
BEAGLETUTKIMUS 2007 
 

1. Beagleni on   □ uros         □ narttu        2. Monesko aikuinen beagle tämä sinulla on?     ________ 

3. Se on käynyt  □ kokeissa  □ näyttelyssä  4. Rekisterinumero (toivottava, ei välttämätön) ____________/____ 
 
5. Montako muuta koiraa perheessäsi on?   _____ kpl        6. Niistä on beagleja?    _______ kpl 
 
7. Minkä muun rotuisia koiria sinulla on tai on ennen ollut? ___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Mitä tarkoitusta varten hankit nykyisen beaglesi? Jos syitä on useita, kirjoita syyt tärkeysjärjestykseen.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

9. Mistä sait tiedon pentueesta, josta on nykyinen beaglesi?     □ Beaglejärjestön pentuvälityksestä                      

□ Beaglejärjestön jalostusneuvojalta   □ tuttavan kautta   □ Metsästäjä-lehdestä  □ muusta lehdestä, mistä? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

10. Päädyitkö valinnassasi beagleen   □  sattumalta    □  harkinnan jälkeen 
 
11. Jos koirasi on kuollut tai lopetettu, milloin tai missä iässä se kuoli? Mikä oli syynä? ___________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Jos koirasi on myyty tai annettu pois, milloin tai missä iässä tämä tapahtui? Mikä oli syynä? ____________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

13. Asun (rastita sopivin vaihtoehto)   □ kaupungin keskustassa □ kaupungissa, mutta keskustan ulkopuolella   

□ muussa taajamassa  □ haja-asutusalueella 
 
14. Kotikuntani on: _____________________________________________________________________________ 
 

15. Beagleni asuu (valitse sopivin):  □ sisällä  □ tarhassa yksin  □ tarhassa muiden koirien kanssa 
 
16. Jos beaglesi on narttu ja olet teettänyt sillä pentuja, mitkä olivat pennuttamisen syyt? (tärkeysjärjestys) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
17. Millä perusteella valitsit nartullesi uroksen (syyt tärkeysjärjestykseen)? ______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

18. Mistä sait tiedon uroksesta?   □ Beaglejärjestön jalostusneuvojalta  □ tiesin uroksen itse entuudestaan          

□ tuttavan kautta  □ muuta kautta, mistä?___________________________________________________________ 
 

19. Beaglesi käyttäytyminen kotioloissa (rastita sopivin vaihtoehto)   □ erittäin sopeutuva ja alistuva                 

□  yleensä sopeutuva, joskus omapäinen  □ jonkin verran itsepäinen  □ erittäin itsenäinen ja itsepäinen  



 
20. Suhtautuuko koirasi tuntemattomaan koiraan tavallisimmin (valitse sopivin vaihtoehto)                                  

□ erittäin vihamielisesti  □ jonkun verran vihamielisesti  □ aluksi varautuneesti  □ välinpitämättömästi                     

□ ystävällisesti  □ liehakoiden  □ alistuen 
 
 
21. Suhtautuuko koirasi tuntemattomaan ihmiseen tavallisimmin (valitse sopivin vaihtoehto)                                  

□ erittäin vihamielisesti  □ jonkun verran vihamielisesti  □ aluksi varautuneesti  □ välinpitämättömästi                     

□ ystävällisesti  □ liehakoiden  □ alistuen 
 

22. Beaglesi on (valitse sopivin vaihtoehto): □ erittäin arka ja pelokas  □ jonkin verran arka, mutta ei pelokas     

□ melko peloton ja melko rohkea  □ peloton ja rohkea  □ erittäin peloton ja erittäin rohkea 
 

23. Beaglesi on (valitse sopivin): □ erittäin rauhallinen ja ympäristöstään piittaamaton  □ rauhallinen, mutta utelias 

□ rauhallinen, mutta sopivassa tilanteessa toimelias  □ vilkas ja toimelias  □ vilkas ja usein turhankin riehakas 
 
