taloudelliset vaikeudet
erityisesti sisällissodan jälkeen, saavat ihmettelemään miten nuo suuret
mastiffirodut
ovat
säilyneet nykypäivään morfologialtaan ja luonteeltaan
muuttomattomina.
Paimenten suuret ja perinteiset vuorolaiduntamisen mökit alkoivat hävitä Cantabrian
vuorilta ja sudet olivat vähenemässä Extremadurasta lähes sukupuuttoon.

Valkoisia, töpöhäntäisiä mastiffeja, joilla on kuusi varvasta takajaloissa, arvostetaan
lampureiden parissa. Tämän lampurin nämä kaksi valkoista mastiffia tappoivat suden.

Täten ei ollut syytä säilyttää koiria, jotka vaativat paljon ruokaa ja hyvää hoitoa, ja
mastiffit hävisivät suuresta osasta maata. Siellä missä niitä pidettiin, se tapahtui
vuorolaiduntamisen tarpeisiin, Cantabrian vuorten solissa, vaikka useimmissa
tapauksissa vaellusmatkat olivat aikaisempaa lyhyempiä tai matkaa tehtiin teitä
pitkin Espanjan niemimaan luoteisosan susialueilla lammastalouden perinteiden
elvyttämiseksi.

Brozas (Cáceres) oli aina kiinnekohta mastiffien ystäville. Tästä maatalosta lähtivät
lukemattomat mastiffit kohti Leonin solia vuorolaiduntamisen lammaslaumojen
kanssa. Tältä alueelta myös löytyivät rodun kasvattajat. Näiden mastiffien
jälkeläisestä tuli ensimmäinen maailmanvoittaja espanjanmastiffi.

Näistä pohjoistasankojen, pääasiassa Leonin ja Extremaduran, nimenomaan
Casaresin länsipuolen alueen mastiffeista pohjautuu nykyisen espanjanmastiffin
kasvatus. Näitä kustustaan usein Leonin mastiffeiksi, koska tällä alueella on säilynyt
suuri määrä raskasta mastiffityyppiä. Extremaduran mastiffeja, joka on lähellä
Portugalin Rayaa, arvostettiin suuresti ja tästä perinteestä on sanonta “al lobato
Mastín, al cano Rayano” - “ruskeanharmaalle mastiffi, harmaalle Rayano”. Sanonta
piti sisällään että jokaiselle kokemattomalle nuorelle sudelle mastiffi on riittävä,
mutta vanhalle sudelle, jolla on tuhansia keinoja, Portugalin Raya on riittävä.

Tänä päivänä nimiä Extremaduran mastiffi tai manchegon mastiffi käytetään
tavallisesti tarkoittamaan heterogeenista koiraryhmää, aina suurimmista
vuorolaiduntamisessa käytetyistä kevyempiin, joita joskus käytetään
suuremman riistan ajamiseen näillä alueilla.
Pitkän matkan vuorolaiduntaminen on myös säilynyt hengissä tähn päivään
Cuencan ja Teruelin maakunnissa, mutta susia ei näillä alueilla ole tavattu
pitkään aikaan. Lisäksi, tosiasia, että talvella näillä reiteillä, Alcudian ja Sierra
Morena de Jaénin laaksoissa, susia on ollut vain satunnaisesti on johtanut
siihen ettei mastiffeja tarvita suojaamaan laumaa susilta. Tämän seurauksena
näiden alueiden mastiffit ovat hyvin kevytrakenteisia. Tämä mastiffityyppien
häviäminen manchegoslaisessa ja aragonialaisessa vuorolaiduntamisessa on
johtanut siihen, että sudet ovat tappaneet suuria määriä lampaita niissä harvoissa
tapahtumissa, joissa ne ovat hyökänneet lammaslaumoihin. Tällä hetkellä susi
katsotaan hävinneeksi Alcudian (Ciudad Real) laaksosta ja Sierra Morenan alueella
sutta uhkaa häviäminen.

Ensimmäinen mastiffi vastasi koiraa, joka polveutui vuorolaiduntamisen lammaskasvatuksesta
austurian laaksoissa ja realisoitui 2012. Vasemmassa kuvassa on 12 vuotias mastiffi kuvattuna
Galiciassa vuonna 1982. Yli 30 vuotta erottaa molemmat koirat ilman suurempia rakenteellisia
eroja, huolimatta suurista toiminnallisuuden eroista joka vaikuttaa kasvatukseen.

Lammaskasvatuksen tuottavuus Espanjassa perustuu nykyään maataloustukiin ja –
toimenpiteisiin. Kuitenkin, riippumatta lampaiden roolista ruuan tuottajana, niiden
laiduntamisella ja erityisesti vuorolaiduntamisella on tärkeä ympäristöllinen
vaikutus ekosysteemiin. Cantabrian vuoriston maisema, joka on kirjattu UNESCOn
maailman perintöluetteloon, moninaisine biosfääreineen on maisema, jota
vaeltava vuorolaiduntaminen on muokannut. Nämä ovat alueita, joissa on
mahdollista yhdistää kehitysmalli, joka huomioi resurssien kestävyyden.
Ruohikkoalueita hyödynnetään pitkän lepokauden jälkeen, ja ruuan tuottaminen ja
maiseman ja lajien säilyttäminen on mahdollista, edellyttäen ettei muuteta
perinteisiä tapoja toimia käyttämällä tehokarjanhoitoa.

Espanjanmastiffin, kuten Mayoralin, tulisi aina hälyttää haukkumalla, selvästi osoittamalla
tarkoituksensa ja merkitsemällä alueensa. Tämä koira on viime vuosien yhden parhaista
susia vastaan puolustavien mastiffien penntu.

Tällaisessa kestävässä tuontannossa mastiffi ei ole vain lammaskasvatuksen apu,
vaan myös ympäristöresurssi.

Kun mastiffeja käytetään karjankasvatuksessa, ne mahdollistavat karjan yhteiselon
susien ja karhujen kanssa. Ilman mastiffeja ei olisi mahdollista viedä lammas- tai
vuohilaumoja Cantabrian vuorille. Mastiffien vartiomien laumojen tappiot ovat
hyvin vähäisiä. Lisäksi, susien tai karhujen metsästäminen väijymällä (ansoilla,
köysilenkeillä, myrkyillä) on tullut vaikeammaksi juuri koirien läsnäolon vuoksi,
koska juuri en ovat ensimmäisinä vaarassa joutua näihin ansoihin.

Espanjanmastiifien eri värien, kuten läikikkään tai pinton (esp. pio) sekä valkoisen että
töpöhäntäisten säilyttäminen on tosiasiassa koiria kasvattavien lammasfarmareiden käsissä.

Lisäksi koirat eivät täytä tehtäväänsä vain suojellen karjaa suurilta Iberian
niemimaan saalistajilta, kuten sudelta ja karhulta, vaan en muodostavat myös
tehokkaan suojan muilta saalistajilta, kuten ketuilta, mungoilta jne.
Mastiffit ovat ympäristösuojelulainsäädännön liittolaisia. Kuninkaallinen asetus
348/2000, 10. maaliskuuta, määrää, että karjaa, jota pidetään ulkona, on suojeltava
villieläimiltä, mastiffi on yksi parhaimmista tähän tehtävään. Se mahdollistaa
kotoperäisten rotujen ja susien mahdollisuuden elää luonnontilassa

Tango de Fílandón, viimeinen A.E.P.M.E:n (Espanjan espanjanmastiffiyhdistys) Espanjan valio,
morfologian kannalta arvosteltuna.

Espanjanmastiffinvirallinen
prototyyppi
Seuraavassa kuvataan rodun virallinen rotukuvaus. Kuten suurin osa
rotumääritelmistä, tämä kuvaa yksityiskohtaisesti rodun morfologiaa, mutta
kiinittää huomiota vain vähän toiminnallisiin piirteisiin ja siten karjankasvattajien
espanjanmastiffeihin. Tämä rotumääritelmä hyväksyttiin 1981 espanjassa ja FCIn
hyäksymä viimeinen versio on vuodelta 2002. Espanjanmastiffien rekisteröiminen
on jakaantunut kahdelle organisaatiolle: Espanjan espanjanmastiffiyhdistyskselle,
joka perustettiin 1981 (AEPME www.aepme.org) ja Leonin koirayhdistykselle, joka
on perustettu 1983 (www.caninaleon.com).
Rodun nimi: espanjanmastiffi (Mastín Español)
Synonyymejä: leoninmastiffi, ekstermaduran mastiffi, manchegon mastiffi.
Esiintyminen: Koko Espanjassa, erityisesti Asturian, Leonin, Cantabrian ja
Extremaduran vuorilla ja laaksoissa, sekä yleisesti kaikissa niissä laaksoissa ja
alueilla, jotka ovat olleet vurolaiduntamisen piirissä. Pyreneiden Aragonia ja
Navarra sekä Monegrosin vuorolaiduntamisen alueet ovat pyreneidenmastiffin
alueita.
Alaryhmä: Molossityyppiset. Tyyppi B.

I. Yleisvaikutelma ja luonne
a) Yleisvaikutelma
Erittäin kookas, mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen ja pitkälinjainen. Hyvin
tasapainoinen, voimakas ja lihaksikas. Vankka luusto. Suuri pää. Runkoa peittää
keskipitkä karva.
Konstailematon, lempeä, ystävällinen ja arvokas koira, erittäin päättäväinen vieraita
ihmisiä ja vaarallisia eläimiä kohtaan varsinkin puolustaessaan tiluksia tai karjaa.
Haukku on erittäin voimakas, syvä, hyvin sointuva ja kauas kuuluva.
Erittäin älykäs ja omalla tavallaan kaunis koira, jonka ilme kuvastaa molempia
ominaisuuksia. Koira on itsevarma ja tietoinen omasta voimakkuudestaan
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Espanjanmastiffi on koira, jonka keho on pitkänomainen ja liike on matkaa
voittava.
b)Koko:
Maksimikokoa ei ole määritelty. Eniten pidetään arvossa mahdollisimman suuria,
kuitenkin mittasuhteiltaan taspainoisia koiria.
Säkäkorkeus vähintäin:
Urokset: 77 cm.
Nartut: 72 cm.
Nämä vähimmäismitat tulisi ylittyä selvästi, urosten toivotuin koko on yli 80 cm ja
narttujen yli 75 cm.
c) Yleisvaikutelma:
Mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen ja pitkälinjainen. Tärkeintä on
rakenteen sopusuhtaisuus ja tasapainoisuus sekä koiran seistessä että
liikkuessa.
d) Käyttötarkoitus:
Vartiointi ja suojelu. Jalostuksessa ei tule käyttää yksilöitä, jotka ovat hyvin
pelokkaita, arkoja ja tasapainottomia. Tämä rotu on läheisessä suhteessa
vuorolaiduntavaan karjaan, erityisesti merinolampaisiin, joita se seurasi Mestan
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aikana, puolustaen laumoja susia ja muita villieläimiä vastaan laumojen vaeltaessa
laitumilta toisille eri vuodenaikoina ja alueilla. Nykyään rotu edelleen seuraa
lukuisia laumoja vuorolainduntamisessa ja toteuttaa alkuperäistä käyttötarkoitustaan.
Rodulla on myös käyttöä maatilojen, ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa
yleensä.
II. Pää
a) Yleiskuvaus:
Suuri ja voimakas, muodoltaan
katkaistun leveätyvisen pyramidin
muotoinen. Kallo-osan ja kuonoosan pituuden suhde on 3:2.
Kokonaisuutena kallon ja kuonoosan tulee ylhäältä katsottuna
olla neliskulmainen ja yhtenäinen,
se ei saa kaveta huomattavasti
konontyven ja ohimoluiden välistä. Kallo-osan ja kuono-osan
linjat ovat kohtalaisen erisuuntaiset.
b) Kallo:
Leveä, voimakas, sivusta katsoen
hivenen kupera. Kallon leveys on
sama tai suurempi kuin sen pituus. Niskakyhmy on selvästi erottuva.

Espanjanmastiffilla tulee olla suuri ja voimakas
pää, korvat tulee olla silmälinjan yläpuolella.
Korvat, jotka ovat silmälinjan alapuolella
viittaavat muiden rotujen kanssa tehtyihin
risteytyksiin.

c) Otsapenger: loiva ei kovin korostunut.

d) Kuono: Kuononselkä on suora. Ylhäältä katsottuna kuono-osa on suunnilleen
suorakaiteen muotoinen ja kauttaaltaan leveä, kirsua kohti hieman kapeneva mutta
ei missä tapauksessa suippo.
e) Kirsu: Musta, kostea, suuri ja leveä.
f) Huulet: Ylähuuli peittää alahuulen. Alahuulen limakalvo on löysä ja suupieli
selvästi näkyvissä. Limakalvot ovat aina mustat.
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g) Hampaat: Valkoiset, voimakkaat ja terveet hampaat, suret terävät
kulmahampaat, jotka mahdollistavat varman puruotteen. Poskihampaat vahvat ja
voimakkaat, etuhampaat pienehköt. Välihampaita ei saisi puuttua. Leikkaava
purenta.
h) Silmät: Pienet suhteessa kalloon, mantelinmuotoiset, mieluiten tummat
pähkinänruskeat. Ilme on tarkkaavainen, ylevä, miellyttävä ja älykäs, vieraille tuima.
í) Silmäluomet: Silmäluomet ovat paksut ja mustapigmenttiset. Osa alaluomen
limakalvosta näkyy.

Pienet ja mantelinmuotoiset silmät kuuluvat espanjanmastiffille, kuten tästä mastiffista vuodelta
1982 voidaan nähdä.

j) Korvat: Keskikokoiset, riippuvat, kolmiomaiset ja litteät. Kiinnittyneet silmien
linjan yläpuolelle. Levossa korvat riippuvat poskenmyötäisesti mutta ei liian tiiviisti
päätä vasten. Koiran ollessa tarkkaavainen en kohoavat tyvestään kolmanneksen
verran. Korvia ei typistetä.
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k) Kitalaki: Kitalaki musta, hyvin selvät harjanteet.
III. Kaula
Lieriömäinen, leveä, vahva, lihaksikas ja jostava. Nahka paksua ja irtonaista, runsas
kaulanahka muodostaa kaksi leukapussia.

Mastiffin kaulan tulisi olla leveä, vahva ja lihaksikas. Nämä vaatimukset täyttyvät Peron del
Pinontarissa, eräs 80-luvun Amadeo Alejandro Sánchezin laumaa vartioivista isoista
mastiffeista, joka eli Babian laaksoissa. Tämä isä kuului lampuri Manuel Tascónille (Trota) ja
tämän emä oli Granadalaisen lampurin (Leonissa tunnettiin kasvattajanimellä del Conde de
la Olivia) ja lampurin Rodríguez Álvarezin koirien jälkeläinen.

IV Runko
a) Yleistä: Suorakaiteen muotoinen, roteva, vankka ja erittäin voimakas, kuitenkin
notkea ja ketterä.
b) Säkä: Selvästi erottuva.
c) Rintakehä: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Selvä eturinta. Kylkiluiden välit
selvät, kyljet pyöristyneet, eivät litteät. Rintakehän pienin ympärysmitta on noin 1/3
säkäkorkeutta suurempi. Lanne pitkä, leveä ja voimakas. Kupeita kohti kapeneva.

k

ö
kö k
ök
ö

d) Lantio: Leveä ja vahva, noin 45 o kulmassa vaakatasoon nähden. Korkeus lantion
kohdalta sama kuin säkäkorkeus.

e) Ylälinja: Vaakasuora ja tasainen, myös koiran liikkuessa.
f) Rinta: Leveä, syvä, lihaksikas ja voimakas. Selvä rintalastan kärki.

Espanjanmastiffilla tulisi olla voimakkaat eturaajat, käpälät tiiviit ja välikämmen
hieman viisto.

g) Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva vain hyvin lievästi kohoava, kupeet syvät ja
voimakkaat.
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V. Häntä
Tyvestä hyvin paksu, keskikorkealle kiinnittynyt. Voimakas, joustava ja rungon
karvapeitettä pitemmän karvan peittämä. Levossa häntä on riippuva ja ulottuu
selvästi kinnerniveleen asti, joskus kärjestään kaartuva. Koiran liikkuessa tai
innostuessa häntä nousee sapelin muotoisena, hännänpää kaartuvana. Häntä ei
kuitenkaan koskaan kaarru koko pituudeltaan eikä kierry lantion päälle.

VI. Eturaajat
a) Yleistä: Eturaajat suorat, edestä katsottuna yhdensuuntaiset ja täysin
pystysuorat. Kyynärvarsi on kolme kertaa välikämmenen pituinen. Luusto voimakas,
välikämmen vahva.

b) Olkavarret: Voimakkaat, lapaluun pituiset.
c) Lapakulma: Lavan ja olkavarren völinen kulma on lähes 100°.
d) Olkavarsikulma: Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma noin 125°.
e) Välikämmen: Sivustaista katsoen
hieman viistot, eivät erotu selvästi
kyynärvarresta. Voimakasluustoiset.
f) Etukäpälät: Muodoltaan ns. Kissankäpälät, tiiviit. Voimakkaat, hyvin
kaarevat varpaat. Vahvat kynnet ja
päkiät. Iho varpaiden välissä kohtuullisesti kehittynyt ja karvainen.
VII Takaraajat
a) Yleistä: Voimakkaat ja lihaksikkaat. Melko avoimet kulmaukset.
Terverakenteiset raajat sekä sivusta
että takaa katsottuna, kintereet takaa katsottuna pystysuorat. Koira
liikkuu raajoillaan vaivattomasti, ilmentäen voimaa ja tyylikkyyttä.
Espanjanmastiffeilla, kuten tällä Sierra de
San Pedrosta, Extremadurasta olevalla,
pitäisi olla otsapenger vain hieman
korostunut.
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b) Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat.
c) Lantion ja reiden välinen kulma: Lähes 100°.

d) Sääret: Pitkät, lihaksikkaat, voimakasluutoiset.
e) Polvikulma: Lähes 120°.
f) Välijalat: Bhyvin erottuvat, jänne selvästi näkyvissä.
g) Kinnerkulma: Avoin kinnerkulma, lähes 130°.

