Karhunmetsästysohje
Karhun metsästys poikkeaa muusta suurriistajahdista paljonkin.
Odota aina odottamatonta, sillä karhun liikkeet eivät ole arvattavia.
Karhu liikkuu hiljaa ja ilmestyy kuin aave.
Jos karhu ylittää tien, se voi palata muutaman sekunnin päästä takaisin ja taas
uudestaan. Päätöksen laukauksesta tekee
jokainen itse. Huono laukaus harmittaa pitkään, ampumaton ei.

Metsästyksen johtaja

Vaikka etenkin ensikertalaista karhujahti
voi jännittää, tulee muistaa, että karhun
hyökkäykset ovat erittäin harvinaisia haavoittuneenkin. Älä silti herpaannu hetkeksikään, vaan ole koko ajan valmiina toimintaan.

Hänellä on oikeus tarkastaa jahtiin osallistuvan metsästyskortti, paikallinen lupa ja
ampumakokeen suorituskortti. Hänellä on
myös oikeus poistaa jahdista henkilö, joka
ei noudata annettuja ohjeita.

Metsästyksen johtaja johtaa jahtia lain
suomin oikeuksin. Hänen määräysvaltaansa kuuluvat metsästyksen käytännön
järjestelyt, turvallisuus ja pyyntiluvan ehtojen noudattaminen.

Metsästyksen johtaja ohjeistaa metsästäjät
ennen jahdin aloittamista. Hän voi myös
osoittaa erilliset johtajat pienemmille ryhmille tai yksittäiselle metsästäjälle oppaan.
Toimi heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti.

Karhulla on erinomainen hajuaisti. Älä
käytä hajuvesiä, hyttysmyrkkyjä, hajustettuja saippuoita tai muita vastaavia aineita
ennen jahtia tai jahdin aikana.

Viestiminen

Metsästäminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
on kielletty. Alkoholin ja huumausaineiden
nauttiminen jahdin aikana on kielletty. Jos et
ole ajokuntoinen, et ole metsästyskuntoinen.

Jahdissa käytetään metsästyksen johtajan
määräämiä viestivälineitä. Passissa puhelin
on äänettömällä, myös värinä pois. Aseta
puhelin siten, että näet tulevat viestit ja
puhelut. Lue ja vastaa vain jahtiin liittyviin
viesteihin. VHF:ää käytettäessä käytä korvanappia.

Varusteet

Kommentoi ja vastaa vain, jos viestiliikenne
koskee sinua.

Alkoholi

Ota passiin mukaan vain välttämättömät
varusteet, joiden kanssa voit olla hiljaa
paikallasi tarvittavan ajan.
Jos koet tarvitsevasi eväitä, ota mukaan
nopeaa ja helppoa syötävää. Suklaa-/
energiapatukoita tms. Poista etukäteen
patukat alkuperäispakkauksista ja laita ne
helposti avattaviin, äänettömiin pakkauksiin.
Tarkista varusteidesi äänettömyys. Poista
kaikki ylimääräinen, mikä voi aiheuttaa
odottamattomia kilahduksia ja kahinoita.
Varmistu, että puhelimessa ja radiopuhelimessa on akku täynnä ennen jahtia.

Välttämättömiä varusteita ovat:
– säähän sopiva pukeutuminen,
jotta voit olla useamman tunnin
paikallasi.
– ase ja patruunat
– tasku- tai otsalamppu
– jakkara, jos passipaikkasi ei ole tornissa etkä halua seistä pitkiä aikoja
– juomapullo
– lupapaperit
– koiran talutin
– VHF-radio ja matkapuhelin

Passitus

Siirry passiin metsästyksen johtajan ohjeiden mukaisesti. Jos sinut jätetään autosta
passiin, paina ovi varovasti kiinni. Valmistele varusteesi ennakkoon, että pystyt
jäämään passipaikalle mahdollisimman
äänettömästi, mutta ripeästi. Lataa ase
vasta passipaikalla. Jos passissa on torni,
lataa ase vasta tornissa.
Varmista muiden metsästäjien sijainti, turvalliset ampumasuunnat ja sinulle varmat
ampumaetäisyydet. Käytä arvioinnissa
maaston kiintopisteitä, esim. ”tuota kuusta
lähempänä olevaa ammun, kauempaa en.”
Poistu passista vasta, kun saat metsästyksen johtajalta luvan. Jos kuulet laukauksia,
ole valmis ampumaan mahdollisesti haavoitettua karhua. Jos passiin tulee koira,
älä ota koiraan kontaktia, ellei metsästyksen johtaja tai koiranohjaaja ole muuta
määrännyt.
Kun saat ohjeen purkaa passin, poista
aseesta patruunat (myös lipas) ja ole valmis ripeään siirtymiseen.

