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Koirien käyttäytyminen jäljestettäessä  
 
 
Johdanto 
 
Jälkien seuraaminen on tärkeä taito petoeläimille. Sama taito on säilynyt monella koirarodulla ja sitä on 
paranneltu koulutuksella ja jalostuksella. Hyvä jälkikoira ei vain löydä jälkeä, vaan seuraa sitä myös oikeaan 
suuntaan. Saksanpaimenkoirilla tehty tutkimus osoittaa, että koirat vertailevat eri jalanjälkien hajujen 
vahvuutta ja jatkavat jäljen seuraamista kohti vahvempaa hajun konsentraatiota (Steen & Wilson 1990).  
 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin saksanpaimenkoirien (spk) jäljestyskykyä nauhoittamalla niiden 
haisteluaktiivisuutta. Kokeessa nauhoittettiin:  

- kuinka nopeasti koira liikkui  
- nuuskimisen tiheys (frekvenssi) 
- hengityksen välisten nuuskimisten määrä  
- kuinka kauan koira oli missäkin vaiheessa  
- kuinka monta jalanjälkeä koira nuuski  

 
Materiaali ja menetelmät  
 
Koekoirina oli neljä spk urosta, jotka oli jo koulutettu jäljestämään. Kokeessa haluttiin tutkia niiden 
käyttäytymistä kun ne kohtasivat jäljen ja mihin suuntaan ne siitä jatkoivat. Kokeet tehtiin sekä nurmella että 
asfaltilla.  
 
Jäljet tehtiin 5 kpl kumpaankin suuntaan (vasen / oikea) satunnaisessa järjestyksessä, 2 askelta / neliölle n. 
1s / askel. Jäljenteko kuvattiin. Koira tai ohjaaja eivät tienneet, mihin suuntaan jälki meni. Nuuskimis- ja 
hengitysäänet nauhoitettiin mikrofonilla.  
 
Asfalttijälkien ikä oli 3 min ja nurmijälkien 20 min. Koe alkoi koiran tuomisella n. 5 m jäljestä kohtisuoraan. 
Koiralle annettiin lupa jäljestää, jolloin koira liikkui suoraan eteenpäin nenä maassa (opetettu menemään 
suoraan eteen) kohti jälkeä, jonka saavutettuaan koira kääntyi joko oikealle tai vasemmalle. Jos koira jäljesti 
oikeaan suuntaan, se sai palkaksi kepin jäljen päässä. Palkkio ei näkynyt koiralle tai ohjaajalle jäljen alkuun. 
Koko toiminta nauhoitettiin videokameralla.  
 
Seuraavia koiran toimia mitattiin:  

- haistelujen määrä / sekunti  
- haistelujen määrä jokaisen hengityksen välillä  
- etutassujen askelten määrä sekunnissa (teputtelu) 
- haisteltujen jalanjälkien määrä  
- aika, joka meni jäljen löytämisen ja suunnan päättämisen välillä  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tulokset 
 
Joka kokeessa koira jäljesti oikeaan suuntaan. Kuitenkaan koirat eivät heti jäljelle tultuaan kääntyneet 
oikeaan suuntaan. Jos suunta oli väärä, koira kääntyi äkillisesti ja käveli toiseen suuntaan.  
 
Koiran käyttäytyminen koostui kolmesta vaiheesta:  
 

1. Etsimisvaihe: koirat yrittivät etsiä jälkeä  liikkuivat nopeasti ja haistelivat 6Hz frekvenssillä 10-20 
kertaa jokaisen hengityksen välissä.  

2. Päättämisvaihe: jäljen löytymisen jälkeen  teputtelu väheni ja haisteluperiodi kasvoi. Vaiheesta 1 
vaiheeseen 2 siirtyminen oli selvä, koska koirat pysähtyivät hetkeksi, kun ne löysivät jäljen. Vaihe 
kesti 3-5 s, jonka aikana koira haisteli 2-5 jalanjälkeä yleensä yhden haisteluperioidin ajan. Tässä 
vaiheessa koirien nenä oli lähellä maata, n. 1 cm maasta (asfaltti).  

3. Jäljestämisvaihe: käveleminen ja haisteluperiodit tulivat samanlaisiksi kuin etsimisvaiheessa.  
 
Haistelufrekvenssi oli hyvin tasainen, 6 / s kaikissa vaiheessa.  
 



 
 
Pohdinta  
 
Tutkimus osoittaa, että koiran jäljestäminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joissa käytetään erilaisia 
jäljestämisstrategioita. Ensimmäisessä vaiheessa koira liikkuu nopeasti ja haisteluperiodit ovat lyhyitä. 
Toisessa vaiheessa (jälki löydetty) ne hidastuvat, mahdollisesti suunnan päättämiseksi. Kun suunta on 
löydetty, koirat liikkuvat nopeammin, mikä antaisi oletuksen, että jäljen seuraaminen on helpompi tehtävä 
kuin suunnan määrittely. Täten suunnan määräämisen vaihe näyttäisi olevan hankalin vaihe. Koirat 
tarvitsevat 2-5 askelta suunnan määrittämiseksi. Koirien oletetaan määrittelevän suunnan hajun 
konsentraation avulla.  
 
http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/180/1/247.pdf  
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