Mustia koiria on aina arvostettu.
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h) Takakäpälät: Muodoltaan ns. Kissankäpälät, hieman soikeat. Joko yksin- tai
kaksinkertaiset kannukset tai ei kannuksia ollenkaan. Kannuksien amputoiminen on
sallittua.
VIII. Liikkeet
Mieluisin liikkumistapa on ravi, jonka tulee olla tasapainoista, voimakasta ja
suoraan etenevää. Peitsaus ei ole sallittua.
IX. Nahka
Joustava, paksu, runsas ja väriltään vaalenapunainen, jossa tummempia
pigmenttilaikkuja. Kaikki limakalvot mustat.
X. Karvapeite
Tiheää, paksua, keskipitkää ja sileää, peittää koko koiran varpaiden välejä myöten.
Karvassa on havaittavissa kahta laatua: selän peitinkarva sekä toisenlaatuinen,
kylkiä ja kupeita suojaava karva. Karva raajoissa lyhyempää, hännässä pitempää ja
sileää.
XI. Väri
Kaikki värit sallitaan. Toivotuimpia ovat yksivärinen keltainen, leijonanvärinen,
punainen, musta, sudenharmaa tai saksanhirvenpunainen. Sallittuja ovat myös
väriyhdistelmät kuten tiikerijuovainen, laikullinen ja yksivärisyys, jossa valkoinen
kaulus.
XII. Virheet
a)Vähäiset virheet:
• Lievästi kyömy kuononselkä.
• Tasapurenta; jonkin välihampaan puuttuminen.
• Heikko ylälinja, joka ei ole suora ja aaltoilee liikkeessä.
• Hieman heikot välikämmenet, välijalat ja käpälät.
• Vähäinen arkuus.
b)Vakavat virheet:
(Sulkevat pois excellente arvostelun)
• Selvästi kevyt tai veltto olemus
• Suippo kuono
• Lievä ylpurenta
• Useiden väli- tai postihampaiden puuttuminen (joka ei johdu vammasta)
• Voimakas ektropium tai entropium (silmäluomen ulos-/sisäkierteisyys)
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Typistetyt korvat.
Selälle kiertyvä häntä.
Notkoselkä. Selvästi takakorkea rakenne.
Typistetty häntä.
Virheasentoiset, heikot tai vääntyneet raajat.
Pihtikinttuisuus joko seistessä tai liikkeessä.
Ei yhdensuuntaiset liikkeet.
Laineikas, kihara tai liian pitkä karva.
Tasapainoton luonne, selvä arkuus tai aggressiivisuus.

c) Hylkäävät virheet:
(Johtaa rotupuhtauden ja tyypin riittämättömään hyväksymiseen)
• Vihaisuus tai voimakas arkuus.
• Pigmentin puute kirsussa tai limakalvoissa yhdistyneenä kovin vaaleisiin
silmiin. Halkinainen kirsu.
• Minkä tahansa asteinen alapurenta tai voimakas yläpurenta.
• Selkeästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

Nykyinen rotumääritelmä virheellisesti määrittelee kirsun pigmentin puutteen virheeksi, kuten
tässä tapauksessa tällä kauniilla nartulla. Kasvattajien tulee poistaa albinoyksilöt jalostuksesta,
mutta ei näin esiintyvää puutteellista pigmentoitumista.
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Espanjanmastiffien
eräistä morfologisista
ominaisuuksista
Takatassujen kuusi varvasta
Perinteisesti karjankasvattajien parissa on arvostettu erityisesti takatassuissa olevia
kaksia lisävarpaita. Niitä kutsutaan myös kannuksiksi; mastiffeja, joilla on nämä
kahdet lisävarpaat kutsutaan nimellä “empezuñados”.
Näiden lisävarpaiden olemassaolo ei mitenkään lisää koiran toiminnallisuutta,
mutta on harvoin ongelma liikkumiselle.
Näiden lisävarpaiden periytyminen on kompleksinen ja ne liittyvät muutamiin
geeneihin, riippuen eri roduista. Todennäköisesti jotkut geneettiset tekijät
vaikuttavat lisävarpaiden kehittymiseen ja toiset vaikuttavat tassun kokoon ja sen
perusrakenteeseen.
Aikaisemmin kannusten olemassaolo lampaita vartioivilla koirilla oli tärkeä tapa
varmistaa, että nartun oli astunut mastiffi. Monet lammaslaumat käyttivät
vuorolaiduntamista ja siten vaelsivat pitkiä matkoja ja silloin oli vaikea varjella
juoksussa olevaa narttua ettei sitä astuisi muu kuin mastiffi. Kun pennut syntyivät,
saattoi todeta kannuksista, että nartun oli astunut mastiffi. Jos kannuksia ei ollut,
osoitti se, että nartun oli astunut jonkun muun rodun koira, tai siihen aikaan kun
susien määrä oli suuri, saattoi sopiva susi astua nartun. Vuorolaiduntamisen
aikakautena, ei ajavia koiria ollut, näillä joillakin on myös kannukset.
Nykyään lammaslaumojen pysyessä enemmän paikallaan, kun narttu on juoksulla,
se astutetaan uroksella tai pidetään se muista erillään ettei astutusta tapahdu,
täten kannusten merkitys maalla on hävinnyt. Alueilla, joilla on paljon lampaita,
tätä perinnettä edelleen arvostetaan osottamaan mastiffin puhdasrotuisuutta.
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Jos tätä toimintatapaa olisi jatkettu tiukasti nykypäivään saakka, kuten tapahtui
muutamilla roduilla, kuten esimerkiksi Pyreneiden vuorilla, ei todennäköisesti
jalostukseen olisi saatu mukaan mastiffeja, joilla on erinomaiset morfologiset tai
toiminnalliset ominaisuudet, mutta joilla ei ole kannuksia, ja näillä saattoi olla myös
risteytyksiä muiden rotujen kanssa. Lisäksi jalostuksesta poistettiin koirat, joilla oli
suhteettoman heikot takajalat.

Vasemmassa kuvassa voit nähdä
kinnernivelen luut (I-IV) ja välijalan luut
(2-5) normaalissa nelivarpaisessa koiran
takatassussa. Oikea kuva on koirasta,
jolla on kuusi varvasta. Siitä voi nähdä,
että tällaisella koiralla on 5 välijalan
luuta (1-5), joista (1) on lisävarpaiden
luu. Kinnernivelen keskiluu (HCT)
näyttää oikeassa kuvassa muuttuneen
litistyneeksi ja pitkänomaiseksi, L:n
muotoiseksi ja välijalan luut (2-5)
näyttää olevan tiukemmin yhdessä.

Lisävarpaiden olemassaololla on se haittapuoli, että niiden kynsien kasvua pitää
seurata. Jos koiralla on kuusi varvasta, ei lisävarpaiden kynnet kulu, kuten
normaalisti, koska ne eivät kosketa maata. Kun kynnet kasvavat liikaa ne saattavat
painua ihoon ja on huolehdittava että kynnet tulee leikattua ajoittain.
Toinen ongelma, joka saattaa esiintyä on, että koiralla syntyessä varpaat harittavat.
Tämä ongelma korjautuu yleensä iän myötä. Se tunnetaan välijalan
epämuodostumana ja sen aiheuttaa lisävarpaiden ytimen lisäluutuminen. Lyhyesti
luutumisen ydin yhdistää välijalan keskiluun ja se kasvaa kääntäen koko välijalan
ulospäin. Tämä epämuodostuma on enemmän esteettinen kuin toiminnallinen ja
vain äärimmäisen harvoissa tapauksissa on tärkeätä ja saattaa olla tarpeellista
korjata se kirurgisella toimenpiteellä. Tämä antaa rodulle tyypillisen piirteen, jossa
takajalkojen varpaat osoittavat ulospäin.
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Tässä koirassa, joka syntyi takajalan varpaat ulospäin kääntyneinä, voi nähdä kuinka tassut
osoittavat ulospäin ja takakulmaukset ovat suoremmat, mutta tämä ei vähennä sen
toiminnallisuutta.

Näistä ongelmista huolimatta on kahden kannuksen olemassaolo
tunnusomaista mastiffeilla ja antaa vaikutelman voimakkaimmista takajaloista.
Se on piirre, joka palvelee ei-haluttujen risteytyksien olemassaolon
havaitsemista, mikä olisi muuten erittäin vaikea tunnistaa ilman geenitestiä.
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Töpöhäntäiset
Eräät mastiffit syntyvät ilman häntää tai tavallisimmin töpöhäntäisinä,
tavallisimmin hännässä on kolme tai neljä nikamaa. Nämä koirat on suljettu
pois rotunäyttelyistä. Tästä johten niitä näkee ainoastaan työkoirina. Vaikka
joillakin töpöhäntäisillä on lonkkadysplasiaa, on niiden osuus tavallisesti hyvin
pieni. Tavallisilla koirankasvattajilla on harvoin töpöhäntäisiä, koska he myyvät
koiria lemmikeiksi.
Espanjanmastiffeilla ei tunneta töpöhäntäisyyden periytymistä, mutta se on
tunnettua monilla muilla roduilla. Usiemmilla, ei kaikilla, on geenimutaatio, jota
kutsutaan T:ksi (mutaatio C189G). 23 kolmesta tutkitusta rodusta 17 rodulla on
tämä mutaatio. Niillä, joilla on tämä mutaatio kahdentuneena (homozygootti),
eivät ole elinkelpoisia ja kuolevat ennen syntymistään. Siksi töpöhäntäisten
pentueet ovat pienempiä kuin normaalihäntäisten.
Töpöhäntäisiä mastiffeja on jalostettu tarkalla valinnalla ja siksi en ovat
osoittautuneet hyviksi työkoiriksi.

Caduernasin töpöhäntä, työkoirja, jota leimaa sen pitkäikäisyys, terveys ja
hedelmällisyys. Tässä kuvassa se on vahtimassa laumaansa yhdellä Espanjan
susirikkaimmista alueista, Culebran vuoristoalueella. Niiden yhdentoista vuoden aikana,
jona se on päivittäin vartioinut laumaa, sitä ei susi ole vahingoittanut, kuten muita
koiria Zamoran alueella.
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Värit
Espanjanmastiffit ovat olleet aina erittäin monen värisiä. Musta väri keltaisin
merkein on ollut kauan tyypillinen väri, erityisesti Euroopassa ja Vähä-Aasiassa
laumaa vartioivilla koirilla. Tämä väri esiintyy vanhoissa kuvissa kuuluisista
lampoloista, kuten aatelisten, jotka myös valitsivat omat marinolammastyypit ja
hyvin tunnetut uuhet. Johtuen mastiffien laajasta värivaihtelusta, merkit mustassa
turkissa, jotka muilla roduilla ovat keltaiset voivat olla mastiffeilla vaihdella
valkoisesta punaiseen tai tiikerijuovaiseen.
Harvoilla roduilla esiintyy musta väri tiikerijuovaisin merkein, joka mastiffeilla
muodostuu kahdesta värivaihtelusta: musta turkki sekä punaiset ja tiikerijuovaiset
merkit.
Valkoiset tai mustat värit ilman merkkejä muista väreistä, läikikkäät ja päistärikot,
ovat värejä, joita päivä päivältä vähemmän esiintyvät koiranäyttelyissä, joissa
nähdään enemmän harmaita, punaisia, keltaisia ja tiikerijuovaisia. Erikoistapaus on
valkoiset värit, joissa on mustia läikkiä, jota arvostettiin paljon Extremaduran
maaseudulla. Nämä värit ovat vähitelleen hävinneet ja nykyään se on lampureiden
vastuulla suosia tätä väri ja säilyttää se. Väistyviä värejä on helppo säilyttää, kuten
on käynyt pyreneittenmastiffilla.

Espanjanmastiffinarttu, musta tiikerinjuovaisin merkein. Tiikerijuovaisen uroksen ja nartun, joka oli
musta punaisin merkein, pentu.
Kuva seuraavalla sivulla: Eräillä espanjanmastiffityökoirilla on turkki, jonka väri muistuttaa
hämmästyttävästi pyreneiden suden väriä.
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Espanjanmastiffinkäyttöön
laumanvartijana
liittyviä ohjelmia
70-luvun lopulla, kun Pohjois-Amerikassa oli susien ja kettujen liikametsätystä ja
kiellettiin myrkkyjen käyttö, alkoivat amerikkalaiset tutkijat ja lampurit ostaa karabashin ja akbashin koiria Turkista, pyreneidenmastiffeja Ranskasta, maremmanoabruzzese koiria Italiasta kuvasz ja komondor koiria Unkarista ja sarplaninac koiria
entisestä Jugoslaviasta, opetellakseen tuntemaan miten nämä koirat toimivat lammaslaumojen kanssa. Tulokset olivat odotettuja ja menestyksen vuoksi koirat
levisivät, ei vain Amerikkaan, vaan myös Afrikkaan. Jopa osa niistä palasi takaisin
Eurooppaan puolustamaan eurooppalaisia lammaslaumoja.
Täten laumaa vartioivien koirien käyttöön tähtääviä ohjelmia alkoi 80-luvun
puolestavälistä aina tähän päivään saakka Euroopassa: Portugalissa, Slovakiassa,
Ranskassa, Norjassa, Saksassa ja Puolassa.
Mastiffi on siksi mahdollistaja, joka sallii suurten petoeläinen yhteiselon laajan
karjatalouden kanssa.

Paloma de Campollano,
narttu 80-luvulta, jolla on
tarkka vainu.
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Vuonna 1984, todeten luonnonvarojen säilyttämisen tärkeyden, Extremaduran hallinto, johtajanaan Jesús Garzón Heydt, aloitti Monfragüen kansallispuistossa
Extremaduran
alkuperäisten
laumanvartijoiden
palauttamisohjelman.
Espanjanmastiffin palauttamisohjelmaan kutsuttiin biologi Ignacio Doadrio,
Tieteellisen tutkimuksen neuvostosta. Lähtökohtana oli 3 urosta ja 9 narttua,
jotka neuvosto lahjoitti ja jotka jaettiin pääasiassa Extremaduran lammaslaumoihin.
Tämä tutkimuskeskus oli Cansinasin maatilalla Montfraguen kansallispuistossa
ja ICONAn käyttöön antamalla maatilalla Rio Cambassa (León), tämä oli
ensimmäinen virallinen ohjelma, jossa tutkittiin espanjanmastiffien käyttöä
karjan laumanvartijana.
Tässä alkuvaiheessa Espanjassa epäiltiin espanjanmastiffien kykyä estää susien
aiheuttamia vahinkoja. Tämä asenne on näiden tutkimusohjelmien avulla
muuttunut radikaalisti, koska en vahvistivat että tämä on hyvä tapa suojella
lammaslaumoja ja on myös ympäristöystävällinen tapa.
Tämä tutkimuksen jatko alkoi 1996 samalla päämäärällä ja samoilla henkilöillä
keskuksena Sotama Cantabriassa, laumanvartijoiden palauttamisella PohjoisEspanjassa. Projektia johti jälleen Jesús Garzón Heydt ja tutkimusryhmään
kuuluivat keskeisesti Manuel Bahillo ja Maria Eugenia Herrero.
Näistä positiivisista ensimmäisistä ohjelmista on edelleen kehitetty myöhempinä aikoina useita ohjelmia, joissa pennuista on kasvatettu laumanvartijoita
susia vastaan. Näistä erottuu selvästi ohjelma “Life COEX”, jonka “Fundación
Oso Pardo” (ruskean karhun säätiö) käynnisti; jota ohjelmaa Leonin maakunta
tuki, eräitä ohjelmia Galiciassa, kuten “OVICA”, joka oli jatkoa Monfragüen ja
Sotoman tutkimustyölle ja jonka jäsenet mudostavat nykyään ryhmän
“ORTROS”, joka on perustettu auttamaan lammasfarmareita ja säilyttämään
biodiversiteettiä.
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Projekteista
saatu
tieto
mastiffien
käytöstä laumanvartijana on ollut hyvin
tärkeätä. Vuorolaiduntamista harjoittavissa lammaslaumoissa, olipa lampaat
yöllä suljettuina aitaukseen tai vapaana,
on lampaiden menetykset olleet minimaalisia. Paloma Garzón Heydtin ja
OTROS-ryhmän
25
lammaslauman
vuorolaiduntaminen Leónin ja Asturian
laaksoissa, jolloin yli 35.000 lampaan
laumojen vartiointia on hoitanut mastiffit
ja susien aiheuttamat menetykset oli vain
25 lammasta vuonna 2012. Luku on
vähemmän kuin luonnollinen kuolleisuus.
Joillakin maatiloilla oli sähköaidat, joilla
laumat suojattiin yöksi, mutta monilla ei
näitä ollut. Karja, jota mastiffit eivät
vartioineet, kärsi suurista menetyksistä
joillakin alueilla samana aikana.

Espanjanmastiffin pentu vuodelta 1990
Sotamassa käynnistyneessä ohjelmassa.

