KYSELY EI-TOIVOTUISTA LUONTEENPIIRTEISTÄ
Vastausohjeita: Tarvitsemme tietoa kaikista koirista, myös niistä, joilla ei ongelmia kyselyssä esiin tulevissa
osa-alueissa ole, jotta voisimme mahdollisimman luotettavasti kartoittaa rodun tämän hetkisen tilanteen.
Vastauksia toivotaan eritoten vuosina 2009-2018 syntyneistä suursnautsereista. Täytä jokaisesta koirasta
oma lomake. Vastauksia tullaan hyödyntämään jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) päivityksen yhteydessä.

Taustatiedot
Koiran syntymävuosi
___________________________________________________
Koiran sukupuoli
Uros
Narttu
Onko koira tullut sinulle aikuisena
Kyllä
Ei
Onko taloudessa muita koiria
Kyllä
Ei
Ensimmäinen suursnautseri
Kyllä
Ei
Koira on luonnetestattu
Kyllä
Ei

1. Arkuus / ujous
Kohde
Vieras ihminen (VI)
Vieras lapsi (VL)
Vieras koira (VK)
Uusi tilanne / ympäristö (UT)

Ei osoita arkuutta

Osoittaa arkuutta

Mikäli vastasit johonkin kohtaan koirasi osoittavan arkuutta, niin arvioi asteikolla 1-5, miten yleistä
käytös on: ________________
Jos vastasit koirasi osittavan arkuutta / ujoutta, niin merkitse kirjaimilla (VI=vieras ihminen),
(VL=vieras lapsi), (VK=vieras koira), (UT=uusi tilanne/ympäristö) miten reagointi ilmenee.
Reagointitapa
väistää
haukkuu
murisee
häntä alhaalla / jalkojen välissä
haukkuu tai murisee JA menee kohti
kulkee matalana
läähättää
pyrkii pois tilanteesta / tilasta
jähmettyy paikalleen
*) muu reaktio?

VI/VL/VK/UT

*) muu reaktio, mikä? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Onko koirasi käytös muuttunut? Kyllä
Ei
Jos kyllä, niin minkä ikäisenä ja mihin suuntaan? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Aggressiivisuus
Kohde
Vieras ihminen
Tuttu ihminen
Lapsi
Omistaja/perheenjäsen
Vieras koira
Tuttu koira

Ei reagoi

Haukkuu

Murisee

Näykkäisee

Puree

Mikäli vastasit johonkin kohtaan koirasi reagoivan aggressiivisesti, niin arvioi asteikolla 1-5, miten
yleistä käytös on: ________________
Onko koirasi käytös muuttunut? Kyllä
Ei
Jos kyllä, niin minkä ikäisenä ja mihin suuntaan? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Ääniherkkyys
Kohde
ukkonen (U)
ilotulitus (I)
laukaukset (L)
*) muut äänet (pölynimuri, sireenit yms.) (M)

Ei reagoi

Reagoi

Ei tietoa

*) muut äänet, mitkä? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Jos vastasit koirasi reagoivan johonkin ääniin, niin merkitse kirjaimilla (U=ukkonen), (I=ilotulitus),
(L=laukaukset), (M=muut äänet), miten reagointi ilmenee.
Reagointitapa
häntä laskee alas
läähättää
kuolaa
ääntelee
ravaa / kuljeskelee
tuhoaa
vapisee
ulostaa tai virtsaa
pakenee tai piiloutuu

U/I/L/M

Onko koirasi käytös muuttunut? Kyllä
Ei
Jos kyllä, niin minkä ikäisenä ja mihin suuntaan? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Eroahdistus
Esiintyykö koirallasi eroahdistusta, kun se jää yksin kotiin? Kyllä
Ei
Jos kyllä, niin miten se ilmenee? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Onko koirasi käytös muuttunut? Kyllä
Ei
Jos kyllä, niin minkä ikäisenä ja mihin suuntaan? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SSSK kiittää vastauksista.

