FERRAMENTAS E UTENSILIOS DO CABALO E O XINETE
FERRADURA
Peza de ferro curvada que se coloca nos pezuños dalgúns animais, sobre todo dos
cabalos, pero tamén das vacas e dos bois, para protexelos.
Pónselle aos cabalos para que non resvalen ou patinen e para que non se estropen os
cascos.

CRAVOS
Parte metálica longa e delgada , con cabeza e punta , que serve para suxeitar, fixar e
asegurar as ferraduras do cabalo.

PUXAVANTE
Instrumento que usan os ferradores para cortar o casco dos animais de carga.

COITELA
É unha ferramenta plana que, normalmente, ten unha punta e / ou unha aresta viva
xeralmente feita de metal, coma o aceiro para cortar.

ESCOFINA
Ferramenta a modo de lima, de dentes grosos e triangulares, moil empregada para
desbastar. Fundamentalmente úsase para colocar as ferraduras ao cabalo.

TENACES
Instrumento de metal, composto de dous brazos trabados por un eixo que permite
abrilos e volvelos a pechar, que se emprega para suxeitar fortemente unha cousa, ou
arrincala ou cortala. Úsase para colocar as ferraduras ao cabalo.

MARTELO
Ferramenta utilizada para golpear un obxectivo, causando o seu desprazamento ou
deformación. O seu uso máis común é para cravar, calzar partes ou romper obxectos.

CEPILLO
Instrumento feito de cerdas distribuídas nun armazón, que serve para limpar ao cabalo.

MATERIAL DO XINETE
FUSTA
Vara flesible ou látego longo e delgado que polo extremo superior ten unha trencilla de
correa que usase para estimulalos cabalos.

ZOCO
Zapato de madeira de unha peza que se utilíza para montar a cabalo.

ESPORA
Espiga de metal comunmente nun toro ou nunha estrela con puntas e unidas por outro
extremo a unhas ramas en semicírculo que se axustan ao talón do calzado, e se suxeitan
ao pé con correas, para picar á cabalgadura.

POLAINA
Especie de media que cobre a perna dende o nocello ata un pouco máis arriba do
xeonllo.
BOTAS
Calzado que cobre o pé e parte da perna.

PANTALÓN
Prenda de que se axusta a cintura e chega xeneralmente ata o pe, cubrindo cada perna
por separado.

CHALECO
Prenda de vestir sen mangas, que cubre o tronco ata a cintura e se soe pór enrima da
camisa ou blusa.

CASCO
Cobertura de metal ou doutra materia, que se usa para protexer a cabeza de feridas,
contusións, etc.

MATERIAL DO CABALO OU EGUA
FREO
Correa ancha que rodea as patas dos cabalos e axuda a frear o carro ou a retroceder.
Úsase para impedir que a sela se mova cara ao lombo do cabalo. Tamén para frear
ou facer retroceder o carro.

CADEIRA DE MONTAR (ou SELA)
Asento do xinete,que pode ser de distintos tipos segundo para o que se queira.Colócase
no lombo do cabalo e por debaixo, na barriga apértase para que non caia. Tamén se
pode montar sen cadeira (A PELO).

ESTRIBO
Pezas, xeralmente metálicas, de formas diversas que permiten que o xinete dun cabalo
introduza os pés nelas para afianzarse mentres cabalga. Fixados á sela permiten unha
maior comodidade, tanto para a cabalgadura como para o xinete.

CINCHA
Banda, normalmente de coiro o nilon, que pasa baixo do ventre do cabalo para suxeitar
a sela.

CABEZADA
Ten como fin dirixir ao cabalo por medio do manexo das rendas.

RENDAS
Denominanse rendas á correa ou correas que o xinete suxeita e manexa.Utilízase
habitualmente en plural para designar as correas que serven para gobernar as guías e os
tiros de mulas e cabalos. As rendas son unhas correas de coiro que están suxeitas ao
bocado a ambos lados da boca do cabalo e que van unha por cada lado da gorxa ata as
mans do xinete.

PROTECTOR DO CABALO
Protexe a cabeza do animal durante o seu transporte, cirurxía, recuperación ou calquera
outra necesidade. Soe estar feito dun material lixeiro e cómodo para o animal.

SALVACRUCES
Aparello de diferentes materiais que se coloca entre a montura e o cabalo.

PECTORAL
Útil proveitoso para o peito dos cabalos que serve para suxeitar a montura.

SERRETA
Correaxe que cingue e suxeita a cabeza dunha cabalería, que se coloca porriba do fuciño
do cabalo.Guarnición de coiro ou cáñamo que se pon as cabalerías na cabeza, coa fin de
afianzar o bocado. A serreta, ten como fin dirixir o cabalo por medio do manexo das
rendas por parte do xinete.

BATICOLA
Correa suxeita ao fuste traseiro da sela que remata nunha especie de ollal, onde a cola, e
serve para evitar que a montura marche cara a adiante.

SUADEIRO
Protección de fieltro, coiro ou pel que se coloca entre a cadeira e o corpo do cabalo. É
unha manta cortada coa forma da montura e que se coloca debaixo para protexer ao
cabalo de rozaduras e presións.

MANTA
Peza de la, algodón, etc., en forma de cadrado ou de rectángulo, que se usa
fundamentalmente para o abrigo. Serve para cubrir ao cabalo ou para colocar entre a
montura e o cabalo.

BOCADO
Parte do freo que entra na boca do cabalo.

CADEÍÑA
Ferro do freo das cabaleirías.