Menetykset karjalaumoissa vuorolaiduntamisessa ovat hyvin harvinaisia ja kun niitä
tapahtuu, se johtuu tavallisesti siitä, että joku lauman jäsen ei ole koirien
vartioimana.
Nämä tiedot ovat yhdenmukaisia Life COEX -ohjelman tulosten kanssa.
Tutkimuksen mukaan, kun mastiffit otettiin käyttöön laumaa vartioivina koirina,
suden aiheuttamat vahingot vähenivät kahdestakymmenestäkolmesta kuolleesta
lampaasta seitsemään vuoden aikana.
Eräs yleinen väärinkäsitys on, että espanjanmastiffin pääasiallinen ongelma
vartioinnissa on eräiden yksilöiden suuri koko. Tämö harvoin pitää paikkaansa,
lukuunottamatta erittäin vaativia olosuhteita korkeilla vuorilla tapahtuvassa
laiduntamisessa, joka on Espanjassa harvinaista. Jotta espanjanmastiffi toimisi
parhaiten laumanvartijana, on olennaista sen sitouttaminen laumaan ja sen halu
suojella sitä.
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Espanjanmastiffi on tehokas ja vanhentumaton väline vähentää petoeläinten aiheuttamia
vahinkoja.

Tämä sitoutuminen on tekijä, jonka takia mastiffi on tehokas laumanvartijana ja
petoeläimiltä suojelemisessa. Vuorolaiduntamisessa eläneiden mastiffien pentujen
ottaminen ja näiden sosiaalisoiminen on karjan kasvattajalle paras vaihtoehto,
koska en sopivat erilaisille karjoille ja erilaisiin olosuhteisiin ja alueisiin.
Kuitenkin, espanjanmastiffeissa on paljon yksilöllisiä eroja, kevyempiä tai
raskaampia koiria, enemmän tai vähemmän agressiivisia jne. On mahdollista valita
pentue, joka parhaiten vastaa kunkin tehtävän vaatimuksia. Karjanhoito käsittää
hyvin erilaisia karjatyyppejä, eri alueilla on erilainen vaara erilaisista petoeläimistä,
jotka elävät hyvin erilaisilla alueilla. Vuohilauma Picos de Europa -alueella ei
tarvitse samanlaista suojelua kuin suuri lammaslauma Llanos de Cáceres-alueella.
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Onneksi espanjanmastiffien morfologinen ja temperamenttinen erilaisuus on yhä
suurta ja mahdollistaa karjatalouteen sopivien koirien valinnan. Täten voidaan
kehittää laumojen vartiointia. Näin voidaan käyttää ihmisille agressiivisia koiria
silloin kun lammaspaimenta ei ole mukana ja alueilla, joilla liikutaan paljon, kuten
on tapahtunut Baskimaassa.
Vaikka espanjanmastiffeja ei tulisi pitää potentiaalisesti vaarallisena rotuna, on
toivottavaa olla vastuuvakuutus, joka jo on pakollinen muutamilla alueilla. Muista,
että koira on oltava selkeästi tunnistettavissa mikrosirun avulla.

Espanjanmastiffi on alkuaan laumanvartija ja edelleen voimme tänään nähdä samanlaisia
tilanteita kuin esi-isämme vuosisatoja sitten.
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Tätä espanjanmastiffinarttua arvostetaan sen laumaavartioivien ominaisuuksien perusteella.
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Espanjanmastiffi laumanvartijana
Espanjanmastiffien lukumäärä on tärkeä tekijä lauman suojelun kannalta
petoeläimiltä. Lukumäärä riippuu useasta tekijästä: koirien iästä, susien tai
karhujen alueella, maaston tyypistä ja kasvillisuuden korkeudesta. Tarvittavien
mastiffien määrä riippuu myös suojeltavan karjan tyypistä (vuohet, lampaat,
lehmät) ja niiden rodusta. Esimerkiksi on hyvin laumasidonnaisia lampaita, kuten
merinolampaat, jotka tarvitsevat vähemmän mastiffeja kuin vastaava määrä muita
vähemmän laumasidonnaisia rotuja, kuten lacha-lammas (esiintyy PohjoisEspanjassa).
Vuorolaiduntamisessa nykyään katsotaan, että 4-5 mastiffia riittää suojelemaan
1000 merinolampaan lauman Cantabrian vuorilla, jossa susitiheys on suuri. Toisin
sanoen tarvitaan yksi mastiffi 200-250 lammasta kohti, kun lampaat ovat hyvin
laumasidonnaisia. Tämä on sama määrä, joka määritettiin jo Mestan säännöissä
vuosisatoja sitten. Kuitenkin alueilla, joissa on tiheä kasvusto ja joissa susi voi
helposti piiloutua, tarvitaan yksi mastiffi 100-150 lammasta kohti. On olemassa
laumoja, joissa yksi koira riittää suojelemaan 1000 yksilöä alueilla, joissa
saaliseläinten tiheys on suuri. Mutta tällaiset koirat ovat harvassa ja ovat
ymmärrettävästi karjankasvattajien erittäin arvostamia.
Kun suojelemassa on useita mastiffeja, joiden ikä ja sukupuoli vaihtelevat, on
todennäköisempää, että ne suoriutuvat työstään hyvin ja dominoiva koira valvoo
laajempaa aluetta ja osoittaa enemmän sitoutumista laumaan. Nämä dominoivat
urokset erottaa laumassa siitä, että en usein ja voimakkaasti raapivat maata
takajaloillaan merkiten alueensa tassujen hajulla ja eritteillä. Tämä dominointi on
signaali muille koirille, jotka ovat alueella ja myös sudet selvästi havaitsevat
merkinnät.
Tämä aktiivisimpien ja laumasidonnaisimpien koirien käytös voimistuu, kun on
suojelemassa eri ikäisiä koiria. Nuorilla koirilla on taipumus mennä kauemmaksi
laumasta ja ajaa mahdollisia saalistajia. Sitä vastoin vanhemmat pysyvät laumassa
tai lepäilevät, kun mitään ei tapahdu tai menevät lauman ja mahdollisen vaaran
väliin vaaran uhatessa.
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Espanjanmastiffinartuilla on hyvin aktiivinen ja valpas käytös; kun taas urosten
käytös on huolettomampi narttuihin verrattuna. Kuitenkin, jos karjaa suojelemassa
on vain uros, hoitaa se suojelun yhtä hyvin kuin narttu.
Laumoissa, joissa suojelu on yksinomaan mastiffin vastuulla, on suositeltavaa, että
se on uros, koska sillä on enemmän voimaa. Jos laumassa on kaksi, niin narttu ja
uros ja jos on useampia, tulee narttuja olla enemmän kuin uroksia. Joskus kun on
kolme koiraa, yksi on kastroitu uros, koska se on vähemmän dominoiva.
Kun läsnä on uros, narttu tai kastroitu uros, ei uros lähde vaeltamaan ja etsimään
paria juoksun aikana. Kastroitu uros hoitaa tehtävänsä yhtä hyvin kuin
kastroitamaton uros.
Ei ole suositeltavaa tuoda laumaan useita pentuja, jos paikalla ei ole aikuisia
mastiffeja. Laumaan ei tule laittaa kuin vain yksi pentu siihen saakka kunnes se on
vähintäin vuoden ikäinen ja tunnetaan sen käyttääytyminen, vasta tämän jälkeen
voidaan laumaan tuoda toinen pentu.
Pennun käsittely on myös erittäin tärkeätä, hyvä sosialistaminen ja hyvä hoito.
Muista, ettei laumanvartijakoirat ole täydellisiä koneita saalistajia vastaan, ne ovat
eläviä eläimiä, joilla on erilaisia käyttäytymistapoja.
Tämän käsikirjan tavoite on lisätä tietoisuutta mastiffista laumanvartijana ja luoda
pohja niistä huolehtimiseksi ja oikeaan sosialistamiseen, jotta mastiffit olisivat
sopivia apulaisia karjankasvattajille.

Laumaavartioivalla mastiffilla
pitää olla perustottelevaisuus,
jotta
sitä
voi
ohjata
tarvittaessa.
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Laumaa ajavat koirat (careas) ja
laumaavartioivat koirat (mastines)
Nykyään espanjalaisilla maatiloilla on kahdenlaisia koiria, jotka avustavat paimenta
työssään ja hoitavat kaksi täysin erilaista tehtävää: ajavat koirat, jotka ajavat
lauman kokoon ja kuljettavat laumaa sinne minne paimen haluaa, ja mastiffit, jotka
vastaavat karjan suojelusta ja puolustavat laumaa petoeläimiltä, erityisesti susilta.
Mastiffit vartioivat kaikenlaista karjaa.
Laumaa ajavia koiria on Espanjassa kahta eri perustyyppiä; pienempi, jota
käytetään lampailla ja vuohilla ja toinen suurempi ja temperamenttisempi, jota
käytetään lehmillä.

Mastiffit ja laumaa ajavat koirat elävät yhdessä ilman ongelmia samalla karjatilalla.
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Perinteisesti ajavat koirat ovat olleet tummia väriltään, samantapaisia kuten sudet,
jolloin karjalauma pelkää ja tottelee koiria. Laumanvartijoiden osalta tilanne on
toinen ja niissä suositaan vaaleita värejä, kuten lampaan värisiä. Siksi Euroopassa
on laumanvartijoita joilla vain valkoinen tai vaalea väri on sallittu
(pyreneittenmastiffi, kuvasz, maremmano-abruzzese, komondor, slovakiancuvaz,
jne). Euroopassa on hyvin harvoja laumanvartijoita, jotka ovat mustia. Kuitenkin,
Espanjan niemimaalla on mustia lammasrotuja, ja vaihtelevia värisävyjä vuohilla.
Tästä johtuen myös espanjanmastiffeilla on monia värisävyjä, joita tulee säilyttää.
Ajavat koirat haukkuvat, ajavat ja näykkivät laumaa paimenen käskyjen mukaisesti.
Sen käyttäytyminen muistuttaa sutta, mutta niiden saalistushalun on lakattava, kun
lampaat tottelevat. Missään tapauksessa ei ajavia koiria saa jättää yksin lauman
kanssa. Ajavat koirat ovat aina paimentavia koiria ja siitä on oltava tietoinen. Niillä
on hyvä oppimiskyky ja niiden käyttäytyminen on opittua.

Ajavat koirat (carea) ovat suuri apu lauman johtamisessa.
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Laumanvartijoilla ei tule olla tälläistä saalistusviettiä suojeltavaan kohteeseen. Jos
en alkavat pentuna ajaa karjaa, on tämä käytös oikaistava. Ne eivät saa pelästyttää
tai ajaa tai näykkiä karjaa. Niiden tulee olla tietoisia laumasta ja niiden pitää
muodostaa suojeleva asenne, melkeinpä äidillinen asenne laumaan. Laumanvartijat
työskentelevät yksin ja niiden käyttäytyminen on pääasiassa itsenäistä ja
aistinvaraista. Perusominaisuudet ovat perityssä luonteessa.
Aikanaan tämä erilainen käyttäytyminen liitettiin laumanvartijoiden pentumaisen
käyttäytymisen säilymiseen. Liittyen niiden morfologiaan, kehon ollessa pyöreähkö
ja korvat riippuvat, ulkomuodon muistuttaessa suden pentuja, uskottiin että tämä
käytös olisi pentumaista ja ne leimautuisivat karjaan ajatellen niiden olevan
emohahmoja ja siksi koirien metsästysvaisto ei tullut esille. Kuitenkin viimeaikaiset
tutkimukset ovat osoittaneet ettei morfologiaan sisälly lapsenomaisia piirteitä,
vaan luonteenpiirteet periytyvät valinnan avulla.
Laumanvartijoilla on muutamia luontaisia käyttäytymismalleja. Siten kuollut eläin,
joka on kokonainen ei ole laumanvartijalle ruoka. Siten se ei syö vastasyntyneitä
karitsoja, vaikka en olisivat syntyneet kuolleina. Paimenen on pilkottava tällainen
karitsa niille, jotta en söisivät sen. Kun lammas joutuu erilleen laumasta joko
synnytyksen tai muun syyn takia, pysyy laumanvartija sen luona auttaen
synnytyksen jälkeen puhdistamisessa ja vastasyntyneen hoidossa. Laumanvartija
pysyy uuden emon luona suojellen sitä. Hyvin sosialistettu laumanvartija pystyy
vaihtamaan laumaa ja omistajaa ilman ongelmia, vain lampaat tai vuohet hetken
vierastavat uutta lauman jäsentä.

Kuva seuraavalla sivulla: Espanjanmastiffi vartioimassa omaisuutta 80-luvun alkupuolella.
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Laumaa vartioivan mastiffin käytös
Hyvän espanjanmastiffin tulisi olla valpas, toimia vaistonvaraisesti ilman
läsnäolevaa paimenta ja olla luottavainen, käyttäytyä ennustettavasti ja
luotettavasti. Se ei saisi poistua laumasta; agressiivinen koira kaukana laumasta ei
riittävästi suojele karjaa. Suoriutuakseen hyvin tehtävästään, on perustavaa laatua
että se on rakenteeltaan hyvä. On keskeistä, että sillä on hyvä pää eikä sillä ole
lonkkadysplasiaa tai muita luuston epämuodostumia, jotka vaivaavat suuria rotuja.
Koiralla, jolla on hyvä geneettinen tausta ja on hyvin sosiaalistettu, tulisi olla
seuraavat ominaisuudet:

1.- Kuuliaisuus
Laumanvartijan tulisi olla kuuliainen laumalle ja leimautua siihen. Lauman
tunnistaminen, sen jäsenten pään ja takapään haistelu ja kuuliaisesti korvien
laittaminen taaksepäin ja silmien sulkeminen kun joku laumasta lähestyy koiraa.
Laumanvartija ei saa osoittaa dominoivia signaaleja toisille lauman jäseniä kohtaan,
jotta ei tulisi vahinkoja. Karjan tulisi käyttäytyä rauhallisesti ja luottavaisesti.
Espanjanmastiffin, kuten tämä A.Pérezin lammasfarmilta, tulisi olla perusteellisesti
sosiaalistettu.
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2.- Karjaan kiintyminen
Tämä on käytöstä, joka voimakkaasti riippuu koiran sosiaalistamisesta. Se perustuu
kiintymykseen, jota koiralla on siihen mitä se pitää kotinaan, tässä tapauksessa
laumaan, tai epäsuorasti emoonsa ja pentueen muihin jäseniin, joka kohdistuu
lauman jäseniin.
Johtuen hyvästä sosiaalistamisesta, koira pysyy laumassa kun se liikkuu tai nukkuu
ja väliaikoina laitumella tai aitauksessa.
Joidenkin laumanvartijoiden siirtyminen lauman keskelle kun en näkevät jotain
vierasta, on merkki samasta asiasta. Espanjanmastiffin kiintyminen laumaan on
todennäköisesti keskeinen syy miksi susi ei ryöstä lampaita.

3. - Suojelu
Lauman suojelu perustuu koirien kykyyn reagoida rutiininomaisesti haukkumalla.
Nuoret yksilöt reagoivat tähän tavallisesti niin kutsutulla pakoilmoituksella: koira
lähtee haukkuen ja häntä pystyssä, mutta ei katso vierasta tarkkaavaisesti ja pitää
korvat takana. Vain tällä käytöksellä voidaan torjua useimmat pedot ja välttää
yhteenotto.
Karhun tai suden kimppuun hyökkääminen ei yleensä ole tarpeen, koska koirien
käytös estää petoeläinten hyökkäylsen laumaan. Tämä käytös, jos nuorta koiraa
uhataan, voi johtaa agressiiviseen puolustamiseen tai pakenemiseen laumaan.

Iän myötä koira tulee itsevarmemmaksi,
mutta tietty määrä epävarmuutta on
tarpeen lauman suojelemisessa. Tätä
käyttäytymistä
voidaan
vahvistaa
sosiaalistamisella,
mutta
sillä
on
perinnöllinen tausta. Hyvin sosiaalistettu
espanjanmastiffi ei pure ihmistä ellei ole
vakava uhkaa, että ihminen tulee laumaan.

Oikein suojellessaan, koiran tulee
haukkua niistä ärsykkeistä, jotka
kuuluvat sen rutiiniin.
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Kun espanjanmastiffia on risteytetty käyttäen saksanpaimenkoiraa tai
sveitsinpaimenkoiraa, ml. Bernhardinkoira, tai koiria, kuten englaninmastiffia ja
filaa, on tuloksena usein risteytyksiä, joilla on taipumus purra ihmistä. Siksi on
olennaista välttää ei-haluttuja risteytyksiä näiden rotujen kanssa, joka voi olla
yleistä alueilla, joissa näitä rotuja esiintyy.
Aikuisen laumanvartijan on kunnioitettava ihmistä, ja sen on varoitettava ensin,
tämä on olennaista. Koskaan koira ei saa hyökätä ilman varoitusta. Laumanvartija
ilmoittaa tarvitsemastaan etäisyydestä, jota se tarvitsee lauman suojelemiseen ja
tuo etäisyys on helppo todeta. Jos turvaetäisyyttä ei rikota ja koira toteaa vieraan
käytöksen rauhalliseksi, koiran tulee palata lauman luokse. Turvaetäisyys kasvaa
koiran vanhetessa.
Koiraa, joka ei ole kovin agressiivinen vieraita kohtaan ja on sitoutunut laumaan,
voidaan pitää hyvänä laumanvartijana, sillä haukkuminen hälyttää paimenen tai
ajaa pedon hänen luokseen. Kuitenkin, koira, jolla on vain vähän kiintymystä
laumaan ja on poissa sen luota, ei ole tehokas suojelukoira.

