
Karhutyöskentely
Vastaaja:
-
Vastaus:
21.02.2020, 01:37 - 21.02.2020, 03:04

1. Karhutyösketelyn perustiedot

Päivämäärä ja vuosi 9,9,2018

Maasto ja paikkakunta Halsua-Lestijärvi Lemmistö

Koiran rekisterinimi Kuohukorven Peni

Rekisterinumero FI57200/12

Sukupuoli Narttu

Koiran ikä työskentely hetkellä 6

Omistajan nimi Toivo Heinonen

Paikkakunta Halsua

Puhelinnumero No answers

sähköpostiosoite No answers

2. Onko koiralla aikaisempia karhutyöskentelyjä?

Kyllä

3. Kirjattiinko työskentelystä koe?

Ei

4. Päättyikö työskentely kaatoon?

Ei

5. Karhutyöskentelyn tapahtumat

Koira hakemaan (klo) 8,00

Karhu löytyi (klo) 10,30

Haukkua löytöpaikalla ( --/min) 130

Löytömatka (km) 4

Kiinteää haukkua yhteensä (min) 130

Siirtyvää haukkua yhteensä (min) 0

Työskentelymatka (km) 10

Uusintahaukut (kpl) 0

Yhteydenotot (kpl) 0



Työskentelyaika (min) 240

Työskentely päättyi (klo) 14,30

Haukkutiheys (krt/min) 80

6. Arvio karhusta

Määrä (kpl) 1 kpl

Etutassun leveys (cm) 12

Karhun käyttäytyminen Akressiivinen

Miten työskentelyn kohde todettiin karhuksi (näkö / jälki) Näkö matka 15 m

7. Kerro lyhyesti haukkutyöskentelystä: Löytötapahtuma, vainu(jälki/ilma), vaikeustekijät(vesistöt yms.) koiran
työskentelytyyli:

Koira jäljitti karhua 3 tuntia.Etukäteen ei ollut mitään tietoa karhusta,oli tarkoitus että koira haukkuisi hirveä. �
Tiesin kyllä että koira jäljittää karhun jälkeä,kun se kierteli marja paikkoja ja tuli paljon monenlaista mutkaa,ja 
paluuperää.Kun haukku alkoi tiesin heti ,että haukussa on karhu.Välittömösti soitin karhuporukan vetäjälle ,että 
mikä tilanne pyynti porukalla on,heillä kuulemma on karhu pyyntirenkkaassa ja kun on sovittu ,että yksin pyyntiä ei 
saisi olla,joten tyydyin siihen .Sitten soitin naapuripitäjän porukalle että karkoitan karhun naapuriin,he välittömästi 
passitti oletettuja kulkupaikkoja,mutta tuuri ei ollut kohillaan koira ja karhu kiesi passi miehet ja kulkeutui järven 
rantaan jossa oli hirvi joka säikähti ja tormasi järveen,kun haukku alkoi ilmoitin välittömästi että nyt alkoi hirvi 
haukku joka kuitenkin hiipui muutamiin haukkusarjoihin koiran uidessa hirven ympärillä järvessä.Siitten tarvittiinkin 
vene että saatiin koira pois.  �
Penillä aikaisemminkin on ollut useita karhu työkentelyjä  syksyisin harjoitus aikana.

8. Karhutyöskentelyn tuomari/ todistaja:

Nimi Toni Haka

Paikkakunta Lestijärvi

Puhelinnumero No answers

Sähköposti No answers

9. Puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita lukuunnottamatta tiedot saa julkaista tarvittaessa
Suomenpystykorvajärjestön foorumeilla (kotisivut, lehti, spj.info) *

Kyllä


