Luonne- ja käyttäytymiskyselyn kooste
(8/2012)

Pyreneittenpaimenkoira, lyhyt- ja pitkäkarvainen
yhteensä 38 koiraa
lyhytkarvaisia
15
pitkäkarvaisia
23
näistä tuontikoiria
11
uroksia
13
narttuja
25
kastroitu
6 (näistä 3 käyttäytymisen takia, joista yhden käyt. paheni)
steriloitu
4
ikäjakauma 1-14,5 vuotta (reiun vuoden ikäisiä oli 4 koiraa, muut yli 2 v.)
koirista 2 oli lopetettu, toinen sairauden takia vanhana ja toinen luonne / käytösongelman takia
luonnetestattu
10
MH-luonnekuvattu
0
Yleistä:
- asuminen: 3 kerrostalossa, 9 rivi- tai luhtitalossa, 26 omakotitalossa
- lapsia oli 10 perheellä
- koira oli ainut koira 5 perheessä
- kaikki koirat olivat olleet perheissä pennusta lähtien (ei kodinvaihtajia)
- luovutusikä: 7 vk 8 koiraa, 8 vk 12 koiraa, omia kasvatteja 8 koiraa, yli 9 vk 10 koiraa
- vieroitusikä oli lähes kaikilla sama kuin luovutusikä, mutta 3 pentua ilmoitettiin vieroitetun emästä jo 5 vk iässä
- pääsääntöisesti pentuja oli tutustutettu usein (n. 2 kr / vk) vieraisiin aikuisiin ihmisiin, vieraisiin koiriin, autoiluun ja
kaupunkiin. Sen sijaan tutustumista oli erittäin harvoin (n. 1 krt / kk) vieraisiin lapsiin ja erittäin harvoin tai ei lainkaan bussilla
matkustamiseen. (Kyselystä oli tipahtanut pois vaihtoehto harvoin (n. 2 krt / kk).)
- pennuista 24:lle oli opetettu yksin oloa ja 19 oli käynyt pentukurssilla
- koirien yksinoloaika päivässä: 6-9 h 13, 3-6 h 15, 0-3 h 8, (2 ei ilm.)
- koirista 22 ulkoili yli 2h päivittäin, muut vähemmän kuin 2 h
- lähes kaikkien koirien kanssa harrastetaan tai oli harrastettu jotain, vain 9 koiraa oli ilman harrastuksia
- 23 koirista ilmoitettiin täysin terveiksi. 1 oli akuutti (ohimenevä) sairaus. 4 koiraa oli operoitu. 8 koiralla oli krooninen
(pitkäkestoinen) sairaus. 8 ilmoitti koiran sairauden / oireiden / lääkityksen vaikuttaneen koiran käytökseen (nyt tai aiemmin)
- 1 koira on lopetettu omistajan ja vieraiden puremisen takia, sekä kasvaneen ympäristön ja äänipelon takia, ei
lääkärinlausuntoa, ongelmakoirakouluttajalta haettu apua tuloksetta
Ääniin reagointi
Ampuminen:
1 menee paniikkiiin tai pakenee
6 pelästyy, rauhoittuu kun ääni loppuu
6 reagoi, hermostuu vain vähän
23 huomioi, mutta ei välitä
1 on alkanut paineistua
(2 ei ilm.)
Ukkonen:
4 menee paniikkiin tai pakenee
3 pelästyy, rauhoittuu kun ääni loppuu
8 reagoi, hermostuu vain vähän
23 huomioi, mutta ei välitä
Ilotulitus:
3 menee paniikkiin tai pakenee
5 pelästyy, rauhoittuu kun ääni loppuu
5 reagoi, hermostuu vain vähän
25 huomioi, mutta ei välitä
Muita ääniä, joihin koirat ovat reagoineet: kaikki ukkosta muistuttavat äänet, moottorisaha, pienten lasten kiljunta, imuri,
katolta putoava lumi, korkeat äänet (palovaroitin ym.)