Laumanvartjan tulee tietää parhaat paikat vartioida laumaa, missä on parhaat tuulet ja paras
näköala.
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4. - Aktiiviaika
Espanjanmastiffin tulisi osoittaa suurinta aktiviteettia, tarkkaavaisuutta ja
aggressivisuutta yöllä, kun ihmisten aktiivisuus on alhainen ja sen tulee olla
aktiivsempi kuin saalistajien. Tämä käyttäytyminen on espanjanmastiffilla
perinnöllistä eikä tarvitse mitään koulutusta. Monet ihmiset ajattelevat, että
espanjanmastiffi ei ole hyvä laumanvartija, koska se käyttää suurimman osan ajasta
nukkuen kiun lampaat syövät heinää. Kuitenkin se reagoi nopeasti, kun ilmenee
jokin häiriö. Kokenut espanjanmastiffi nukkuu paikassa, jossa käy sopiva tuuli ja
josta en voivat valvoa laumaa tai paikassa, josta mahdollinen petoeläin saattaa
tulla. Koska koira ei voi läpi vuorokauden olla hereillä, on parempi, että suurin
aktiviteetti ilmenee yöllä.
Eräät lampaat ja vuohet nähdessään vaaran signaalin pyrkivät asettumaan
espanjanmastiffin ympärille. Joskus kun vieras tulee keskustelemaan paimenen
kanssa, voidaan nähdä, että koira epäilee vierailijaa ja lampaat keräänytvät sen
ympärille etsien turvaa.

Lacíanan laaksossa on tavallista, että espanjanmastiifia käytetään lehmien suojelemisessa.
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Toiminta petoeläimiä kohtaan
Espanjassa pääasialliset karjaa uhkaavat petoeläimet ovat kettu, villikoirat, susi
ja karhu.
Kettu välttää aina koirien kohtaamista, koska ne tavallisesti tappavat ketun,
siksi niitä nähdään harvoin alueilla, joilla karjaa on, riippumatta siitä, että ne
ovat levinneet koko Espanjaan. Kettu saalistaa lampaan tavallisimmin kun
lammas on lauman ulkopuolella eikä koiraa ole sen seurassa.Tämä on
harvinaista alueilla, joilla koirat säännöllisesti liikkuvat.

Espanjanmastiifin uhkaava käytös.

Villikoirien kanssa laumanvartijat myös ovat agressiivisia, mutta nämä villikoirat
sen sijaan että ne karkaisivat pois, tulevat lähelle haistamaan laumanvartijoita
ja kommunikoimaan niiden kanssa. Useimmissa tapauksissa, laumanvartijat
hyökkäävät ja saavat villikoirat pakenemaan estäen siten vahingot laumalle.
Niissä laumoissa, joita tarkastelimme vain yhdessä villikoirat aiheuttivat
vahinkoa laumanvartijalle. Tässä tapauksessa villikoirat tappoivat lampaan, joka
oli lähtenyt laumasta yksin ilman paimenta tai laumanvartijoita. Monilla
karjatiloilla oli ongelmia koirien kanssa kulkevien ihmisten kanssa, jotka tulivat
liian lähelle laumaa. Laumanvartijat eivät osoittaneet agressiivista käytöstä
ihmisiä kohtaan, mutta usein ne tappoivat koiran, joka lähestyi laumaa,
riippumatta ihmisestä.
Susien ja laumanvartijoiden moninaisia kohtaamisia ei ole riittävästi tutkittu.
Yleensä alueilla, joilla laumanvartijat liikkuvat ja merkitsevät alueen virtsallaan
ja hajullaan, ei sudet tavallisesti vieraile, varsinkin, jos se on hyvin avointa
aluetta.
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Espanjanmastiffien kasvatus voi auttaa vuoristoalueen maaseutua taloudellisesti, kuten
Lacianaa (León).

Joskus tunnistustapaamisia tapahtuu laumanvartijoiden ja susien välillä ilman
agressioita, kun sudet eivät mudosta uhkaa laumalle.
Luonnossa on tavattu muutamia laumanvartijoiden ja susien yhtenottoja, ne
näyttävät tapahtuvan silloin kun laumanvartijoiden lukumäärä ylittää susien
lukumäärän tai päinvastoin. Tiedämme muutamia tapahtumia, joissa yksi
laumanvartija ja yksi susi ovat ottaneet yhteen. Näyttää siltä, että yksilöiden
lukumäärällä on olennainen merkitys kohtaamisessa. Joka tapauksessa susien ja
koirien välinen kohtaaminen on monitahoinen; olemme nähneet suden pennun
leikkivän karjatilalla samanikäisten laumanvartijan pentujen kanssa. Koko on
olennainen eikä laumanvartija saa olla sutta pienempi, koska susi mieltää koiran
silloin helpoksi saaliiksi.
Suurikokoisia ja -painoisia saaliseläimiä pitää metsästää laumana, kun taas pieniä
saaliseläimiä voi metsästää yksinäänkin. Siten laumanvartijakin tarvitsee yhteistyötä
muiden laumanvartijoiden kanssa suojellessaan laumaa. Joidenkin yksiöiden tulee
olla dominoivampia ja vallata ennemmän aluetta, mutta muiden pitää osoittaa
enemmän kiintymystä laumaan ja siten pysyä lauman kanssa ja palata nopeasti sen
luokse.
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Espanjassa on kaksi erilaista sutta: Italian susi (Canis lupus italicus), jota on hyvin
pieni kanta Pyreneillä ja Iberian susi (Canis lupus signatus), joka on levinnyt
kahdelle eri alueelle: yksi Espanjan luoteisosassa, joka kattaa suurimman osan
Cantabrian rannikkoa, Galician, Pohjoisen ylängön ja joitakin Madridin ja
Guadalajaran ympäristöalueita; ja yksi Espanjan eteläosassa, Andalucian ja Castila
La Manchan vuoristoalueilla. Susien määrä näillä kahdella esiintymisalueella on
hyvin kiistanalainen, mikä johtuu laskennan vaikeudesta. Luoteisosan susimäärä
on lähellä 2000 sutta, vaikka jotkin asiantuntijat kyseenalaistavat tämän määrän,
perustaen väitteen siihen, että Espanjassa harvemmat sudet hyökkäävät
karjalaumojen kimppuun kuin muissa maissa.
Eteläisen populaation määrä on tuntematon, mutta sen täytyy olla erittäin
alhainen ja kannan säilyminen on vaikea ilman luoteisosan susikannan apua.
Joka tapauksessa riittävä tapa Espanjassa on laskea susilaumojen määrä ja se ei
pitäisi olla paljon suurempi kuin 200. Tämä johtuu lisääntymisestä, lauma
kayttäytyy yksikkönä, jossa vain yksi narttu, johtava narttu, kykenee lisääntymään
estäen muiden narttujen juoksut vaikka ne olisivat sukukypsässä iässä.
Kun on näin harvoja lisääntymiskykyisiä yksilöitä, on helppo havaita että Iberian
suden perinnöllisyystutkimukset osoittavat korkeata sisäsiittoisuutta ja tämä on
eräs ongelma, riippumatta aikuisten susien suuresta määrästä
Nykyään susikanta on hieman nousussa ja se leviää etelään ja itään, jota
leviämistä jatkuvasti uhkaa voimakas metsästys, joka ei salli kannan kasvamista.
Espanjalaiset sudet ovat pieniä, niiden säkäkorkeus ei ylitä 75 cm ja paino 50 kg.
Niiden turkki on hyvin tyypillinen, ruskeanharmaa kesällä ja harmaampi talvella,
en syntyvät hyvin tummina ja vaalenevat kasvaessaan. Iberian sudella on valkoisia
alueita kuonossa, mustia pystyviivoja etujaloissa (josta latinalaiseen nimeen
“signatus”), tumma merkki hännässä ja satulan mallinenläikkä ristiselän kohdalla.
Pentueessa on tavallisesti 3-8 pentua ja niitä syöttävät mikä tahansa lauman
jäsen. Yhtenä yönä ne voivat kulkea valtavia matkoja etsiessään syötävää.
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Koirat voivat tappaa suden, vaikka se
harvoin tapahtuu, tällöin laumanvartijoita on kaksi tai enemmän,
varsinkin jos paimenen läsnäolo
rohkaisee koiria. Joka tapauksessa,
tavallisesti susi väistää koiria eikä
koirat tavallisesti käy susien kimpuun
elleivät ne ole huonokuntoisia, suojeltavana ei ole pentuja tai koirat
haluavat suojella jotain lauman jäsentä. Espanjanmastiffi ei ole rotu,
jota voidaan käyttää susien metsästämiseen, vaan vahinkojen torjuntaan karjalaumoissa. Rodut, joita
käytetään susien metsästykseen ovat
morfologialtaan erittäin suuria vinttikoiria (Borzoi, irlanninsusikoira),
jotka kykenevät saavuttamaan hyvin
nopean ja ketterän pedon.
Sudella on tärkeä rooli villieläinten kannan
rajoittamisessa, kuten villisian ja täten se estää
villisikojen kannan voimakkaan kasvun ja poistaa
sairaat eläimet.

Kun laumanvartija on hyvin dominoiva ja agressiivinen susia kohtaan ja erkanee
laumasta, se usein joutuu tapetuksi samojen susien toimesta, tämä heijastuu
sanonnassa “Susi tappa laumanvartijan, joka tappaa susia”
Suden
kallo,
jossa
voidaan nähdä kuoleman
aiheuttaneen espanjanmastiffin hampaan jälki.
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Joskus lammaslaumoja siirretään laumoina siten, että espanjanmastiffit vartioivat lauman
ympärillä.

Sudet yleensä välttävät taistelua koirien kanssa, mutta eivät näytä välttävän niiden
läsnäoloa. Täten joissakin tapauksissa on nähty, kun koirat ovat ajaneet susia, ne
ovat paenneet ilmeisen rauhallisesti, huolimatta koirien aiheuttamasta uhasta.
Susien aiheuttamat laumanvartijoiden kuolemat ovat tavallisempia kuin päinvastoin ja ne aina tapahtuvat kun laumanvartija on erossa laumasta.
Kun lauma susia hyökkää karjalaumaan, osa näistä susista joutuu koirien
hyökkäyksen kohteeksi, korien jättäessä lauman vartioimatta. Tässä tapauksessa
muut sudet lähestyvät laumaa toiselta puolelta ja tappavat lampaan. Siksi on hyvin
tärkeätä, että laumanvartijat on hyvin kiintyneitä laumaan ja ne palaavat nopeasti
takaisin laumaan eikä koirat jätä laumaa koskaan ilman vartiointia.
Karhujen osalta ei ole paljoa tietoa, koska niitä on vähän laidunalueilla. Villar de
Vildasissa (Asturiassa) tapahtui peräkkäin kaksi karhun hyökkäystä lehmien
kimppuun, havaitsimme, että laumanvartija käyttäytyi uhkaavasti karhua kohtaan ja
sai sen perääntymään lehmien luolta.
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Iberian sudet näyttävät seuraavan vurolaiduntavia laumoja, kuten pohjoiset sudet seuraavat
karibu- ja porolaumoja.

Laumanvartija ajoi karhun pois alueeltaan, mutta piti karhuun turvallisen
etäisyyden ja kun karhu kääntyi takaisin koiraa kohti, se perääntyi laumaa kohti.
Tämä on suojelavaa käytöstä ilman hyökkäystä, jossa koira pyrkii pitämään
turvallisen välimatkan, joka on tavallisesti riittävää estämään karhun hyökkäyksen.
Karhun ja laumanvartijan välille voi syntyä myös välitön puolustustilanne. Meidän
tuntemassa tapauksessa San Salvador de Cantamudassa (Palencia), karhu meni
latoon ja espanjanmastiffi, nimeltään Coju, puri karhua ja karhu löi käpälällään
koiraa päähän, mutta koira ei siihen kuollut ja eli vielä monta vuotta. Koira siten sai
suojeltua lehmät ja säästi omistajan vahingoilta.
Viimeaikoina on ollut kertomuksia, että on onnistuttu kasvattamaan koiria, jotka
ovat toistuvasti estäneet tällaisia hyökkäyksiä ja niitä on arvostettu suuresti ja
käytetty jalostuksessa. Mutta susille sopiva laumanvartija ei välttämättä ole sopiva
karhuille. Alueilla, joilla karhu usein hyökkää, on oltava rohkea ja
temperamenttinen laumanvartija.
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Päiväunilla olevan espanjanmastiffin pää.

Monet karjankasvattajat sanovat, että kun koirat ovat saaneet ensikosketuksen
karhuun, en pelästyvät ja kun karhu lähestyy uudelleen laumaa, koirat eivät hauku
ja joskus jopa vinkuvat, jolloin en ovat hyödyttömiä suojelemaan laumaa karhuilta.
Karhukannan kasvun myötä hyökkäykset ovat lisääntyneet ja se on johtanut
tarvittavien laumanvartijoiden määrän kasvuun ja tarkempaan yksilöiden valintaan,
kuten Villar de Vildas tai Coju, joilla on voimakas luonne.
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Pennun koulutus
Sosiaalistaminen
Pennun sosiaalistaminen on prosessi, jossa eläin oppii suhtautumaan ihmisiin ja
karjaan, joiden kanssa se jakaa elämänsä. Tämän prosessin kautta koira tottuu
ympäristöön ja oppii erottamaan mikä voi olla vaarallista ja mikä ei.
Kriittisin vaihe, joka kestää vain lyhyen ajan, on pennun elämässä aikajakso kolmen
viikon ja neljän kuukauden välinen aika. Tänä lyhyenä aikana kehittyvät tärkeimmät
ominaisuudet, jotka tekevät espanjanmastiffista hyvän laumanvartijan, joten tähän
aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Pennun sosialistaminen on olennaista ja se on tapa kanavoida niiden luonnollinen
vaisto suojelemaan laumaa. Siksi on huolehdittava pennun käsittelystä sen
syntymästä lähtien ja opetettava se myös lauman käsittelyyn, jota se tulee
suojelemaan lopun elämäänsä. On tärkeätä, että lampaat, vuonat tai lehmät, joita
se tulee suojelemaan, elävät pennun kanssa.
On suositeltavaa, että pentu syntyy talliin, jossa on karjaa, näin se saa ensimmäiset
hajuaistimukset. Ensimmäiset sosiaalistamisen opit se saa omilta lajitovereiltaan,
emolta ja sisaruksiltaan. Tämän jälkeen on vuorossa lauma, jota se tulee
suojelemaan ja ihmiset. On tärkeätä, että pentu pysyy emon ja sisarusten kanssa
tämän ensimmäisen jakson, aina kahden kuukauden ikään, kun se lähtee laumansa
luokse.
Tämän ensimmäisen jakson aikana aloitetaan madotus ja rokotukset. 25 päivän
vanhana annetaan ensimmäinen loishäätö, mieluummin laajakirjoisilla lääkkeillä.
ORTROS rekisteröi pentueen, sen suuruuden, nimet, sukupuolen ja värityksen.
(Huom. Espanjassa Real Sociedad Canina de España, Associación Española del Perros Mastín Español ja
ORTROS, kukin rekisteröi espanjanmastiffeja toisistaan riippumatta!)
Pennun korvalehteä pistetään ohuella neulalla ja otetaan verinäyte Whatman
paperille, joka toimitetaan ORTROS -ryhmälle. Jos tulee myöhemmin tarve tutkia
verinäytettä, tämä näyte mahdollistaa geneettisten ominaisuuksien selvittämisen ja
mahdollisten perinnöllisten sairauksien löytämisen.
Kuukauden iässä annetaan toinen madotus ja kuuden viikon iässä annetaan
parvorokotus, ulkoloisten häätö ja laitetaan mikrosiru pennulle.
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Lampaat tulee myös totuttaa laumanvartijoihin.

Pentu voidaan erottaa emostaan kuuden viikon iässä, mutta kaksi kuukautta on
paras ikä viedä pentu tulevaan laumaansa. Laumanvartijoita ei pidä sosiaalistaa
enää laumaan yli neljän kuukauden iässä.
Käytettävissä tulisi olla pieni alue, jossa on tarpeeksi tilaa, vähintäin 15 m2 . Tämä
alue tulee olla keskellä karjatallia, jossa karjaa pidetään. Vain pentu pääsee tälle
alueelle tai siltä pois vapaasti kulkemaan. Näin se voi olla karjan kanssa tai omassa
suojassaan. Muissa maissa, tällaisille pienille alueille laiteaan vasikoita, vuonia jne.,
jossa en pääsevät kasvamaan suojassa, tavallisesti on kyse orvoista. Laumanartija
pennut voivat kuitenkin, johtuen niiden suuresta koosta, vahingoittaa lampaita
leikeissään, jos niitä pidetään tällä samalla pienellä alueella. Joten pennulle tulee
olla oma alue josta se voi mennä karjan luokse kun se haluaa. Kun karja on
samassa tallissa tai karjasuojassa, se tottuu myös uuteen pentuun. Kun pentu
kasvaa sen aluetta suurennetaan tallissa.
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Espanjanmastiffi pitää sosiaalistaa suojelemaan kotieläimiä, kuten kanoja.