 
24. Kun ulko-ovelta, pihalta tai lähistöltä kuuluu kolinaa, melua tms., osoittaako beaglesi kiihtymisen merkkejä 

(kova haukkuminen, niskakarvojen pystyyn nostaminen jne.)?  □ lähes aina  □ harvoin  □ ei juuri koskaan 
 

25. Oletko tyytyväinen beagleesi kotikoirana?  □ en ole  □ en täysin  □ olen 
 
26. Jos et ole tyytyväinen beagleesi kotikoirana, mitkä ovat tärkeimmät tyytymättömyyden syyt? ___________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

27. Beaglen jalostuksessa tulisi mielestäsi pyrkiä (voit rastittaa useita vaihtoehtoja)    □ rauhalliseen 

luonteeseen  □ nykyistä terävämpään luonteeseen  □ avoimeen luonteeseen  □ "ei kaikkien kaveri" –luonteeseen 

□ vahtimistaipumusten karsimiseen  □ vilkkaaseen ja eloisaan olemukseen  □ itsenäiseen luonteeseen 
 

28. Olen   □ Suomen Kennelliiton jäsen (=minulle tulee Koiramme-lehti)  □ Suomen Beaglejärjestön jäsen (=minulle 

tulee Suomen Beagle-lehti)  □ Olen paikallisen beaglekerhon tai -yhdistyksen jäsen □ Olen metsästysseurassa 
 
 
29. Jos olet Suomen Beaglejärjestön jäsen, toivoisit järjestön keskittyvän eritoten: _______________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
30. Mitä haluaisit lukea Suomen Beagle –lehdestä ja järjestön internet-sivuilta? __________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 



31. Mitä et haluaisi lukea Suomen Beagle –lehdestä ja järjestön internet-sivuilta? _________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
32. Mihin toivoisit paikallisen beaglekerhon tai -yhdistyksen keskittyvän toiminnassaan? __________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

33. Oletko havainnut beaglessasi seuraavia vikoja ja virheitä?  □ hampaiden väärä asento (en osaa tarkemmin 

määritellä) □ alapurenta □ yläpurenta □ mutka häntänivelissä □ laskeutumaton kives □ tukirankavika (niska ja 

selkä) □ lonkkavika □ ylikorkeus (yli 41 cm) □ ylärajalla (40-41 cm) □ alikorkeus (alle 33 cm)  □ silmävika (jos 

tiedät, mikä? _______________________________________________) □ sydänvika □ epilepsia (kaatumatauti)  

□ tassujen liian herkkä rikkoutuminen karkealla kelillä □ taipumusta anaalirauhasten toistuvaan tulehtumiseen       

□ muu vika tai virhe, mikä? _______________________________________________________________________ 
 

34. Käytkö beaglesi kanssa metsällä?  □ kyllä  □ en 
 
Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kieltävästi, voit jättää lomakkeen loppuosan täyttämättä. 
 
 
35. Montako kertaa kuukaudessa beaglesi pääsee keskimäärin metsälle parhaana jahtiaikana?                                      

□ vielä harvemmin □ kaksi kertaa □ neljä kertaa □ kuusi kertaa □ kahdeksan kertaa  □ vielä useammin 
 
36. Minkä ikäisenä beaglesi ajoi ensimmäiset ajonsa? __________________ 
 
37. Ellei jänistä ammuta, kuinka kauan beaglesi tavallisesti pystyy ajamaan sitä?    ___________ minuuttia 
 
 
38. Kuinka pitkiä ovat olleet beaglesi pisimmät ajot?     ___________ minuuttia 
 

39. Ajaako beaglesi kettua?  □ ei aja  □ pöläyttää vähän matkaa  □ ajaa pitkään 
 

40. Ajaako beaglesi hirveä?  □ ei aja  □ pöläyttää vähän matkaa  □ ajaa pitkään 
 

41. Ajaako beaglesi muita sorkkaeläimiä?  □ ei aja  □ pöläyttää vähän matkaa  □ ajaa pitkään 
 

42. Ennen jäniksen yöjäljen löytymistä koirasi liikehdintä metsässä on usein      □ hidasta ja innotonta            

□ aluksi reipasta, sitten selvästi hidastuvaa ja innottomampaa □ koko ajan reipasta tai melko reipasta ja innokasta 
 