Ääniin reagointi on osalla ollut jo pennusta lähtien, osalla alkanut myöhemmin (n. yli 5 vuotiaana). Myöhemmällä iällä
reagoimaan alkaneet ovat paineistuneet jostain tapahtumasta esim. kovasta ukkosmyrskystä.
Ketään ei oltu lääkitty äänipelon takia.
Perhe
Koiran suhtautumisesta omaan perheeseen kotona (mahdollisuus valita useampi vaihtoehto)
32: on helppo ja tottelevainen kaikkia kohtaan.
6: on muuuten helppo, mutta ei tykkää hoitotoimenpiteistä.
2: on vaikea, toinen oli arka ja toinen hyökkäsi välillä kiinni.
4: vahtii ruokaansa, 4: vahtii pihaa, leluja, paikkaansa tai omistajaa.
1 koira osoittaa aggressiivisuutta reviirille tulevia vieraita kohtaan, 1 naapurin koiraa kohtaan, 1 joitain vieraita kohtaan
(lapset tai vanhukset).
Kotona
Millainen koira on kotona (mahdollisuus valita useampi vaihtoehto)
12 pääasiassa nukkuu

17 rauhallisia ja hiljaisia
11 vilkkaita ja energisiä
2 erittäin vilkkaita ja energisiä
20 muuten rauhallisia, mutta kun joku liikkuu, koira aktivoituu
2 tuhoaa tavaroita tai paikkoja yksin ollessaan
11 seuraa sisällä joka paikkaan
6 on omissa oloissaan
33 jää rauhallisena yksin kotiin
1 kärsii eroahdistuksesta
Vieraat
Miten koira suhtautuu kotiin tuleviin vieraisiin ihmisiin
9 innokas ja riehakas ihmisiä kohtaan (hakee huomiota innokkaasti)
10 ystävällinen ja avoin ihmisiä kohtaan (tekee tuttavuutta)
10 ystävällinen, mutta hieman pidättyväinen ihmisiä kohtaan (tutustuu varoen)
1 välinpitämätön ihmisiä kohtaan (ei tee tuttavuutta)
6 varautunut ihmisiä kohtaan (ei tee tuttavuutta tai tutustuu varoen)
1 pelokas ihmisiä kohtaan (perääntyy tai yrittää paeta)
1 vihamielinen ihmisiä kohtaan (haukkuu tai mmurisee, yrittää purra tai hyökätä)
10 tapauksessa koiran reagointiin vaikuttaa jos kotiin tuleva vieras on lapsi.
2 tapauksessa koiran reagointiin vaikuttaa jos kotiin tuleva vieras on mies.
(Seuraavassa vastausvaihtoehdossa oli lomakkeessa virhe eli mahdollisuus valita vain yksi kohta, siten vastauksista on
jäänyt jompi kumpi vaihtoehto pois, vieraat ihmiset tai koirat)
Miten koira käyttäytyy kodin ulkopuolella kohdatessa vieraita ihmisiä
1 innokas ja riehakas vastaantulevia ihmisiä kohtaan (hakee huomiota innokkaasti)
10 ystävällinen ja avoin vastaantulevia ihmisiä kohtaan (tekee tuttavuutta)
6 ystävällinen, mutta hieman pidättyväinen vastaantulevia ihmisiä kohtaan (tutustuu varoen)
5 välinpitämätön vastaantulevia ihmisiä kohtaan (ei tee tuttavuutta)
7 varautunut vastaantulevia ihmisiä kohtaan (ei tee tuttavuutta tai tutustuu varoen)
0 pelokas vastaantulevia ihmisiä kohtaan (perääntyy tai yrittää paeta)
0 vihamielinen vastaantulevia ihmisiä kohtaan (haukkuu tai mmurisee, yrittää purra tai hyökätä)
5 tapauksessa koiran reagointiin vaikuttaa jos vastaantuleva vieras on lapsi.
2 tapauksessa koiran reagointiin vaikuttaa jos vastaantuleva vieras on mies.
