
Karhutyöskentely
Vastaaja:
-
Vastaus:
04.10.2020, 21.10 - 04.10.2020, 22.15

1. Karhutyösketelyn perustiedot

Päivämäärä ja vuosi 1.10.2020

Maasto ja paikkakunta Kohmansalo Heinävesi

Koiran rekisterinimi Mustikkavuoren Nyrkki

Rekisterinumero Fi12519/18

Sukupuoli Uros

Koiran ikä työskentelyhetkellä 2vuotta 9kk

Omistajan nimi Mauri Piitulainen

Paikkakunta Varkaus

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) 07.10

Karhu löytyi (klo) 07.28

Haukkua löytöpaikalla ( --/min) 5min

Löytömatka (km) 0.3

Kiinteää haukkua yhteensä (min) 100min

Siirtyvää haukkua yhteensä (min) 10min

Työskentelymatka (km) 57.8

Uusintahaukut (kpl) 13

Yhteydenotot (kpl) Ei

Työskentelyaika (min) 650min

Työskentely päättyi (klo) 18.18

Haukkutiheys (krt/min) 70

6. Arvio karhusta

Määrä (kpl) 1

Etutassun leveys (cm) 11

Karhun käyttäytyminen Välinpitämätön

Miten työskentelyn kohde todettiin karhuksi (näkö/jälki) 310min. Kohdalla näköhavainto

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

Löytö vapaastahausta 300m päästä sivutuulesta haukuttaa 5min. Paikallaan jonka jälkeen lähtevät kulkemaan 
rauhallista vauhtia. Siirtymän aikana tulee haukku sarjoja  silloin tällöin. Noin 150min jälkeen rauhoittuu kiinteeseen 
haukkuun jossa haukuttaa 100min paikallaan. Tästä aiheutan itse karkon jonka jälkeen saan 310min kohdalla tien 
ylityksessä näkö havainnon karhusta ja koirasta auton edestä 15m päästä.Soitto yli tuom.karhutaipparista mutta 
asia kuivui kasaan tuomarien saantiin ja lisäksi oltiin Pohjois Savon puolella. Tähän mennessä koiralla on 19tien  ja 
useita jokien tai purojen ylityksiä. Tämän  jälkeen liittyi Keijo mukaan pyydystämään koiraa pois karhulta, useitten 
yritysten jälkeen saimme koiran kytkettyä vasta klo.18.18. Karhun näimme kaikkiaan 6 kertaa kiinni otto yritysten 
aikana, koira seurasi karhua 2m etäisyydellä välittämättä kutsuista ollenkaan. Lähimmillään oltiin karhusta tiellä 
25m päässä jossa koira haukkui  karhua tien varressa. Kuvaa saatiin videolle pätkä. Tien ylityksiä koiralle kertyi 
työskentelyn aikana 36kpl. Jokien ja pujojen 13kpl. Työskentely matka on otettu Gps laitteesta.

8. Karhutyöskentelyn tuomari/todistaja:

Nimi Keijo Laitinen

Paikkakunta Jyväskylä/Leppävirta

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköposti Ei vastauksia

9. Liitä tähän hyvälaatuinen kuva koirastasi (esimerkiksi karhunkaadolla). Huomioithan, että olet pyytänyt luvan
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