Pennun alueella annetaan sen ruoka, mutta juomapaikka on yhteinen karjan
kanssa, jotta sen pitää mennä karjan luokse juomaan. Pennun alueella voidaan
antaa myös jokin esine leluksi, joka voi olla hyödyllinen opetuksessa. Aluksi pentua
on tarpeen seurata useita kertoja päivässä, tätä seurantaa voi neljäntenä päivänä
harventaa tehtäväksi kerran 12 tunnissa. Tällöin varmistetaan, että pentu löytää
ruuan ja juoman ja se toimii asianmukaisesti karjan kanssa. Vierailut pitää olla
lyhyitä eikä pennun luona tule viipyä kauan, mutta voit silittää pentua sen
rauhoittamiseksi. Laumanvartijasta ei saa kasvattaa koiraa, joka on hyvin epäluuloinen ihmisiä kohtaan.
Jos pentu puree karjaa, on sitä kiellettävä sanomalla EI ja näpäytettävä nenälle ja
jos se jatkaa, se on eristettävä yhdeksi tai kahdeksi päiväksi, jolloin se voi nähdä
karjan, mutta ei pääse sen luokse. Kun pentu palaa karjan luokse anna sen saada
kontakti, jos mahdollista, vain aikuisten yksilöiden kanssa. Tätä korjaavaa
toimenpidettä voi toistaa niin monta kertaa kuin on tarpeen kunnes pennun käytös
on muuttunut.
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On tärkeätä, että pennut syntyvät samaan tilaan missä karja on.

4-5 kuukauden jälkeen voit varmasti jättää koiran vapaaksi karjasuojaan karjan
kanssa ja kun lähdet karjan luota, varmista ettei koira lähde lauman luota pois. Jos
pentu lähtee karjan luota pois paimenen luokse, hänen tulee palauttaa pentu
takaisin laumaan.
Espanjanmastiffi tarvitsee pitkän ajan luonteen kehittymiseksi. Espanjanmastiffia ei
voi pitää aikuisena ennen kuin se on vähintäin 18 kuukautta ja kahden vuoden
iässä se on vasta vakiintunut.
Espanjanmastiffit tulee sosiaalistaa vartioimaan kaikentyyppistä karjaa, kuten tätäTudanca
karjaa

kö
kök
ök ö

Laumanvartijan käskyt, Ei kepillä eikä kädellä
Tarvitaan vähän käskyjä; sen on ymmärrettävä käsky EI, jolla estetään väärä
käyttäytyminen. Käskyllä TÄNNE koiran on tultava luokse kun sitä kutsutaan tai
ainakin pysyä paikallaan kunnes se otetaan kiinni. Käsky MENE annetaan kun
koiran pitää mennä takaisin laiduntavan lauman luokse, käskyä vahvistetaan käden
viittauksella lauman suuntaan. Pennut oppivat paremmin, kun niitä kiittää niiden
totellessa ja kun niitä toruu jos en eivät tottele.
On pidettävä mielessä ettei laumanvartijaa saa opettaa olemaan luottamatta
ihmisiin. On kiitettävä koiraa kun se pysyy lauman kanssa, kun sille annetaan
ruokaa tai kun sitä käsketään TÄNNE. Käskyllä EI kielletään koiraa kun se käyttäytyy
kielletyllä tavalla, ajaa takaa karjaa tai toimii kuten karjaa ajava koira, näykkii
lauman jäseniä. Tämän koulutuksen paimenet vetävät yhteen sanomalla
“laumanvartijalle ei keppiä eikä kättä”.
Siksi, jos espanjanmastiffin pentu käyttäytyy huonosti, on sitä ojennettava
sanallisesti, jos se ei tottele, voi otta sanomalehden huomion herättämiseksi, sillä ei
ole tarkoitus lyödä. Tämä on tehtävä välittämästi kun se on tottelematon. Kun se
tekee oiken, on annettava kiitosta heti.
Lammaslauma laaksossa aitauksessa espanjanmastiffien vartioimana.
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Pennulla tulisi olla alusta saakka kevyt kaulapanta, josta voidaan ottaa pentu kiinni
tarvittaessa, tai laittaa pentu kiinni mm. Hoitoa varten tai huonon käytöksen vuoksi.
Pernteisesti espanjanmastiffeille on laitettu piikkipanta. Parhaimmat ovat
tavallisesti kevyestä metallista. Paksut nahkaiset piikkipannat saattavat hangata
ihon rikki ja houkutella kärpäsiä. Tämä voi myös aiheuttaa kaukan raapimista ja
siten jalkaan saattaa tulla haavoja. Lisäksi metalliset piikkipannat sallivat koiran
mennä makuulle vanhgoittamatta itseään piikeistä. Näiden piikkipantojen tulee
olla kevyitä ja ruostumattomia. Useimmat piikkipannat koostuvat kolmesta
saranoidusta osasta, joissa on jokaisessa kolme piikkiä. Perinteen mukaan
käytetään kolmea, koska se on maaginen numero melkein kaikissa kulttuureissa ja
erityisesti kristillisessä maailmassa. Aikaisemmin piikkipannat siunattiin Pyhä
Antonin muistolle.

Nahkaisia ja metallisia piikkipantoja,
joita espanjanmastiffit ovat käyttäneet.
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Koska sosiaalistaminen on päättynyt
Me näemme muutamista asioista, että koira on hyvin sosiaalistettu. Yksi on
säännöllinen alueen merkitseminen, pissaamalla ja ulostamalla. Petoeläimet ovat
hyvin herkkiä tälle merkisemiselle ja joskus laumalle aiheutuu vahinkoja sen vuoksi
etteivät koirat ole ehtineet merkitä laaksoa, jolla lauma on. Haukkuminen ilman
varsinaista suoraa vaaraa tai havaintoa pedosta, on harvinaista. Pentu viettää
enemmän aikaa lauman kuin paimenen kanssa ja se on aktiivisempi.
Kun sosiaalistaminen on tapahtunut ja koira on yksin huolehtimassa laumasta
ilman paimenen läsnäoloa, on koiraa käytävä katsomassa vähintäin kerran päivässä
varmistamassa miten se pärjää ja ruokkimassa se. Jos koira on lehmien kanssa
vuorilla tai muilla kaukaisilla alueilla, ruoka voidaan laittaa laareihin, jotta sitä ei
tarvitse kantaa sinne joka päivä, mutta koiran luona on käytävä joka päivä.
Leonin paimentavan koiran pentu.
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Laumanvartijoiden ja ajavien koirien välisiä
ongelmia
Tavallisesti laumanvartijat ja ajavat koirat toimivat ongelmitta yhdessä ja
ymmärtävät toistensa tehtävät. Sosiaalistamisen aikana pentu ei saisi leikkiä
ajavien koiran kanssa, koska se saattaa oppia sen tavoille ja siihen liittyy metsästys
tai tuhoaminen, hyläten tehtävänsä ja asemansa laumassa.
Karja erottaa hyvin ajavat koirat ja laumanvartijat
koiria kuin laumassa ei olisi laumanvartijoita.

ja

tottelevat ajavia

Jotkut laumanvartijat eivät siedä ajavien koirien toimenpiteitä, näykkimistä ja
lampaiden pelottamista, mutta hitaampina ne harvoin aiheuttavat ongelmia tai
ärsyttävät ajavia koiria.

Joidenkin ajavien koirien toiminta, erityisesti niiden, joita käytetään lehmille, kuten näiden
susimaisten
paimenkoirien, nojaa
karjan
tottelevaisuuteen,
mutta
vaikeuttaa
laumanvartijoiden toimintaa, jotka kuitenkin erottavat erinomaisesti koirien ja susien
tekemät reviirimerkinnät.
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Sosiaalistamisen ongelmia
Pentu tappaa jonkun lauman jäsenen
Vaikka on harvinaista voi laumanvartija tappaa jonkun laumansa jäsenen. 5 - 10
kuukauden ikäisenä pentu voi olla lekkisä ja pyrkiä haukkaamaan villasta,
karjan korvista tai hännästä. Tämä käyttäytyminen tavallisesti häviää 15 – 18
kuukauden välillä, mutta tähän käyttäytymiseen tulee puuttua heti. Jos tämä
käyttäytyminen jatkuu, on pennulle laitettava kuonokoppa tai kaulaan narulla
45-75 cm pitkä puunkappale tai kumirengas 7-10 cm maasta 1-2 viikoksi.
Puunkappaleen tai renkaan tarkoitus on kopastuttaa pentu siihen ja siten
vaikeuttaa sen juoksemista tai lekkimistä lampaiden kanssa. Kun karjalle syntyy
jälkeläisiä, on niitä valvottava jatkuvasti. Jos havaitset. Että koira osoittaa
mielenkiintoa syntyneisiin ja jopa auttaa puhdistamaan niitä vahingoittamatta,
voi koiran antaa olla vuonien kanssa ja jopa antaa niiden imeä nisistä. Koiran ei
kuitentkaan pitäisi antaa yrittää syödä kuolleita yksilöitä, vaikka ei ole mitään
osoitusta, että se johtaisi koiran myöhemmin tappamaan lauman jäseniä. Voit
osoittaa omistavasi kuolleen yksilön ja estää koiraa vartioimasta kuollutta
yksilöä, lisäksi voidaan välttää ettei koira saa mahdollisia loisia tai sairauksia
kuolleesta.

Hyvin sosiaalistettu koira, kuten tämä Ardián Fernández de Babian espanjanmastiffinarttu,
huolehtii lampaista ja auttaa niiden puhdistamista synnytyksen yhteydessä.
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Pentu ei osoita kiintymystä karjaan
Huonosti sosiaalistettuna pentu voi palata laitumelta aitaukseen tai kotiin. Tämä
aiheutuu tavallisesti siitä, että pentu on saanut liikaa hyväilyjä, joita annetaan kotiin
jääville koirille. Tai on kyse juoksussa olevasta nartusta, jota lauma ei yleensä
hyväksy, tai se saattaa johtua huonosta ilmasta tai pelottavista myrskyistä, tulesta
jne.
Jos tämä käyttäytiminen johtuu liiaasta kiintymyksestä isäntään, se ei ole ongelma
useimmissa lammas- ja vuohilaumojen tapauksissa Espanjassa, koska paimen on
tavallisesti läsnä laumassa. Joka tapauksessa pennun voi jättää 1-2 päiväksi
yksinään, jotta se kaipaa laumaansa. Perinteinen tapa on sterilisoida koira, kun se
säännöllisesti jättää karjan etsiessään vastakkaisen sukupuolen yksilöitä. Jos
lampaate eivät hyväksy koiraa, aloita sosiaalisoiminen alusta, kuten edellä on
kerrottu. Varmista, että koiralla on aina raikasta vettä lauman lähellä, jotta sen ei
tarvitse jättää laumaa juodakseen kuumina päivinä.

Espanjanmastiffipentue Valle de Lacianassa (Leónissa), eräs alue, jossa on voimakas lampaankasvatuksen perinne.
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Sairaudet
Espanjanmastiffi on koira, jolla on harvoja sairauksia, en ovat tyypillisiä jättiroduille,
kuten nivelongelmat. Vatsalaukun kiertymä, joka on tavallinen jättiroduilla, on
työkoirilla harvinainen.

Jalostusohjelmat suhteessa geneettisiin sairauksiin
Espanjanmastiffeilla tunnetaan yli kolmekymmentä perinnöllistä sairautta.
Sairaudet näyttävät vuosi vuodelta lisääntyvän. Kun tämä ongelma
tiedostetaan, on pyrittävä jalostuksella ehkäisemään näitä perinnöllisiä
sairauksia rodulla, joka peruslähtökohdiltaan on terve työkoira. Muuten
kohdataan samoja ongelmia kuin muilla jättiläisroduilla. Koirian- ja
karjankasvattajien tulisi vakavasti työskennellä yhdistystensä avulla koirien
sairauksien tunnistamiseksi, vakavuuden luokittelemiseksi ja kirjaamiseksi.
Painopiste tulee asettaa sellaisten sairausten tunnistamiseksi, jotka ovat
erilaisia työkoirilla ja niillä, jotka eivät ole työtehtävissä.

Kun sairauksien tärkeys on määritelty, on selvitettävä mitä kehitystä on
nykyään näiden sairauksien hoidossa ja mitä kliinisiä ja geneettisiä testeä on
saatavilla. Havaitut sairaudet tulee yhdistää koirien sukutauluihin ja laskea
niiden periytyvyyttä espanjanmastiffeilla. Kun tämä laskenta on tehty ja arvot
annettu eri tekijöille, voidaan päätellä mitä risteytykset eivät ole toivottuja
espanjanmastiffeilla.
Periytyvyydestä on geneettisiä malleja, joita voidaan
luoda espanjanmastiffeille perinnöllisten sairauksien vaihtelun huomattavaan
vähenemiseen. Tämä ei ole ongelma tälle rodulle. Meidän on edistettävä
testien käyttöä sairauksien havaitsemiseksi aikaisemmin pennuista ja tehdä
yhteistyötä kliinisen ja biologisen tutkimuksen kanssa.
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Joka tapauksessa kasvattaja on vastuussa koirien terveysongelmien
havaitsemisesta ja ratkaisemisesta sekä rokotus- ja madotusohjelmien
noudattamisesta. Koirat on syötettävä hyvällä ruualla. Risteytyksiä muiden rotujen
kanssa ei tule tehdä, jotta varmistetaan espanjanmastiffien geneettinen,
morfologinen ja käyttäytymisperintö. Yksilöitä, joilla on perinnöllisiä sairauksia ei
tule käyttää, jalostuksessa pitää käyttää vain terveitä yksilöitä.
Seuraavassa on kuvattu eräitä perinnöllisiä sairauksia, jotka usein esiintyvät
espanjanmastiffeilla.

Sairauksien perinnöllisyys
Koirilla tunnetaan lähes 400 perinnöllistä sairautta, määrä, jonka pitäisi antaa
miettimisen aihetta. Periytymisen muotoja näissä sairauksissa on pääasiassa
neljä.

Telena ja Cadenas vuorolaiduntamisen vaelluksella vartioiden laaksoa ennen lampaiden
tuloa.
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Dominoivat kromosomit: geeni (A), joka kantaa sairautta on
heterotsygootti (Ab). Osalla pentuetta on tämä sairaus. Esiintyy yhtälailla
uroksilla ja nartuilla. Jos toisella vanhemmalla on heterotsygootti sairaus
(Ab), puolella pentueesta on myös tämä geeni. Jos geeni on (harvoin)
homotsygoottinen (AA), koko pentueella on tämä sairaus.
Väistyvät kromosomit:
geeni (b), joka kantaa sairautta on
homotsygootti (bb). Jos molemmilla pentueen vanhemmilla on
heterotsygootti (AbxAb), jälkeläisillä on sairaus (bb). Kuitenkin, jos
yksilöllä on (Ab) ja se risteytetään yksilön kanssa, jolla ei ole sairautta
(AA), voi sairaus hypätä monen sukupolven yli ilman että se tulee esiin.
Tämä koskee samanlaillasekä uroksia, että narttuja.
Sukupuoleen liitttyvät: Liittyy vain yhteen sukupuoleen pentueessa ja
jos se vaikuttaa molempiin sukupuoliin, sairaus on kaikilla pennuilla.
Uroksella, jolla on sairaus ei ole urospentuja, joilla on sairaus, mutta
narttupennut ovat kantajia. Sairailla uroksilla on sukulaisia, joilla on tämä
sairaus emän puolella, mutta ei isänpuolella. Puolet urospennuista
sairastuu, kun emä on heterotsygootin kantaja. Puolet narttupennuista
on kantajia, kun narttu on heterotsygootin kantaja.
Polygeeninen: Sairaus esiintyy satunnaisesti. Se vaikuttaa molempiin
sukupuoliin, mutta ei välttämättä samalla tavalla. Sekä isä että emä
vaikuttavat geeniperimällään, mutta ei välttämättä samalla tavalla.
Sairauden vaikutukselle alttiiden pentujen määrää ei voida tietää, koska
vaikuttavia geenejä ei tunneta.
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Luustovaivoista
Lonkkadysplasia
Lonkkadysplasia on perinnöllinen sairaus, joka esiintyy yli 20%:lla koiraroduista,
erityisesti isoilla ja jättiläisroduilla. Tässä sairaudessa muodostuu epämuodostumia
ja degeneraatiota lonkkaniveleen. Tämä johtaa siihet ettei espanjanmastiffi voi
tehdä työtään kunnolla ja vanhenee ennenaikaisesti. Lonkkadysplasia aiheuttaa
nivelkalvon tulehdusta, joka puolestaan aiheuttaa kipua, joskus tuskin havaittavaa,
sillä espanjanmastiffeilla on hyvin korkea kipukynnys. Kuitenkin voidaan havaita
koiran liikkumisen väheneminen ja se pyrkii viettämään suurimman osan aikaa
makaamalla välttääkseen kipua. Usein tämä liittyy koiran ikään ja liikkumista
voidaan helpottaa tulehduskipulääkkeillä.
Tiedetään, että lonkkadysplasia aiheutuu häiriötekijöistä, jotka eivät ole
geneettisiä ja joihin liittyy polygeeninen perintökomponentti, joka liittyy moniin
geeneihin.
Espanjanmastiffi vartioimassa aitausta Alburquerquessä (Badajoz) 80-luvulla. Tämä oli
viimeinen alue missä susihavaintoja tehtiin Extramadurassa.
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Lonkkadysplasia ei aiheuta eläimen kuolemaa, mutta aiheuttaa kipua ja voi tehdä
laumanvartioinnin mahdottomaksi. Tämä on tavallisin peritty sairaus
espanjanmastiffeilla. Vaivaa aiheuttavana tämä sairaus on rodulla 50%:lla
sairastuneista, espanjanmastiffi on rotu, joka eniten kärsii tästä. Tutkimuksessa,
jossa tarkkailtiin työkoiria ja ei-työkoiria, ensin havaittiin työkoirilla olevan
vähemmän dysplasiaa, mutta kuitenkin noin 30%:lla tarkastetuista työkoirista oli
dysplasia. Tämä epäilemättä johtuu siitä, että työkoiriksi valitaan tarkemmin
jalostuskoirat, jotta vältetään lonkkadysplasia. Mutta hyvin harvat karjankasvattajat
ottavat lonkkakuvat ja sairaus joskus vaivaa koiraa vanhemmalla iällä, kun koira on
jo jättänyt jälkeläisiä.

