Tuula Lehtonen

Ohjeita
mehiläistarhaajille
karhun kohtaamisessa
MITÄ TEHDÄ, JOS KOHTAAT KARHUN?
•

Älä lähesty karhua hyökkäävästi esim. huitoen. Karhu voi kokea
sen uhkauksena.

•

Jos karhu ei pakene paikalta, poistu itse tulosuuntaasi säilyttäen
koko ajan katsekontakti eläimeen.

•

Niin tukala kuin tilanne onkin, älä pakene juosten. Se voi aiheuttaa
karhussa hyökkäysreaktion.

MITÄ TEET, JOS KARHU HYÖKKÄÄ?
•

Karhu voi tehdä ns. valehyökkäyksen, eli uhitella ja juosta sinua
kohti. Älä uhmaa sitä vaan poistu mahdollisimman rauhallisesti
tulosuuntaan. Säilytä katsekontakti.

•

Jos karhu hyökkää päälle, älä juokse karkuun, vaan heittäydy mahallesi ja tekeydy kuolleeksi. On tärkeää suojata niskasi käsilläsi.

MUITA OHJEITA KARHUJEN VÄLTTÄMISEEN:
•

Pidä aina ääntä metsässä ja mehiläistarhoilla. Karhu väistää
helposti ääntä.

•

Jos näet karhunpennun, poistu heti paikalta. Pennun emo on
varmasti jossain lähellä. Älä koskaan lähesty karhunpentua, koska
emo puolustaa aina pentuaan. Kaikkein vaarallisinta on joutua
emon ja pennun väliin. Karhuemolle ihminen tarkoittaa vaaraa.

•

Jos löydät karhun tappaman eläimen, poistu paikalta. Karhu on
todennäköisesti lähistöllä lepäämässä.

•

Älä koskaan ruoki karhua! Älä myöskään jätä ruokia tai roskia
talosi/mökkisi pihaan. Jos karhu tulee helpon ravinnon toivossa
pihalle, karkota karhu kolistelemalla ja huutamalla.

•

•

Karhut liikkuvat usein aamuvarhaisella ja iltaisin. Ne syövät myös
marjoja, joten niihin saattaa törmätä sienestäessä tai marjametsällä. Älä häiritse tai jää kuvaamaan karhua, jotta ne eivät totu
ihmiseen.
Karhu vetäytyy talvipesään syys-marraskuussa. Karhu voi tehdä
pesän kuusenoksien suojaan tai kaivaa sen maahan tai esim. muurahaispesään. Pysy kaukana karhun pesästä.
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MITÄ TEET,
KUN KARHU ON KÄYNYT TARHALLA
1. Dokumentoi tapahtuma, ja ilmoita sekä tapahtumakunnan maaseutuasiamiehelle että paikalliselle petovastaavalle. Maaseutuasiamiehen pitää nähdä
vahinko, jotta voit saada korvausta. Jos
virkamiehiä ei saa tarhoille kohtuullisessa ajassa, ota valokuvia vahingosta ennen kuin kasaat pesät pois. Säästä kaikki
selvät merkit karhuista. Kynnenjäljet kakuissa ja osastoissa ja tassunjäljet maassa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että ulkopuoliset voivat varmistaa, että asialla on todella ollut karhu.
2. Ilmoita vahingosta myös SML:ään
www.mehilaishoistajat.fi/karhut/vahinkoilmoitus
3. Jos karhutuhot ovat toistuvia tai riskit ilmeisiä, aitaa tarha sähköaidalla. Hyvät ohjeet aidan tekemiseen löytyvät
www.mehilaishoistajat.fi/karhut
4. Jos vahingot ovat toistuvia ja alueella on
paljon mehiläisiä, hae poikkeuslupaa vahinkokarhun poistamiseen.
Karhuongelmissa voit ottaa myös yhteyttä Ari Seppälään.
ari.seppala@hunaja.net 040 73 000 15

