
Karhutyöskentely
Vastaaja:
-
Vastaus:
16.10.2020, 07.30 - 16.10.2020, 08.20

1. Karhutyösketelyn perustiedot

Päivämäärä ja vuosi 5.10.2020

Maasto ja paikkakunta Hamina

Koiran rekisterinimi Luotisuoran Exit

Rekisterinumero FI48263/16

Sukupuoli Uros

Koiran ikä työskentelyhetkellä 4v 1kk

Omistajan nimi Jouni Nopanen

Paikkakunta Hamina

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköpostiosoite Ei vastauksia

2. Onko koiralla aikaisempia karhutyöskentelyjä?

Ei

3. Kirjattiinko työskentelystä koe?

Ei

4. Päättyikö työskentely kaatoon?

Ei

5. Karhutyöskentelyn tapahtumat



Koira hakemaan (klo) 20.55

Karhu löytyi (klo) 20.56

Haukkua löytöpaikalla ( --/min) 36

Löytömatka (km) 0,2

Kiinteää haukkua yhteensä (min) 183

Siirtyvää haukkua yhteensä (min) 8

Työskentelymatka (km) 4,4

Uusintahaukut (kpl) Ei vastauksia

Yhteydenotot (kpl) 1

Työskentelyaika (min) 220

Työskentely päättyi (klo) 00.36

Haukkutiheys (krt/min) 65

6. Arvio karhusta

Määrä (kpl) 1

Etutassun leveys (cm) 14cm

Karhun käyttäytyminen Itsevarma,rohkea

Miten työskentelyn kohde todettiin karhuksi (näkö/jälki) Näkö ja jälki

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

Karhusta alkaa tulla kuvia sikojen syötöltä noin klo 20.00. Tunnin päästä olen koiran kanssa paikalla ja linkku auki 
20.55 haukku alkaa 20.56, löytömatka 0.2km. Karhu siirtyy syötöltä tieuraa pitkin ja tulee n. 40m päähän ja sanon 
kaverille että tuossa näkyy karhun silmät otsalampun valossa. Karhu ei tykkää meistä vaan lähtee tulemaan kohti, 
isompi lamppu päälle ja karjasen, karhu kääntyy takaisin n. 15 m etäisyydellä. Tämän jälkeen karhu haukuttaa 
puskaassa 36min paikallaan 100m  päässä meistä josta se siirtyy kesanto/heinäpellolle ja haukuttaa pellolla siirtyen 
siellä 0,4 km siirtyen pellon toiseen reunaan ja jää haukkuun paikalleen pellon reunaan pysyen kokoajan pellolla. 
Lampulla oli aina välillä hyvä tarkistaa tilanne. Reilu kolmen tunnin haukun jälkeen hiivin metsän reunaa pitkin 
haukun lähelle, n.50m �
matkaa ja otan koiran käymään luona ja tästä ei karhu tykkää vaan ottaa jalat alle, koira perään ja seuraamista 
4km. Koira kytketään 00.36 kun se palaa omia jälkiä tien ylitykseen josta on voitu todeta koiran olleen karhun 
perässä. Koiran ensimmäinen varma karhukontakti.

8. Karhutyöskentelyn tuomari/todistaja:

Nimi Pekka Lankanen

Paikkakunta Hamina

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköposti Ei vastauksia

9. Liitä tähän hyvälaatuinen kuva koirastasi (esimerkiksi karhunkaadolla). Huomioithan, että olet pyytänyt luvan
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kuvan julkaisuun kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä.

10. Puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita lukuunnottamatta annetut tiedot saa julkaista Suomen
Pystykorvajärjestön kotisivuilla ja järjestön eri foorumeilla (esim. Pystykorva-lehdessä, SPJ:n ylläpitämillä Facebook-
sivuilla ja Pystykorva.info keskustelufoorumilla): *

Kyllä

https://api.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=c808d03c-14ee-436c-937e-0b201d9cc33b