43. Ennen jäniksen yöjäljen löytymistä koirasi hakutyyli on  □ liian rauhallista □ rauhallista, mutta määrätietoista 

□ vauhdikasta, mutta järkevää  □ liian vauhdikasta ja hosuvaa 
 

44. Onko koirasi haku ennen yöjäljen löytymistä? □ liian lähihakuista  □ sopivan laajaa  □ liian laajahakuista 
 

45. Puurtaako koirasi palaamalla toistuvasti syönnökselle?   □ usein  □ joskus  □ ei koskaan 



46. Kun sää tai keli on kehno, koirasi metsästysinto □ lopahtaa liian nopeasti  □ pysyy ainakin tyydyttävänä 

riittävän kauan  □ pysyy hyvänä pitkään 

47. Yöjäljen löydyttyä koirasi saa jäniksen normaalioloissa ylös □ lähes aina  □ useimmiten  □ liian harvoin 
 

48. Yöjälkeä edetessään beaglesi □ ei anna koskaan ääntä  □ antaa joskus ääntä □ antaa ääntä lähellä ylösottoa 

□ antaa lähes aina ääntä  □ antaa mielestäni liikaa ääntä □ ajon alkamista ei aina pysty erottamaan hakuhaukusta 
 

49. Ajossa koirasi on □ liian niukkahaukkuinen □ sopivan herkkähaukkuinen □ liian herkkähaukkuinen  
 

50. Koirasi ajaa  □ laukaten □ ravaten □ käyden 
 

51. Ajossa beaglesi käyttää □ enimmäkseen maavainua □ enimmäkseen ilmavainua □ vainuamistapa vaihtelee 
 

52. Beaglesi ajotapa on mielestäsi   □ liian hidas  □ hitaahko  □ sopiva  □ nopeahko  □ liian nopea 
 

53. Koirasi ajot ovat mielestäsi □ aina sujuvia □ yleensä sujuvia □ yleensä katkonaisia □ aina katkonaisia 
 

54. Kun ajossa tulee hukka, beaglesi työskentely on  □ liian hidasta □ sopivan vauhdikasta □ liian hosuvaa 
 

55. Kun ajossa tulee hukka, beaglesi työskentely on □ liian suppea-alaista □ sopivan laajaa □ liian laaja-alaista 
 

56. Kun ajossa tulee hukka, beaglesi työskentely on  □ jälkitarkkaa □ osittain ilmavainuista □ ilmavainuista 
 

57. Hukalla koirasi   □ ei anna koskaan ääntä  □ antaa joskus ääntä  □ antaa mielestäni liikaa ääntä 
 

58. Beaglesi tulee yleensä hukalta pois  □ noin varttitunnin sisällä □ noin puolen tunnin sisällä □ noin tunnin 

sisällä  □ ei juurikaan tule hakematta 
 

59. Palaako koirasi yhteyden oton jälkeen hukkapaikalle työskentelemään? □ aina tai lähes aina □ useimmiten   

□ ei koskaan 
 

60. Mielestäsi koirasi on  □ hyvä jäniskoira □ suhteellisen hyvä jäniskoira □ käyttökelpoinen jäniskoira               

□ kehnohko jäniskoira  □ kelvoton jäniskoira 
 
 
 
Kiitokset vastauksista. Kyselyn tuloksista tullaan kertomaan tulevissa Suomen Beagle –lehden numeroissa. 
 
Suomen Beaglejärjestö, jalostusjaosto 


