Vanhoja kirjoituksia glenneistä
29.06.2001
Valloittava resupekka, jolle menettää sydämensä. Osaa olla rauhallinen, mutta
myös muuttua energiapalloksi. Hiljainen rotu, ei hauku jos siihen ei ole tarvetta
eli vain silloin kun on todella hätä kyseessä. Lapsirakas ja sopii hyvin leikkimään
lapsien kanssa koska on hyvä hermoinen ja kipukynnys on korkea. Omistaa
omat aivot ja oman mielen, mutta haluaa silti olla kaikessa mukana ja pitää
tehtävistä. Sopeutuu hyvin ja pitää matkustamisesta. Ei ole mikään
vauhtiliikkuja, esim ei sovi pyöräilytettäväksi, mutta jaksaa silti pitkiä rauhallisia
lenkkejä.
Ulkonäöltään niin suloinen. Töppöjalkainen karvapötkelö. Karva on
karkeaa, värit vehnä ja siniharmaa/gringle. Kohtuu helppo hoitoinen, 2x
nyppinen vuodessa + viikottainen harjaus. Ulkonäöstä vois vaan sanoa oih ja
huokaista syvään ihastuksesta.
Miksi siis glenni minulle? Ensinnäkin ulkonäkö ihastuttaa, lisäksi se sopii
oloihini eli rivitaloon ja opiskelija elämään koska osaa sopeutua ja omaa vahvat
hermot on hiljainen ja rauhallinen (tarvittaessa), se pitää lapsista eli sietää
siskonikin, eikä vaadi juoksulenkkejä. Lisäksi minua miellyttävät koirat joilla on
omat aivot eli osaavat itsenäistä ajattelua, ei mikään hyvä tokossa, mutta ei ole
sitten ole omistajaansa palvova nöyristelijä vaan kaveri. Hyvät hermot olivat
myös yksi syy miksi tämä rotu, sillä arka, herkkä koira ei sopisi minulle.
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muutamia vaatimuksia:
• pitää lapsista
• turkilla ja koolla ei väliä
• agiin sopiva
• tykkää pitkistä lenkeistä,
mutta tarpeen vaatiessa tyytyy
myös lyhyeen
• ei metsästysviettiä
• helppo kouluttaa
myös omaa luonnetta täytyy olla!!!!!!!!
Glennillä tosi saattaa olla ripaus
metsästysvaistoa jäljellä, mutta koska
se on metsästänyt myyriä ja muita
tuhoeläimiä kaivamalla ne maasta se

metsästysvaisto ilmenee kaivamisintona. Rakastaa lapsia ja muitakin ihmisiä,
mutta ei voi pitää jyrsijöiden tai käärmeiden kanssa, koska saattaa eräänä
päivänä löytyä kuolleina. (Yksi syy miksi mä valitsin, ei voi koskaan hankkia
käärmettä huusholliin..) Sopii hyvin agiin, tykkää pitkistä kävelylenkeistä, mutta
tyytyy myös pienempiin. Keskinkertainen koulutettava, mutta omaa myös omat
aivot eli ei ihan paras tokoon, sillä viidenen kerran jälkeen maahan menon sijasta
voi tulla mulkaisu ʺooks nyt tosiaan ihan varma, justhan mä nousin..ʺ.
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Glen of imaalinterrieri:
•
•
•

•
•
•
•
•

keskikokoinen (säkä 36 cm paino 15‐20 kg)
sopii maalle
metsästysvaisto suuntautunut
kaivamisintoon (metsästänyt/metsästää
myyriä vaanimalla)
• voi pitää vapaana, koska ei lähde minkään
eläimen perään ja rakastaa ihmisen seuraa
• tulee erittäin hyvin toimeen lasten kanssa,
korkea kipukynnys
• vaatii aivojen käyttöä ettei pitkästy *
• karkeakarvainen, nypittävä, suht helppo
hoitoinen, ei lähde paljon karvaa
• keskinkertainen koulutettava
sopii monin harrastuksiin, mutta ei mikään nopea koska on lyhyt
jalkainen
seurallinen, mutta osaa olla yksinkin
kiltti, rauhallinen ja ystävällinen luonne
tuskin kelpaa ulkokoiraksi (Onni viihtyy kyllä muutamankin tunnin
ulkona, mutta en mene vannomaan että kelpaisi pihakoiraksi)
ei hauku suuremmin

* Huom!
Jos olet harkitsemassa glenniä, muista että se todella tarvitsee tekemistä. En itse tajunnut kuinka paljon
tekemistä Onnikin tarvitsee. Kasvattaja kyllä sanoi että glennin on saatava tehtäviä ettei se pitkästy. Joo,
joo, sanoin ihan miettimättä. Onneksi Onni osaa vaatia huomiota jos ei saa tarpeeksi tekemistä. Rauhallinen
olemus todella pettää. Se ei tarkoita laiskaa. Vaikka Onnin on hidas, se on kuitenki paljon aktivointia
tarvitseva koira.