Ampuminen

Kun karhu tulee passiin, varmistu, että se
on yksilö, jota on luvallista ampua. Varmista koiran turvallinen sijainti. Ammut-

Karhu ei
usein reagoi
hyväänkään
osumaan
millään tavoin,
vaan saattaa
paeta paikalta
terveen
näköisenä.
Tärkeää on
arvioida
laukaushetken
vaikutelmia siitä,
onko osuma
ollut hyvä.
taessa koira ei saa olla ampumasuunnasta
katsottuna karhun edessä tai takana, vaan
reilusti sivulla.

Pääsääntöisesti kaatajalle kuuluvat karhun
nahka, kallo ja siitinluu. Lopusta päättää
seurue jahtikohtaisesti.

Ammu hyvin tähdätty laukaus keuhko-sydänalueelle. Ammu välittömästi uusintalaukaus, jos siihen on mahdollisuus.

Kaataja on metsästäjä, joka ampuu ensimmäisen tappavan laukauksen.

Jos karhu pakenee ampumapaikalta,
paina tarkasti mieleesi viimeinen paikka,
jossa näit sen sekä suunta, johon se pakeni.
Kuuntele myös lisävihjeitä pakenemissuunnasta äänten perusteella.

Metsästyksen johtaja huolehtii lakisääteiset kaatoilmoitukset ja muut kaadosta koituvat toimenpiteet.

Älä poistu passipaikalta. Odota ampumavalmiina ja ilmoita metsästyksenjohtajalle,
mitä tapahtui. Toimi hänen antamiensa
ohjeiden mukaisesti.
Jos karhu kaatuu laukauksesta näkösälle,
odota rauhassa, tarkkaile karhua ja ole
valmiina ampumaan uusintalaukaus.
Älä lähesty karhua, vaan odota, kunnes
koiranohjaaja tai metsästyksen johtaja
saapuu paikalle. Toimi hänen ohjeidensa
mukaisesti.

Saalis

Metsästyksen johtaja ohjeistaa ennen jahtia, miten saalis jaetaan. Samalla hänen
kuuluu tiedottaa, miten kaadosta koituvat
kulut hoidetaan.

Karhukellosta voit tutkia vitaaleiden
alueiden osumapinta-alaa
ampumakulman muuttuessa.

Turvallisuus
Opettele aseturvallisuuden neljä
sääntöä ja noudata niitä, niin meidän
kaikkien jahti on turvallista.

Turvallista
jahtia!
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Asetta on aina käsiteltävä kuin se
olisi ladattu
Älä koskaan oleta aseen olevan lataamaton. Tarkasta aseen tila jokaisen käsittelykerran aluksi ja noudata sen jälkeenkin muita sääntöjä.

2

Älä ikinä osoita aseen piipulla
mitään, mitä ei ole tarkoitus
ampua (piippukontrolli)
Aseella saa osoittaa vain kohteeseen,
jonka ampumiseen olet henkisesti valmis,
vaikka sitä ei olisikaan tarkoitus ampua.

3

Pidä sormi pois liipaisimelta
(sormikontrolli)
Pidä sormi suorana liipaisinkaaren ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes näet
kohteen tähtäimessä.
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Ole varma kohteesta ja taustasta
Älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut. Varjoa, ääntä tai siluettia ei tule
ampua, jos kohdetta ei voi nähdä kunnolla.
Varmista myös tausta, jotta kohteen kokonaan läpäisevä luoti ei aiheuta vaaraa.
Jos itse havaitset näissä asioissa epäkohtia, sinulla on aina oikeus huomauttaa ja
toisaalta, jos sinua näistä huomautetaan,
niin asiasta tulee ottaa opiksi ja kiittää
huomauttajaa.
Lataa tai tulosta oma ohjeesi
metsastajaliitto.fi/oppaat