Lonkkadysplasian esiintymisen vähentämiseksi enimmäinen askel on
diagnisoida sairaus ja se voidaan tehdä röntgenkuvauksella. Leónin Yliopisto
tekee tämän tutkimuksen ilmaiseksi AEPME:n ( Asociación Española del Mastín
Español) jäsenille. Yksilöitä, joilla todetaan C tai vakavampi luokitus ei tulisi
käyttää jalostukseen, jotta sairaus ei etenisi jälkeläisille.

Nuoren, 12 kuukautta vanhan, koiran röntgenkuva, joka osoittaa dyslplasiaa. Voidaan nähdä
kuvasta, että lonkkaluun pää on erillään lonkkamaljasta. Kuitenkaan tässä iässä ei ole
havaittavissa muita lonkkadysplasian oireita.
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Röntgenkuva
normaalista
lonkkanivelestä. Lonkkaluun
pää on lonkkamaljassa eikä
ole mitään epämuodostumia.

Röntgenkuva koirasta, jolla
on lonkkadysplasia, kuvassa
nähdään lonkkaluun pään
väli lonkkamaljasta ja voidaan havaita alueellisia turvotuksia punaisella merkityillä alueilla.

Nykyään voidaan tehdä testi geenin (fibrillini 2) yhteydestä lonkkadysplasiaan ja
muihin nivelongelmiin. Testissä otetaan koiran korvasta pisara verta, joka laitetaan
erityiselle paperille, jonka ORTROS toimittaa. Näytteen tutkiminen tehdään
karjankasvattajajille Madridin Luonnontieteellisessä Museossa: Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Homotsygootti-yksilöt (BB) ovat alttiimpia tälle sairaudelle ja niitä ei pitäisi käyttää
sisäsiittoisessa jalostuksessa, suunnitellussa jalostuksessa tulisi käyttää yksilöitä,
joilla on normaali geneettinen perimä (AA).
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Kun koiralla on kipuja lonkkadysplasiasta ja liikkeet ovat rajoittuneita, voidaan
tilannetta hoitaa nonstereoidi tulehduskipulääkkeillä, joita voidaan käyttää
pitkiä aikoja.
Pentujen kasvatuksessa ei pidä pyrkiä siihen, että niistä tulee isoja eikä kasvu
saa olla hyvin nopeata ja räjähdysmäistä. Käyttämällä rustojen joustavuutta
lisääviä aineita, voidaan vähentää lonkkaongelmien ilmaantumista, mutta
johtuen niiden korkeasta hinnasta, on parempi vaihtoehto huolehtia tarkasti
suunnitellusta jalostuksesta ja valinnasta.

Lonkkadysplasia
Diagnoosi
Oireet

Ennaltaehkäisy

Röntgenkuvaus
Ontuminen, ääni
niveltä liikuteltaessa,
liikuntakyvyn puute,
vaikeus istua.

Periytyminen

Ruoka

Liikunta

Lääkitys

Hoito

Lääkitys

Kirurginen hoito
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Älä käytä jalostukseen
koiria, joilla on C tai
huonompi lonkkalausunto.
Älä käytä koiria, joiden
fibrillini 2 on BB.
Valitse ruoka ettei kasvu ole
liian nopeata.
Rauhallinen liikunta, ei
nivelten rasitusta, kuitenkin
siten, että lihakset
kehittyvät.
Niveliä suojaavia aineita
kasvun aikana.
Niveliä suojaavia aineita ja
tulehduskipulääkkeitä
(nonstereoideja), joita voi
käyttää pitkiä aikoja.
Voidaan operoida ja
vakavissa tapauksissa
käyttää proteesia.

Purenta
Suu ja purenta ovat olennaisia koirien jokapäiväselle toiminnalle eikä espanjan‐
mastiffi ole mikään poikkeus. On olennaista, että koiralla on hyvä suu, kaikkine
osineen, hampailla syvät juuret ja hyvä purenta.
Espanjanmastiffeja, joilla on ylä‐ tai alapurenta, ei tulisi käyttää jalostukseen,
koska en periytyvät voimakkaasti. Ylä‐ ja alapurennalla voi olla kaksi ongelmaa:
hampaiden lähteminen ja / tai hampaiden pehmeäpien osien kuluminen, ml.
Suulaki. Lisäksi monilla koirilla, joilla on alapurenta, on lyhyempi pääkallo
(brakykefaalia).

Merinolampaat ovat erottamattomia espanjanmastiffin seuralaisia.

kö
kök
ö kö

Kuvassa nähdään normaalipurenta, jossa alakulmahampaat ovat yläkulmahampaiden
edessä, melkein niissä kiinni, etäisyys alle 2 mm. Yleensä yläpurenta on tavallisempaa kuin
alapurenta, joka johtuu lyhyemmästä alaleuasta, jolloin yläleuka on alaleukaa pidemmällä ja
kulmahanpaat ovat joskus samassa linjassa ja alakulmahampaat saattavat osua kitalakeen.
Alimmassa kuvassa on alapurenta, joka on suurempi tai yhtäsuuri kuin 2 mm (Bocheria
mukaellen 2011).

Pahat purentavirheet voidaan korjata vain kirurgisesti. Purentavirheitä on lieviä ja
vakavampia ja niistä käytetään epäselviä nimityksiä, kuten käänteinen saksipurenta,
leukojen eteentyöntyminen kontaktissa jne.. Espanjanmastiffin rotumääritelmä on
selvä, alapurentaa ei hyväksytä ja paras tapa ei-ammattilaselle on katsoa
kulmahampaiden suhdetta toisiinsa.
Tavallisesti katsotaan vain koiran etuhampaita (ei kulmahampaita) ja sanotaan, että
koiralla on yläpurenta, saksipurenta, tasapurenta tai alapurenta, riippuen
etuhampaiden suhteesta toisiinsa. Tämä voi johtaa sekaannukseen, etuhampaat
ovat hammaskuopassa ja se voi siirtyä monesta syystä, ml. johtuen alaleuan
korjaustoimenpiteistä. Ne voivat liikkua myös iän myötä. Etuhampaiden huonolla
asennolla on voimakas periytyminen ja vika voidaan peittää oikomalla, mikä on
epäeettistä. Näiden ongelmien esiintyessä, koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.
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Kuva A on esimerkki missä purentavirhettä ei näy, leukaluut ovat samassa
linjassa ja kulmahampaat lähellä toisiaan, mutta purenta saattaa näyttää
virheelliseltä, koska etuhampaat alaleuassa ovat eteenpäin. Kuva B osoitaa
päinvastaista, alempi leuka (punainen) on ulompana kuin yläleuka
(sininen). Kulmahampaiden väli on hyvin suuri, mutta etuhampaat ovat
tasan, koska alaetuhampaat ovat kääntyneet sisäänpäin.Tässä on
purentavirhe, vaikka etuhampaat näyttävät olevan oikein.

Iberian mastiffeilla usein kaksi alaleuan etuhammasta on vastaavia ylähampaita
edempänä, tai ovat taempana kuin normaalisti. Tällä ei näytä olevan perinnöllistä
vaikutusta, mutta ei vähennä espanjanmastiffin työkelpoisuutta. Tämä ei ole
alaleuan purentavirhe. Laumanvartijana toimiessa on kiinnitettävä huomiota koiran
hyvään purentaan ja että hampaat ovat terveitä, vahvoja ja niillä on hyvät juuret.
Jotta voisi todeta onko koiralla alapurenta, on odotettava että sille on kehittynyt
kaikki pysyvät hampaat. On koiria, joiden purentavirheet korjaantuvat kasvun
aikana ja päinvastoin.

Jatkuva rauhallinen liikunta ja liian ruuan tai
juomaveden antamisen välttäminen, ovat tapoja
estää vatsankiertymän kehittyminen, jotka ovat
hyvin harvinaisia työkoirilla.
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Ruuansulatusongelmat
Vatsalaukun kiertymä
Espanjanmastiffillä, kuten monilla jättiläisroduilla on suurempi todennäköisyys
saada vatsalaukun kiertymä kuin muilla roduilla ja se näyttää olevan yksi tärkeä
kuolinsyy koirillamme. Valitettavasti ei kuitenkaan ole tilastoja tämän ongelman
esiintymisestä. Muilla jättiroduilla on todettu esiintymistä 3,9 % - 36,7 % välillä,
joista suurin esiintyminen on tanskandogilla.

Vatsalaukun kiertymä on vatsalaukun laajeneminen kaasun tai nesteen
vaikutuksesta siinä määrin, että vatsalaukku kiertyy sen pituusakselin ympäri ja
estää nesteiden ja kaasujen poispääsyn. Vatsalaukku turpoaa, painaen palleaa ja
vatsanpohjaa, veri ei pääse kiertämään ja aiheuttaa nekroosin vatsan limakalvoihin
ja elintärkeät toiminnot pettävät kunnes koira kuolee.
Tähän sairauteen liittyy geneettinen tekijä ja jättiläisrodut, joilla on syvä ja korkea
rintakehä ovat alttiimpia vatsankiertymälle.
Ehkäisyyn liittyy, että koiralla on hyvä ruokavalio eikä johda ei-toivottuun kaasujen
muodostumiseen. Estä koiraa syömästä tai juomasta liian paljon, joko silloin kun se
on ollut pitkään ilman ruokaa tai juomista tai voimakkaan rasituksen jälkeen.
Koirien tulisi syödä maan tasolla ei korkealla, kuten joskus on virheellisesti annettu
ymmärtää. On tärkeätä ettei koira syö ahmien, mitä tapahtuu joskus kun toinen
koira on lähellä. Työkoirat tulee totuttaa samaan päivittäiseen liikuntaan ja
liiaallista kaloripitoista ruokaa pitää välttää ja vettä tulee olla jatkuvasti saatavilla.
Vatsankiertymä on harvinaisempaa työkoirilla kuin seurakäytössä olevilla, jotka
joskus syövät niille sopimatonta ruokaa tai liikkuvat välillä hyvin paljon ja välillä ei
juuri ollenkaan. Ne joutuvat myös joskus matkustamaan autossa pitkiä matkoja ja
altistuvat voimakkaalle stressille.
Valmis koiranruoka, joka on huokoisempi näyttää olevan sopivampi kuin kiinteä
nappula. Mitään yhteyttä ei näytä olevan sillä, syökö koira kuivamuonaa tai kosteaa
ruokaa.
Kodeissa, joissa ilmenee monia vatsankiertymätapauksia, voidaan
ehkäisevänä hoitona koiran vatsalaukun kiinnittimistä vatsanpeitteisiin.
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käyttää

Jos koiralla on vatsalaukun kiertymä, se voidaan pelastaa nopealla kirurkisella
toimenpiteella, siksi on tärkeätä tunnistaa oireet. Aika on hyvin tärkeä tekijä, jotta
voidaan estää vatsan limakalvon joutuminen nekroosiin.
Oireet ovat selvät, koska koira on hyvin hermostunut, se ei syö aikä juo, yrittää
oksentaa, mutta ei pysty siihen ja vatsalaukku turpoaa, se on kuin rumpu. Jos
koiralla on näitä oireita, on mentävä kiireellisesti eläinlääkäriin. Kuolleisuus, jos
voimme diagnostisoida kiertymän, on pieni. Vatsalaukun kiertymän riski kasvaa iän
myötä.

Vatsalaukun kiertymä
Diagnoosi

Röntgentutkimus

Oireet

Koira läähättää, on rauhaton, ei syö, ei juo, yrittää oksentaa,
mutta ei pysty.

Periytyminen

Prevención

Hoito
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Ruoka

On tarpeen tuntea koiran sukupuu ja
onko siellä vatsankiertymään
kuolleita koiria. Jos on useampia,
suositellaan vatsalaukun kiinnitystä
vatsapeitteisiin.
Älä anna huonosti sulavaa ruokaa tai
josta syntyy kaasuja. Älä anna koiran
kilpailla toisen koiran kanssa ruuasta,
tai syödä ahmimalla. Varmista, että
vettä on aina saatavilla.

Liikunta

Jos koiralla on ollut tavallista
raskaampi liikunta, älä anna sen
juoda paljon vettä kerrallaan.

Kirurgia

Vatsalaukun kiinnitys vatsapeitteisiin

Vatsalaukun kiertymä on leikattava,
Kirurginen toimenpide jotta kiertmä voidaan korjata ja
poistaa kaasut ja nesteet.

Joitakin vinkkejä terveiden työkoirien kasvattamiseen
Älä käytä keinosiemennystä kuin erikoistapauksissa, koska se voi johtaa
siihen, että kasvatetaan koiria, joilla on vakavia fyysisiä tai käyttäytymiseen
liittyviä ongelmia.
Vältä sisäsiitosta, jotta perinnöllisten sairauksien esiintyminen ei kasva,
erityisesti, kun ei ole tiedossa onko näitä sairauksia, kun niitä ei ole
geneettisesti eikä röntgentukimuksella todettu.
Älä rajoitu kasvatuksessa vain omiin koiriisi, tai ajattele vain koirien
ulkomuotoa (kauneinta), koska se saattaa johtaa huonoihin tapoihin tai
laumanvartijan ominaisuuksien menettämiseen.
Älä pyri liioittelemaan mitään rodun fyysisiä ominaisuuksia, jotka voivat
johtaa sairauksiin.
Pyri risteyttämään koiriasi toisen karjankasvattajan koirien kanssa, jotka
eivät ole läheistä sukua, koska se mahdollistaa enemmän geenivaihtelua ja
siten antaa enemmän valinnan mahdollisuuksia.
Älä risteytä espanjanmastiffeja muiden rotujen kanssa, joka saattaa johtaa
perimän menettämiseen ja jälkeläisiä ei voi käyttää laumanvartioimiseen.
Usien tällaisten risteytysten jälkeläiset toimivat päinvastoin ja purevat
karjaa.
Kun mahdollista, käytä saatavilla olevia keinoja selvittääksesi koiresi
sairaudet: lonkkakuvaukset ja geneettiset testit. Tietoja näistä
mahdollisuuksista
saat
eläinlääkäriltäsi
tai
katso
www.mastinesibericos.es.
Huolehdi koirien loishäädöstä, rokotuksista ja hyvästä ruuasta.

Kuva seuraavalla sivulla: Tämä massiivinen narttu osoittaa ettei massiivisuus ole ongelma
toimimiselle erinomaisesti laumanvartijan tehtävissä
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Loiset

Koiran terveys

Loiset ovat eläviä hyönteisiä, jotka tilapäisesti tai pysyvästi asuvat koirissamme,
loisilla on monimutkaiset elinkaaret ja voivat olla eri vaiheissa, ja tarttua koiran
eri osiin. Jotkin loiset ovat vain koirilla, mutta toiset voivat tarttua koiriin
karjasta ja päinvastoin, tai ihmiseen aiheuttaen vakavia sairauksia. Siksi
espanjanmastiffit työkoirina on madotettava kunnolla.
Sisäloisten häädössä on noudatettava alla olevaa taulukkoa. Jos koiralla ei ole
tietyn loisen oireita (katso talukkoa), aikuinen koira madotetaan joka kuudes
kuukausi laajakirjoisella lääkkeellä. Jos ruokaan sisältyy raakaa lihaa, erityisesti
sisäelimiä, madotus tulisi tehdä joka kolmas kuukausi. Koiria on seurattavat
tarkkaan, jotta voidaan havaita sisäloisten aiheuttamia oireita.
Jos ei ole kyse aivan yksilöidystä ongelmasta, on parasta käyttää laajakirjoista
matolääkettä, joissa on pratsikvantelia, febanteelia ja pyranteelia, koska ne
lisäävät laajakirjoisuutta ja vähentävät myrkyllisyyttä koiralle, kysy
eläinlääkäriltäsi neuvoa.

Sisäloisten häätöohjelma
Ajankohta

Kantavat nartut

48 tuntia ennen astutusta
30 päivää astutuksen jälkeen
50 päivää astutuksen jälkeen
15 päivää synnytyksen jälkeen

Pennut

Aina kun annetaan lääke pennuille
15 päivän iässä
30 päivän iässä
45 päivän iässä
60 päivän iässä
90 päivän iässä

Aikuiset

kö
kök
ö kö

Puolivuosittain

Ulkoisiin loisiin, kirppuihin, punkkeihin, jne., kätevimmät lääkkeet on pipeteissä tai
suihkupulloissa. On olemassa useita tuotteita, mutta ne, joissa on fiproniliä ja (S)metopreenia ovat tavallisimpia ja teohkkaita.
Hiljakkoin on tullut markkinoille tuote kirpuille, joka perustuu bioaktivointi-menetelmään, jota ei ole juurikaan testattu Espanjassa.
Ivermectina-valmistetta voidaan antaa aikuisille espanjanmastiffeille, koska tässä
rodussa ei ole havaittu ongelmia kuten collieilla. Annosten suuruus riippuu
yksilöstä ja siitä tulisi keskustella eläinlääkärin kanssa. Ivermectina on tehokas sekä
ulkoisiin loisiin, kuten syyhypunkkiin, sekä sisäloisiin, jotka vaativat monimutkaisia
hoitoja, kuten hakamadot (Ancylostoma caninum ja Uncinaria stenocephala). Sitä
voidaan käyttää myös ehkäisevänä lääkkeenä sydänmadoille (Dirofilaria immitis),
mutta ensin on varmistettava, ettei koira ole saanut matoa.

