Vietti vie Noraa
ketun luo
Kettuterrieri paljasti tunnelissa
todellisen karuansa
Outu Karkeakarvainen kettuterrieri Nora empii putken suulla.

tautuvat paitsi kokeita myös oikeita metsästystilanteita varten.
Oulun seudun terrieriyhdistyksen järjestämä harjoitus etenee
pitkälti samoin kääntein kuin te

Nora, hienommalta nimeltään

dellinen metsästys.

Rowanberrie's Feenlx, on menos-

Metsällä luolakoira ohjataan
ensiksi ketun mahdolliselle pii-
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sa ensimrnäistä kertaa elämässään tunneliin ketun perään. Monen nuoren koiran tavoin se aristelee aluksi.
"Tässä vaiheessa voi låmmitellä koiraa, puhua sille mukavia

kissajuttuja", kouluttaja

Pia
Haataja neuvoo koiran isäntää.

Liminkalainen Hannu Pietiläinen tekee työtä käskettyä.
"Mene, mene, sinne vaan", hän
kannustaaNoraa.
Hetkisen kuluttua koira pääsee jutun juonesta kiinni. Vane

rista tehdyn tunnelikon sisältä

kuuluu rapinaa ja haukahduk-

sia. Narumerkit paljastavat, miten Nora etenee.
"Siellä se menee. Täytyy sanoa,
että olen aika ylpeä siitä", Marja
Junttila sanoo seuratessaan tunneliharj oituksen etenemistä.

Noralla onkin hyvät sukujuuret. Molemmat vanhemmat ovat
tunnettuja vahvasta riistaverestä. '"Toivottavasti Nora tulee isän-

lopaikalle. Sitten se päästetään
töihin.
Koira pyrkii hakemaan ketun
Iuolasta tai ajamaan sen ulos.
Metsästäessä passimiehet varto-

vat luolasta johtavien käytävien
1ähettyvillä.

Harjoitulaessa luolan korvaa
vanerista tehty tunnelikko. Koira
ei pääse ketun luokse, vaan jää

haukkumaan rei'iteqm vanerin
toiselle puolelle.

Keinoluolilla koirien isännät

ja emännät

saavat turvallisissa
olosuhteissa tietoa koirien käyttäytymisestä, sillä metsällä luo

voi olla ketun sijasta myös
supikoira tai mäyrä. Vihainen

lassa

mäyrä pystyy aiheuttamaan koiralle vakavia vammoj a.

"Mäyråt ovat lisääntyneet val-

tavasti näilläkin seuduilla", Pia
Haataja tietää.

noo.

Eri asia kuin
Englannissa

Luolassa voi vaania
vaara
Oulun Haukkukeitaan keine

Kettujen metsästys on monelle
harrastus. Metsästyksellä pyritään myös turvaamaan lintukannat, joita ketut verottavat. Haatajan mukaan kettuja pitäisi met-

luolilla pidetyissä harjoitulaissa

sästää nykyistä enemmän.

säja äitinsä sukuun", Junttila

sa-

koirat ja niiden omistajatvalmis-

JARMO KONTIAINEN

Ensimmåinen kerta. Hannu Pietilainen rohkaisee Noraaltihtemiiönketun peröiin putkeen.

Suomalaista ketunmetsästys-

tä ei kannata sekoittaa Englannissa harrastettuun jahtiin.
"Siinä koirat raatelee ketun
porukalla. Suomessa ei ole sel-

tää gyqrväiseltä.

laista harrastettu, luojan kiitos",
Haataja huokaisee.

koira vierasti luolan ahtaampia
paikkoja", Pietiläinen kuiten-

Tositoimiin tämän
talven lumilla

Kun Nora on onnistunut paikallistamaan ketun, otetaan se ulos
tunnelista. Kokemus on saanut
koiran innostumaan.
Myös Hannu Pietiläinen ndyt-

"Luolaan meno ei onnistunut, niin kuin olisi pitånyt. Tämä oli ensimmåinen kerta, ja
kinarvioi.
"Haukunta

oli

hyvä, vaikka

jonkin verran oli irtohaukkua. Se
oppii kokemuksen myötä. Vietti
oli vahva, joten lupaavalta näyttää."

Pietiläinen aikookin viedä No

ran tositoimiin vielä tämän tal-

venlumilla.
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Kettu

ffi Koko maassa esiintyvä,
yleensä punaruskea petoeläin.
Kaula ja rinta ovat valkeat.

ffi Pienehkön koiran kokoinen,
mutta matalajalkaisempi.
Nl Syö esimerkiksi pieniä

jyrsijöitä, matelijoita, haaskoja,
lintuja ja niiden munia.
N Kettua pyydetään turkkinsaja
W

vahingollisuutensa vuoksi.
Sitä metsästetään muun
muassa ajavilla koirilla,
luolakoirilla ja loukuilla.
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