Miten koira käyttäytyy kodin ulkopuolella kohdatessa vieraita koiria
1 innokas ja riehakas vastaantulevia koiria kohtaan (hakee huomiota innokkaasti)
2 ystävällinen ja avoin vastaantulevia koiria kohtaan (tekee tuttavuutta)
1 ystävällinen, mutta hieman pidättyväinen vastaantulevia koiria kohtaan (tutustuu varoen)
3 välinpitämätön vastaantulevia koiria kohtaan (ei tee tuttavuutta)
2 varautunut vastaantulevia koiria kohtaan (ei tee tuttavuutta tai tutustuu varoen)
0 pelokas vastaantulevia koiria kohtaan (perääntyy tai yrittää paeta)
0 vihamielinen vastaantulevia koiria kohtaan (haukkuu tai mmurisee, yrittää purra tai hyökätä)
Kohtaan muut oli lisätty mm. täysin välinpitämätön vieraita koiria kohtaan, avoin vieraita koiria kohtaan, haukkuu / rähjää
kaikille koirille.
6 tapauksessa koiran reagointiin vaikuttaa jos vastaantuleva vieras koira on iso.
Uudet asiat
Miten koira reagoi kodin ulkopuolella uusiin asioihin
9 erittäin uteliaasti, innokkaasti
13 avoimesti, mutta rauhallisesti
3 välinpitämättömästi, rauhallisesti
12 aluksi epäröiden, mutta uteliaisuus voittaa
0 arastellen eikä halua tutustua ympäristöön
0 pelokkaasti, haluaa paeta
0 passiivisesti, jähmettyy paikalleen
0 vihamielisesti, haukkuu ja hyökkii
0 vihamielisesti ja pelokkaasti, haukkuu ja yrittää paeta
(1 vastaamaton)
Miten koira suhtautuu jos sille tapahtuu jokin epämiellyttävä asia
18 menee omatoimisesti katsomaan mikä se oli
14 tulee houkuteltaessa katsomaan säikähtämäänsä asiaa
3 ei tule houkuteltaessakaan katsomaan, haluaa pois
1 menee paniikkiin ja pakenee
(2 vastaamatonta)
Myöhemmin samassa paikassa
17 ei enää myöhemmin reagoi samassa paikassa mitenkään

11 muistaa asian myöhemmin, mutta ei alun jälkeen epäröi
3 muistaa asian myöhemmin ja haluaa pois
0 ei tule lähellekään samaa paikkaa
(7 vastaamatonta)
Miten koira reagoi ohimenevään liikenteeseen
25 ei erityisemmin kiinnostu tai huomioi
7 huomioi ja katselee perään
5 huomioi ja yrittää lähteä perään
0 vaanii jo etukäteen ja sinkoilee kaiken perään
0 pelästyy kohdalla, mutta rauhoittuu
0 pelästyy ja yrittää paeta
0 pelkää eikä suostu liikkumaan liikenteessä
(1 vastaamatonta)
11 vastasi kyllä koiran reagoimiseen eri tavalla kotona ja kodin ulkopuolella.
Mm. kotona moni koira reagoi enemmän vieraisiin ihmisiin.
9 vastasi kyllä kysyttäessä onko koiran käytöksessä tapahtunut muutosta. Mm. varautuneisuus oli lisääntynyt iän myötä,
samoin lapsiin reagointi ja äänipelot lisääntyneet ennen sairauden diagnosointia.
6 vastasi kyllä kysyttäessä onko koira purrut ihmistä. Mm. näykkäissyt vierasta pohkeesta pelottavassa tilanteessa,
näykkäissyt silittävää vierasta, napannut juoppoa nilkkaan puolustaessaan emäntää, yrittänyt napata tuomaria näyttelyssä,
yksi koirista purrut 4 kertaa kunnolla ja lievemmin useasti, koira oli lopetettu myöhemmin.
Rotu
Mikä kuvaa parhaiten rotua (mahdollisuus valita useampi vaihtoehto)
5 x helppo
16 x melko helppo
21 x Haastava
2 x Vaativa
1 x Vaikea
(Rodun suurin huolenaihe tai ongelma luonteessa…
Kaavakkeen teknisen virheen takia vastaukset jääneet kirjautumatta tuloksiin.)