Leishmaniaasi
Leishmaniaasi on sairaus, joka esiintyy monilla koirilla Itä-, Keski- ja EteläEspanjassa. Sitä levittää hietasääski, joka EI ole moskiitto. Moskiiton toukat elävät
vedessä. Hietasääski elää hiekkaisilla ja kosteilla alueilla.
Alueilla, joilla Leishmaniaasi on tavallinen, on suositeltavaa käyttää pipettejä tai
suihkelääkkeitä estämään hietasääsken puremia ja desinfioida karjasuojien kosteat
alueet.
Viimeaikoina on tuotu uusia rokotteita Leishmaniaasia vastaan. Vaikka se ei annat
täydellistä immuniteettia, suosittelemmen rokotusta, jos asutaan alueella, jossa on
tartuntavaara. Jos sitä ei tee, on koiralla suurempi todennäköisyys saada tartunta ja
sen hoitaminen on kallista ja kestää koko eläimen eliniän.
Sairastunut ja hoitamaton koira voi välittää taudin hietasääsken puremista, joten
on erittäin vastuutonta pitää sairasta koiraa ilman hoitoa tai koiran lopettamista.
Tällä hetkellä on kaksi tapaa ehkäistä, käyttää torjuntapantaa tai valeluliuoksia:
–

kö
kök
ö kö

CaniLeish rokote; joka annetaan yli kuuden kuukauden vanhoille koirille,
jotka eivät ole kantavia ja joilla ei ole tartuntaa. Rokote on kallis ja se
annetaan kolmessa erässä 21 päivän välein ja se on uusittava vuosittain. Se
pienentää riskin saada Leishmaniaasin neljänteen osaan.

–

Domperidone, eläintenhoitoon lääkettä on markkinoitu nimellä LeisGuard
ja sitä annetaan suun kautta. Se vähentää sairauden pahenemisriskiä ja on
sopiva pennuille, kantaville nartuille ja koirille, joilla on tämä sairaus, jne.
Sitä on annettava koiran koko eliniän kolmenkymmenen päivän ajan
helmikuusta, kesäkuusta ja lokakuusta lähtien.

Punkkien levittämät taudit
Ehrlichioosi
Tämä on tauti, jonka aiheuttaa Ehrlichia equin -sukuinen bakteeri, se voi aiheuttaa
myös ihmiselle vaarallisen sairauden. Sitä levittävät punkit ja se on vaikea
diagnostisoida, koska sairastuneella on hyvin erilaisia oireita. Sen itämisaika on
hyvin pitkä ja oireet saattavat ilmetä paljon myöhemmin tartunnasta.
Sairaudessa on alussa akuuttivaihe, jossa limakalvot turpoavat, ruokahalu häviää ja
paino putoaa, joskus on kuumetta. Tämän jälkeisessä vaiheesa ei ole havaittavissa
oireita, bakteerit rajoittuvat pernaan ja koira voi selvitä sairaudesta tai se tulee
krooniseksi. Jos tauti kroonisoituu, alkuvaiheen oireet palaavat, mutta kun
bakteerit leviävät kehoon, muita oireita esiintyy, yleensä verenvuotoa nenästä,
verta ulosteissa ja virtsassa, oireita silmissä, ontumista, jne..

Ehrlichiosia voidaan hoitaa, mutta on toivottavaa havaita tauti varhaisessa
vaiheessa. Hoitona on yleensä antibiootit: tetrasykliini tai doksisykliini. Joskus
ehrlichiosiin liittyy punatauti, jota punkit myös tartuttavat. Ehrlichiosia ei tartu
ihmiseen koirasta, mutta punkit voivat sen välittää. Sillä on myös ihmisessä pitkä
itämisaika ja sen oireet ovat kuten kuumeisessa flunssassa, se on vaikea
diagnostisoida.
Babesia
Babesia on pieni veriloinen, jota levittävät ruskeat koirapunkit. Taudin diagnoosi on
helpompi kuin ehrlichiosin, taudin akuutissa vaiheessa. Itämisaika on 15 päivää.
Koirilla babesia aiheuttaa nopeaa tuhoa veressä eli ns. akuutin hemolyyttisen
anemian. Oireettomat infektoituneet sekä tautia kantavat koirat ovat yleisiä.
Kuitenkin etenkin nuoret koirat saattavat tulla erittäin sairaaksi. Nämä sairastuneet
koirat ovat erittäin kalpeita, aneemisia ja ruokahaluttomia. Koirat saattavat
parantua taudista itsekseen ja sairastua taas uudelleen stressin tai kovan rasituksen
seurauksena.
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Laumanvartija on aina seurattava karjaa.

Ja joissakin tapauksissa vatsaonteloon muodostuu nestettä ja esiintyy
sydänongelmia. Lääkehoitoa on olemassa, kuten atsitromysiini ja atovakvoni,
mutta parasta on ennaltaehkäisy.
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Parásitos Interno

Sisäiset loiset
Oireet

Hoito

Ancylostoma
caninum (hakamadot)

Anemia ja ripuli

Matolääkkeet, joissa on
albendazolia, mebendazolia,
oksanteelia, Piranteialia tai
Ivermectinaa.

Toxocara sp. (koirien
suolinkainen)

Oksentelu, ripuli, yskä,
keuhkokuume, vaivaa
pentuja, aiheuttaa
kitukasvuisuutta.

Pääosa matolääkkeistä auttaa.
Loishäätö tehtävä 45 päivänä
astutuksesta ja 4 päivää
synnytyksen jälkeen.

Trichuris vulpis
(piiskamato)

Peräaukon kutiamista, Pääosa matolääkkeistä auttaa,
koira hankaa itseään annetaan 3-5 päivän ajan ja
lattiaan.
toistetaan 2-3 kuukauden välein.

Uncinaria
stenocephala
(hakamato)

Ihotulehdus

Suolistoloiset

Dipylidium caninum
(koirien heisimato)

Matolääkkeitä, joissa on
Ripulia ja hidastunutta pratsikvanteelia ja ivermestiniä.
kasvua
Hoito myös kirppuja vastaan.
Laihtuminen, ripuli

Matolääkkeet, joissa on
pratsikvanteelia, joka 40-45
päivä.

Dirofilaria immitis
(Amerikkalainen
sydänmato)

Väsymys, heikkous ja
yskä

Ennaltaehkäisevänä matolääke,
jossa on ivermestinaa ja
pirantelia. Kaulapannat ja pipetit
estävät hyttysten puremia. Jos
koiralla on jo sydänmato, on
hoito vaikea.

Filaroides osleri
(Keuhkomato)

Kuiva yskä
harjoituksen jälkeen

Ivermestina

Echinococcus
granulosus (heisimato)
Sydän ja keuhkot
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Alkueläimet
Babesia

Oireet

Hoito

Anemia,
maksaongelmia,
oksentelua

Punkkeja estävät käsittelyt,
punkkipannat, valeluliuokset,
madotuslääkkeet, jne.
Imidocarb -injektio
Sulfadimetoxin

Coccidia

Ripuli

Leishmaniaasi

Laihtumista,
ihovaurioita, kynsien
kasvua

Punkkipanta, valeluliuokset,
rokotus ehkäisevinä, jos
sairastunut vaikea ja pitkä
hoito.

Hyvä puhtaus on olennaista laumanvartijoilla, kutentällä tilalla.
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Ulkoiset loiset
Oireet

Hoito

Punki

Voidaan havaita korvissa
varpaiden välissä, silmien
ympärillä. Tartuttavat useita
vakavia sairauksia, kuten
ehrlichiosista, ja babeiosia.
Ehrlichiosissa on ensin
kuumetta, nuhaa ja silmät
vuotavat, verenvuotoa
iiriksessä, turvonneet
rauhaset, turvotusta tassuissa
ja kivespussissa. Koiran
babesiassa ovat limakalvot
vaaleita, esiintyy heikkoutta
ja usein keltaisuutta ihossa ja
limakalvoissa.

Paras ehkäisy on käsitellä
punkkikarkoitteella, jossa on
permetriiniä tai fiproniiliä.
Käsittely tehdään joko
kylvettämällä tai
valeluliuoksella. Valeluliuosta
laitetaan tavallisesti kerran
kuussa, myös Ivermectina
pistosta voidaan käyttää. Jos
punkit ovat tartuttaneet
sairauksia, on koira vietävä heti
eläinlääkäriin, joka antaa
tarvittaessa antibioottteja,

Kirput

Ehkäisy onnistuu parhaiten
Koira raapii, nuolee, ilmenee valeluliuoksella, jossa on
rupia, punoitusta vastan
fiproniliä tai jossa on lisäksi
alueella, jalkojen välissä,
metoprenoa, piriprolia. Tai
alueilla, joissa ei ole karvoja Ivermectinalla tai
ja ovat hyvin
selamectinalla. Natrimboraatti
pigmentoituneita, voi
jauheella. Kirppujen
aiheuttaa allergista
kehittymistä säädellään esim.
ihottumaa.
metoprenolla. Kirpun kehitystä
estetään mm. Lufenuronilla

Nahan päällä

Nahan alla
Syyhypunkki eli
kapipunkki

Kutinaa, erityisesti
kyynärpäissä, kintereissä ja
korvissa.

Karvanlähtöä ja
Karvantuppipunkki märkärakkuloita
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Korvapunkki

Korvatuehldus

Madot
Ancylostoma,
Uncinaria

Koira raapii, kunnes kohta
haavautuu

Kylvetys punkkikarkoitteilla,
Ivermectina-valmistetta.
Kylvetys punkkikarkoitteilla,
Ivermectina-valmistetta.
Ivermectina ja selamectina
valmisteet
Ivermectina-valmiste

Rokottaminen
Laumavartijat, kuten muutkin kotieläimet, on rokotettava tärkeimpiä viruksia
vastaan eläinlääkärin ohjeiden mukaan. Nykyään on yhdistelmärokotteita, jotka
antavat suojan useita sairauksia vastaan. Ennen rokotusta on koira madotettava ja
sairasta koiraa ei saa rokottaa.

Rokotus
Ikä:

6 viikkoa

9 viikkoa

13 viikkoa

Penikkatauti

X

X

Hepatitis

X

X

X

X

Adenovirus

X

X

Parainfluenza

X

X

Leptospiroosi

X

X

Parvovirus

Rabies

X

....

4 kuukautta

X

Longinos Álvarez, joka oli aikaisemmin Hidalgon paimenena, joka lampaineen ja
espanjanmastiffeineen vaelsi Espanjan laaksoja on nyt palauttamassa vanhaa lammashoitoa.

kö
kök
ök ö

Ruokinta
Jos tarkastelemme suden ruokaa, se koostuu pääasiassa lihasta, mutta myös
monista muista ruoka-aineista, kuten hedelmistä, vihanneksista, haaskasta, jne.
Koiralla tulisi olla samantapainen ruokinta. Kuitenkin viimeaikaiset tutkimukset
osoittavat, että kesyyntymisprosessin tuloksena on myös tapahtunut muutoksia
joisakin geeneissä, jotka mahdollistavat paljon vaihtelevamman ruuan. Tästä on
seurannut, että koira voi hyödyntää enemmän leipää, viljaa ja riisijauhoja.
Kyky syödä viljaa vaikutti siihen, että sudet saattoivat lähestyä ihmisasutusta ja
syödä jätteitä, kun ihmiset asettuivat enemmän paikoilleen maanviljelyn
kehittymisen myötä. Tämän kosketuksen myötä susien ja ihmisten välillä johti
kesyyntymiseen.
Nykyään, vaikka on monia kaupallisia koiranruokia, joita voi antaa espanjanmastiffeille, on parempi antaa ruokaa, joka on tarkoitettu nimenomaan jättiläisroduille. Karjataloudessa joudutaan käyttämään halvempia ruokia; näissä
tapauksissa ja erityisesti kantavilla nartuilla ja pennuilla, voidaan antaa lisäruokana
proteiinia, kuten hevosenlihaa tai teurastuksen sivutuotteita, huolehtien loishäädöstä.
Riippuen kuivaruuan laadusta, siihen voidaan lisätä 10-25% lihatuotteita tai muuta
kosteata ruokaa, tämä vähentää ientulehduksen riskiä ja suusairauksia ja varmistaa
monipuolisemman ruuan, joka tuntuu loogiselta kaikkiruokaiselle eläimelle.
Ruuan sulavuus on tavallisesti erilaista ja riippuu ruuan raaka-aineiden laadusta.
Samoista raaka-aineista tehdyt ruuat voivat sulaa eri tavoin. Jos jonkun kuivamuonan nappulat ovat huokoisia, ne tuoksuvat paljon ja ovat hauraita, saatamme
vaihtaa toiseen ruokamerkkiin, joka olisi sopivampi laumanvartijallemme.
Joskus on halvempaa käyttää kalliimpaa ruokaa, koska lopulta koirat syövät halpaa
ruokaa enemmän ja tarvitsevat enemmän eläinlääkärin hoitoa.
Työkoiran ruuassa tulisi olla maltillisesti hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja.
Pernteisesti tehtiin “chicharro” -piiraita, joissa oli jauhoja ja paljon rasvaa.
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Nämä laumanvartijat vuorolaiduntamisessa Leónissa, suojelevat tehokkaasti laumaansa
ilman paimenen läsnäoloa. Tässä lampolassa lampaita ei suljeta aitauksiin yöksi, lauma ei
kuitenkaan ole koskaan kärsinyt petojen hyökkäyksistä.

Ruokaan voidaan lisätä proteiini laittamalla mukaan kuolleiden eläinten lihaa tai
sisäelimiä. Tällainen ruoka on tarkastettava hyvin, mutta se saattaa olla parempaa
kuin ensin luulemme. Suurin ongelma on, että se ei ole niin puhdasta kuin
kuivamuona ja siinä helposti kärpäsiä ja muita hyönteisiä.
Pennun kasvaessa on tarkkailtava ruokamääriä; kuuteen kuukauteen asti tulisi
antaa kolme päivittäistä ateriaa ja sen jälkeen kaksi kertaa päivässä. Vuoden iässä
riittää kerran päivässä. Pennun tulisi kasvaa ilman, ettei sille tulee liikaa painoa tai
ettei se kasva liian nopeasti. Yhtä tärkeätä on, että pentu saa tarvitsemansa
ravinteet tavalliseen kasvuun. On todettu, että kasvuvaiheessa lonkkadysplasialla ja
ruston muodostuksella on yhteys liikaruokintaan. Pentua ei saa syöttää lihavaksi.
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Espanjanmastiffi, joka on jättiläisrotu, ei tulisi olla lihava. Ylhäältä katsoen koiran
vyötärö tulee olla hoikka vatsan kohdalta. Tarkastele hännän kiinnityskohtaa ja
tunnustele ettei siinä ole liiallista rasvan kertymää. Työkoiran paino (kg) ei tulisi
koskaan ylittää koiran säkäkorkeutta, ei edes raskailla koirilla. Sen näkeminen onko
koira ylipainoinen on tavallisesti helppoa, mutta on vaikea nähdä jos se on
huonosti syötetty. Huonosti syötetty koira on vähemmän aktiivinen ja suojelee
huonosti laumaa.

Näiden espanjanmastiffien alueella ei ole vain susia, vaan myös karhuja.
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On huolehdittava etteivät espanjanmastiffin erilaiset turkin väritykset pääse katoamaan.
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Jalostus
Risteytystavat
Risteytys rodun sisällä voidaan toetuttaa:
Suljetussa sisäsiitoksessa käytetään sisaruksia tai lähisukulaisia, tavallisesti saman karjatilan koiria.
Käytetään samaa verilinjaa, tavallisesti ystävien karjatilan laumanvartijoita vaihdetaan.
Avoimissa siitoksissa käytetään koiria, joilla ei ole mitään yhteyttä kyseisen karjatilan koiriin.
Saman verilinjan risteytyksissä, joko sisäsiitoksena tai samaa verilinjaa käyttäen,
kasvaa perinnöllisten sairauksien esiintymisriski, vaikka joidenkin (resessiivisten)
sairauksien esiintyminen voi jäädä sisäsiitoksissa tulematta esiin ja niitä voidaan
siten eliminoida. Lisääntyvä sisäsiittoisuus vaikuttaa tavallisesti hedelmällisyyteen ja eloonjäämiseen.
Risteytykset ei-sukulaisten kanssa vähentää jälkeläisten perinnöllisiä sairauksia.
Kuitenkin, jotkin sairaudet voivat jäädä piileviksi ja siirtyä sukupolvien yli, koska
kun niistä ei tiedetä, niitä ei voi valinnalla ehkäistä. Jälkeläiset ovat elinvoimaisempia.

Risteytys, jolla parannetaan monimuotoisuutta ja jolla ehkäistään ei-haluttuja sisäsiitoksen
vaikutuksia, valkoisen Cáceresksen nartun ja La Coruñan mustan keltaisin merkein olevan uroksen
välillä.
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Suurin ongelma laumanvartijan monimuotoisuudelle ja terveydelle on käyttää
jakuvasti ja liian usein samaa jalostusurosta. Urosta on vaihdettava säännöllisesti,
kuten kaikessa karjan jalostuksessa. Monissa roduissa on virallisia ja kansainvälisten
organisaatioiden asettamia rajoja, joilla rajoitetaan kuinka monta jälkeläistä yhdellä
uroksella saa olla. Täten FCI rajoittaa uroksen astumista siten ettei sillä saa olla
enempää kuin 5 % pennuista, jotka rekisteröidään viiden vuoden jaksolla.
Joka tapauksessa, karjankasvattajan ei tule käyttää aina samaa urosta ja hänen
tulisi säännöllisesti vaihtaa astuvaa urosta.
Espanjanmastiffilla ei tulisi käyttää sisäsiittoisuutta sisarusten tai vanhempien ja
jälkeläisten kesken, koska se lisää sairauksia ja vaikka teoriassa on mahdollista
välttää sairauksia huolellisella valinnalla ei sitä ole käytännössä voitu todistaa. Joten
espanjanmastiffin jalostuksessa tulisi välttää sisäsiittoisuutta ja tulisi suosia
erilaisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta, kuten erilaisia värejä. Espanjanmastiffin perimä on monimuotoinen ja se tulisi säilyttää.

