
Karhutyöskentely
Vastaaja:
-
Vastaus:
30.12.2020, 06.38 - 30.12.2020, 09.14

1. Karhutyösketelyn perustiedot

Päivämäärä ja vuosi 31.8.2020

Maasto ja paikkakunta Kelovaara/ Ilomantsi

Koiran rekisterinimi Koivikkohaan Taru

Rekisterinumero FI31688/16

Sukupuoli narttu

Koiran ikä työskentelyhetkellä 4 vuotta ja 3 kk

Omistajan nimi Terhi Lyytikäinen

Paikkakunta Ilomantsi

Puhelinnumero Ei vastauksia

Sähköpostiosoite Ei vastauksia

2. Onko koiralla aikaisempia karhutyöskentelyjä?

Kyllä

3. Kirjattiinko työskentelystä koe?

Ei

4. Päättyikö työskentely kaatoon?

Ei

5. Karhutyöskentelyn tapahtumat



Koira hakemaan (klo) n.18.30

Karhu löytyi (klo) 18.40

Haukkua löytöpaikalla ( --/min) 3

Löytömatka (km) 1

Kiinteää haukkua yhteensä (min) 3

Siirtyvää haukkua yhteensä (min) 150

Työskentelymatka (km) 30

Uusintahaukut (kpl) Ei vastauksia

Yhteydenotot (kpl) Ei vastauksia

Työskentelyaika (min) 420

Työskentely päättyi (klo) 01.30

Haukkutiheys (krt/min) 40

6. Arvio karhusta

Määrä (kpl) 1

Etutassun leveys (cm) 12

Karhun käyttäytyminen rauhallinen

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

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

Haavakko karhujahti. Alkutilanteessa meidät kutsuttiin avuksi haavoittuneen karhun metsästykseen.�
 �
Saavuttuamme paikalle karhua oli ammuttu toistamiseen toiseen tien ylitykseen, josta koira sitten laskettiin suoraan 
"kuumallle" veri jäljelle noin kello 19.00,ilta alkaa hämärtämään.�
Koira tavoitti karhun melko nopeasti,josta hetken löytöhaukun jälkeen,karhu antaa koiralle luultavasti pienet 
lähdöt,koira palautuu mutta jatkaa takaisin, samalla karhu pakenee koiran haukusta. Koira ottaa ja pitää karhun 
ylhäällä ja liikkeessä ja karhu tekee kaikkensa hukatakseen koiran. Koiran vauhti on reipasta ja jatkuvasti vähintään 
n. 7 km tunnissa.�
Kun pimeys laskeutui noin klo 21,karhu alkaa haukuttamaan siirtyvänä haukkuna.Karhu pysyy koko ajan pienessä 
liikkeessä eikä asettunut paikalleen,välillä hätisteli koiraa,passiketjun kiristyessä eläimen ympärillä.Maasto alueella 
on mäkistä ja vaaran rinteitä,tiheää aluskasvillisuutta metsissä ja paljon teitä. Alueella on myös paljon hirviä. Koiran 
haukkutiheys oli n.35-40 krt/min, haukku vähän harvaa,ääni suht hyvä. Koiran haukkutyöskentely tiheni, tiivistyi ja 
parantui aina kun koira oli passiketjun lähellä. Koira haukkui karhua rauhallisesti ja noin 15-20 metrin päästä 
eläintä. Kun koira oli haukkunut karhua reilun kaksi tuntia,laskettiin haukkuun kaveriksi toinen,entuudestaan vieras 
koira, josta haukkutyöskentely häiriintyy pahanpäiväisesti ja lopulta katkeaa. Koira sekaantuu vieraasta koirasta ja 
tippuu pois karhulta ja lopulta saadaan kiinni yöllä noin kello 01.30.

8. Karhutyöskentelyn tuomari/todistaja:



Nimi Ville Ihanus

Paikkakunta Lieksa

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