Vaikka kuulee usein kerrottavan, niin tässä sen voi nähdä, espanjanmastiffinarttu imettää
lammasta.
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Nartun juoksuajat
Espanjanamstiffien kasvatus tulisi olla vastuullista. Vaikka karjataloudessa on
harvinaista, ei koira voi jatkuvasti synnyttää pentuja. Koiran on saatava levätä eikä
sitä saa astuttaa joka juoksussa.
Espanjanmastiffinarttu tulee tavallisesti sukukypsäksi 9 – 12 kuukauden iässä,
harvoin aikaisemmin. Ei ole hyvä astuttaa narttua sen ensimmäisessä juoksussa,
jotta se voi kehittyä rauhassa. Ensimmäisen juoksun tultua seuraavat ovat
tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Espanjanmastiffeilla juoksu saattaa viivästyä ja se
on joskus vain kerran vuodessa. Uroksia ei pitäisi terveydellisistä syistä käyttää
astutukseen ennen vuoden ikää.
Nartun juoksuaika kestää 18 päivää ja siinä on neljä vaihetta: esikiima (proestrus),
kiima (estrus), jälkikiima (metestrus) ja kiimaton aika (anestrus).
Esikiima on ensimmäinen vaihe ja valmistautuminen mahdolliseen tiineyteen. Se
voi kestää 3-25 päivää, mutta tavallisesti sen pituus on 6-11 päivää, yhdeksän
päivää on tavallisesti tämän vaiheen pituus. Esikiiman aikana narttu kiinnostaa
urosta, koska feromoneja erittyy virtsaan, peräsuoleen ja emättimeen, mutta narttu
ei hyväksy urosta astumaan. Pieniä määriä virtsaamista tapahtuu usein. Uroksen
kiinnostukseen narttu vastaa haukkumalla ja olemalla agressiivinen. Nartun
ulkoiset synnyttimet turpoavat ja seröösistä nestettä valuu kohdusta.

Espanjanmastiffin astutuksessa tulisi käyttää luonnollista tapaa, paitsi erikoistilanteissa.
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Kiima on vaihe, jossa koira on hedelmällinen. Esikiima kestää tavallisesti, kuten
sanottu, 6-11 päivää. Kiiman kesto on 5-10 päivää, vaikka joissakin tapauksissa se
on ollut 20 päivää. Tämä on aika, jolloin narttu on vastaanottavainen ja hyväksyy
uroksen astumaan. Turvotus ulkosynnyttimissä vähenee ja seröösistä nestettä tulee
vähemmän, narttu kääntää hännän sivuun kun uros lähestyy. Astutus tulisi tehdä
kiiman alkuvaiheessa ja sperma voi säilyä seitsemän päivää kohdussa ja astutus olis
hyvä toistaa kerran vuorokaudessa tai kahdessa vuorokaudessa.
Jälkikiima alkaa, kun narttu hylkii urosta. Nartun ulkosynnyttimet pienenevät ja
uroksen mielenkiinto häviää. Tämä vaihe kestää 50 – 80 päivää, keskimäärin 60
päivää. Jälkikiima tulee riippumatta onko narttu kantava tai ei. Joskus, kun narttu ei
ole kantavana, voi olla niinkutsuttu “psykologinen” raskaus.
Kiimaton aika on lepovaihe, kun narttu ei ole seksuaalisesti aktiivinen, tämä
tavallisesti kestää 120 – 250 päivää. Espanjanmastiifeilla se on lähempänä 250
päivää ja se pitenee iän myötä.
Yleisesti uskotaan että kun lasketaan 12 – 14 päivää juoksun alkamisesta, on narttu
hedelmällinen. Näin ei ole kaikilla nartuilla, joillakin hedelmällisyys alkaa hyvin
nopeasti, esim. kuudessa päivässä ja joillakin hyvin myöhään, jopa vasta 30 päivän
kuluttua. Epäsuorasti voidaan arvioida hedelmällisyysaikaa ulkosynnyttimien
turpoamisen avulla, mutta varmin tapa on tehdä emättimen irtosolututkimus.

Espanjanmastiffi jalostusuros, jota arvostetaan sen työkoira-arvon ja valppauden vuoksi.
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Astutus
Kun halutaan pentue, on uros ja narttu saatettava yhteen paikkaan, jossa on vettä,
erillään muista koirista. On parempi, että narttu viedään uroksen luokse, kuin
päinvastoin. Seuratkaa ajoittain koiria nähdäksenne, että molemmat koirat ovat
kunnossa. Ensikertalaista narttua täytyy joskus pitää paikallaan ja käyttää
kuonokoppaa, jotta astutus onnistuisi.
Olisi huolehdittava että narttu ei astutuksen jälkeen mene pissalle 15 minuuttiin.
Espanjanmastiffien astutukset tulisi olla luonnollisia, vaikka muutamat yksilöt ovat
seksuaalisesti kylmiä. Meidän tulee estää ettei työkoirarodusta tule “keinotekoista”
rotua. Vain kun on kyse terveysongelmista, tai että koira on tärkeä perinnöllisten
ominaisuuksien takia eikä voi astua tapaturman tai iän vuoksi, voidaan käyttää
keinosiemennystä. Keinosiemennystä varten voidaan hyvistä työkoirauroksista
pakastaa siemennestettä. Mutta tätä tapaa tulisi välttää tavallisena hedelmöityskeinona espanjanamastiffeille.

Espanjanmastiffi suojelee laumaansa kaikissa olosuhteissa.
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Tiineys ja synnytys
Nartun tiineys kestää 58 – 63 päivää keskimäärin, tämä aika on hyvin herkkää,
erityisesti 25 päivän jälkeen. Silloin tulisi antaa parempaa ruokaa, jossa on
enemmän rasvaa ja proteiineja kuin tavallisesti ja niiden määrä pitää lisätä 10 %
viikossa. Kalsium- ja vitamiinilisiä ei tulisi antaa neuvottelematta eläinlääkärin
kanssa, koska en voivat aiheuttaa vaikeuksia synnytyksessä, raskausmyrkytystä tai
vikoja pennuissa. Jos emä lopettaa syömisen raskauden aikana on eläinlääkäri
kutsuttava välittömästi.
Nartut tulisi madottaa ja rokottaa kuukausi ennen astutusta. Kun rokotetaan, on
käytettävä rokotetta, jossa on kuolleita viruksia. Nartun madotus tulisi tehdä 25 –
30 päivää ennen synnytystä ja se tulisi tehdä hyvällä lääkkeellä, joka tehoaa
hakamatoon (Ancylostoma caninum) ja suolinkaiseen (Toxocara canis).
Nartulle on valmistettava rauhallinen, lämmin ja vedoton paikka kymmenen päivää
ennen laskettua aikaa. Olki ja sanomalehdet ovat hyviä makuualustoja.

Espanjanmastiffit vartioimassa nuoria lampaita.
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Synnytystä varten on tehtävä puinen laatikko, jossa on sisällä reuna, joka estää
emon vahingossa painamasta pentua kuoliaaksi ja vielä parempi olisi, jos siinä ei
olisi ollenkaan suoria kulmia, joihin pentu saattaa puristua.
Nartun normaali lämpö on 38 – 39°C ja se laskee 36-37°C kun synnytys alkaa.
Synnytys alaa pienillä kohdun supistuksilla, jotka ovat tuskin havaittavissa, mutta
narttu on hyvin hermostunut eikä syö ja raapii maata. Emätinvuoto on paksua ja
kirkasta.
Sen jälkeen alkaa alkaa kohdunkaulan laajeneminen ja pentujen syntyminen, jotka
tavallisesti syntyvät 30-60 minuutissa. Synnytyksen ei pitäisi kestää yli neljää tuntia.
Kun pennut ovat syntyneet sikiöpussissa, emä rikkoo pussin ja jos se ei sitä tee, on
se rikottava ja hierottava pentua, jotta se alkaisi hengittää normaalisti. Jos koira ei
pure napanuoraa on se sidottava jättäen sitä noin 2-3 senttimetriä.
Synnytyksen jälkeen on vaihdettava oljet tai paperi sängyssä kuiviin ja puhtaisiin,
tämä on erittäin tärkeätä, jotta voidaan ehkäistä infektioita.
Emoa on seurattava, että se alkaa syödä ja emätinvuoto on normaalia, se ei saa olla
harmaata tai keltaista eikä saa haista pahalle.
Pentujen tulee aina olla lämpimässä ja kuivina, infrapunalamppu makuupaikan
yhden nurkan päällä on hyvä vaihtoehto, jos pennuilla on kuuma, en voivat siirtyä
toiseen nurkkaan. Sopiva lämpötila synnytykseen on 24°C.
Ensimmäinen pentu, jonka ORTROS lahjoitti galicialaiselle karjatilalle. Kolmen kuukauden
iässä se toteuttaa sosiaalisointitehtäväänsä.
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ORTROS keitä me olemme
Ryhmä ORTROS (www.mastinesibericos.es) muodostuu joukosta koirankasvattajia, karjankasvattajia, eläinlääkäreitä, bilogeja ja luonnonsuojelijoita, jonka
tavoitteena on kasvattaa espanjanmastiffeja ilman perinnöllisiä sairauksia ja joissa
säilyy anatomiset suhteet ja luonne, jotka mahdollistavat espanjanmastiffien
toiminnan laumanvartijoina.
Me luotamme jalostusohjelmaan, joka käyttää viimeisimpiä geneettisiä ja
röntgentekniikan työkaluja, sallien valitsemaan jalostukseen yksilöitä, joilla ei ole
rakenteellisia sairauksia. Haluamme säolyttää espanjanmastiffien monimuotoisuuden vähentämällä sisäsiittoisuutta. Edistämme koiriemme tutkimusta ja
poistamme koirat, jotka ovat arkoja tai hyvin agressivisia, valiten koiria, jotka ovat
tasaisia temperamengtiltaan ja ennustettavia karjan kanssa.
Me vältämme yllyöntejä ja morfologista liioittelua, mutta me haluamme kehittää
vahvan, terveen, suuren ja voimakkaan koiran. Me emme kannata kevytrakenteista
hyvin kehittynyttä koiraa, koska koko on tunnusomainen ja erottava piirre
espanjanmastiffeissa ja tärkeä ominaisuus susien hyökkäyksiä vastaan.
Meillä kaikilla on hyvä ympäristötietoisuus ja uskomme, että espanjanmastiffi on
yhdysside, joka yhdistää ympäristön suojelemisen ja karjatalouden kehittämisen.

Nämä lampaat eivät voisi laiduntaa Cantabrian vuorilla elleivät espanjanmastiffit suojelisi
niitä pedoilta.
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Vuorolaiduntaminen ei ole historiaa, se on tosiasia Espanjan maaseudulla, joka ansaitsee
enemmän huomiota.
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Mestan neuvoston yhdistys
Mestan neuvosto perustettiin vuonna 1992 Projekti 2001:n tuloksena, jonka tehtävänä oli
kunnostaa vaellusreitit ja ekologiset väylät hyödyntämällä perinteisiä toimintatapoja, kuten
vuorolaiduntamista ja toteuttaen toimintaa, joka tuki maalaisväestön perinteisiä toimia.
Projekti 2001:n merkittävä tulos oli, että se sai käyntiin vaellusreitistön juridisen
suojelemisen, vauhdittaen siihen liittyvää lainsäädäntöä maaliskuulta 1995.
Se auttaa vuorolaiduntamista harjoittavia karjankasvattajia, heidän tehdessään valituksia
laillisen elinkeinonsa harjoittamisessa. Mestan Neuvosto, ja Vuorolaiduntaminen ja Luonto
ovat vuodesta 1997 pitäneet läheistä yhteyttä Maatalousministeriöön ja Euroopan
Komissioon sisällyttääkseen vuorolaiduntamisen maataloustukien piiriin, jotta vuorolaiduntamista harjoittavat karjankasvattajat saisivat taloudellista tukea työlleen ja tärkeät
eksosysteemit ja reitit voitaisiin säilyttää.
Nykyään vuorolaiduntamista harjoittavat karjankasvattajat voivat käyttää Mestan Neuvostoa
tai Vuorolaiduntaminen ja Luonto -yhdistystä ratkaisemaan ongelmia, jotka esiintyvät
heidän karjanhoidossaan.
Mestan Neuvoston yhdistys: www.pastos.es. Apdo 33, Cabezón de la Sal. 39500 Cantabria.
Puhelinnumero: (+34) 942 700 753.

Tapoja saada nuoria ja naisia mukaan karjanhoitoon ja vuorolaiduntamiseen tulisi etsiä.
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Tämän kirjan kirjoittajan omistama narttu.
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Kiitokset
Tämän kirjan tekstin ovat tarkastaneen ja hyväksyneet ryhmän ORTROS jäsenet
kirjoittajan lisäksi: Manuel Bahillo, Lourdes Camarero, Jorge Escudero, Mario
Esteban, Gregorio Fidalgo, Jesús Garzón, Enrique Pérez Campos, Ernesto Ponce,
Joana Robalo ja Oscar Ruano. ORTROS -ryhmä haluaa kiittää ensisijaisesti
paimenia, jotka ovat säilyttäneet tähän päivään asti sellaisen rodun kuten
espanjanmastiffit. Erityisesti seuraavat paimenet ja karjankasvattajat ovat
opettaneet meille, että taloudellinen kehitys voi olla harmoniassa ympäristönsuojelun kanssa: Andrés Alonso, Longinos Álvarez, Elias Álvarez Álvarez, Adolfo
Álvarez Bango, Fidel Álvarez González, José Álvarez Rodríguez, José Miguel Bango,
Moreno de Casares, José Luís Delgado, José Miguel Diez Fernández, Antonio Diez
Pulgar, Abel Fernández García, Manuel Fernández García, Abel ja Leandro Florez,
José Antonio García Rodríguez, Marcelino García Suarez, Antonio, José ja Manuel
Moran, Ornar Moran Prieto, Arantxa Pérez, David Pola, Eloy Presa, Ruperto
Rodríguez, Agustín ja Dario Suarez ja Eladio Tascón.
Kirjoittaja haluaa erityisesti kiittää Martínez de Orallon (León) perhettä ja heidän
patriarkkaansa (Sixto) pitkistä ja lämpimistä keskusteluista espanjanmastiffeista,
jotka sytyttivan palon myös minussa. Vicente Merillas Martínez, joka kuului tähän
perheeseen jakoi tämän innostuksen ja antoi meidän käyttöön arvokasta tietoa
espanjanmastiffien ja petoeläinten kohtaamisista. Saman perheen Nacho Pérez
Martínez osoitti meille aina samaa avulaisuutta ja ystävyyttä. Vaikka koko ORTROSryhmä oli innokkaasti mukana tämän käsikirjoituksen tekemisessä, erityinen kiitos
Enrique Pérez Camposille, jolla oli aina aikaa tarkastaa käsikirjoitusta huolimatta
hänen kaksosten hoitamisesta. Antonio Pérez tarkasti ja täydensi käsikirjoitusta
eläinlääkärin näkökulmasta. Kiitän Carlos Beloquita hänen kriittisestä
näkemyksestään, joka auttoi kehittämään käsikirjoitusta. Amadeo Alejandre
aamullisten soittojen avulla muistutti minua käsikirjoituksen valmiiksi
saattamisesta. Manuel Romero rakantavalla kritiikillä tarkasti ja paransi joitakin
käsikirjoituksen osia. Isabel Pla aina hoiti yhteydet eläinlääkäreihin, jota olivat
suureksi avuksi.
Jesús Dorda sai minut innostumaan tästä aiheesta ohjaten minut Mastín Español
foorumille, ja tarkasti käsikiroitusta ennätysaijassa. José Manuel Vega ponnisteli
tämän käsikirjoituksen kehittämiseksi huomattavasti paremmaksi. Sabas ja Klaus
rohkaisivat aina minua työssä eteenpäin. Brenda Negri antoi meille tietoa
laumanvartijoiden käytöstä Yhdysvalloissa.
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Compromiso II uros, joka on tunnettu Emilio Álvarezin karjatilan koira Leónissa, ja on
osallistunut moniin kilpailuihin 80 luvulla.

Sain aina apua AEPME:n (la Asociación Española del Mastín Español) yhdistyksen
puheenjohtajilta: Manuel Garridolta ja Eduardo Sierralta / Nacho Sorialta. Lacianakennelin kasvattajat olivat aina halukkaita auttamaan tutkimuksissa ja kaikessa mitä
tarvitsimme, heille parhaat kiitokset. M. Alonson (Zumbos) samanlainen innostus
25 vuoden kokemuksella oli aina halukas auttamaan kun tarvitsin apua. Omistan
tämän käsikirjan myös Paloma-Garzón Heydtille, joka on kärsivällisesti kestänyt
minun innostukseni ja kiintymykseni espanjanmastiffeihin.
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Muutamilla internet-sivulla on tietoja, joita olen hyödyntänyt tämän käsikirjan
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