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Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri“ muutmine. 

 

Lp hr Traks 

 

 

Eesti Jahimeeste Selts (edaspidi EJS) teeb ettepaneku paragrahvi 3 lõike 1 

muutmiseks: 

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) kaelustuvile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti 

jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma 

kuuluva jahikoeraga 1.augustist 31.oktoobrini. 

Seletus: Linnujahil kasutatakse reeglina jahipidamisel abivahendina jahikoera nii 

haavatud lindude otsimisel, kütitud lindude ülesleidmisel kui ka leitud saagi 

äratoomisel. Senine regulatsioon ei andnud võimalust kasutada kaelustuvi 

jahtimisel jahikoera. 

 

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, 

rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), 

laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, 

merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus- või varitsus- või 

hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique 

Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga, ning arvukuse reguleerimise eesmärgil 

jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini.“; 

EJS teeb ettepaneku lisada sõnastusse lubatud jahipidamisviisina otsijaht. Kuna on 

lubatud jahtida vee- ja soolinde ning laanepüüsid jahikoeraga (jaht jahikoeraga on 

mitte jahipidamisviis vaid tegevus eridokumenti nõudva vahendiga), siis kõikjal 

maailmas peetakse otsijahina jahikoeraga jahti nii tikutajale kui ka mererannikul 

partlastele. Kõikuva edukusega otsijahti peetakse Põhjamaades ka laanepüüle 

spitsilaadsete jahikoertega (laikad ja algupärased tõud). 

 

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„4) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib 

pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 

6. rühma kuuluva jahikoeraga, 20. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-

laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise 

eesmärgil.“; 

Eesti Jahimeeste Selts ei toeta jahiaja lühendamist kümne päeva võrra.  

Põhjendus: Töörühm kutsuti kokku peaasjalikult lahendamaks valgepõsk-lagle, 

hallhaigru, kormorani ja ronga küttimise ja küttimismahuga seonduva kooskõlla 

viimiseks Euroopa Liidu nn linnudirektiivi nõuetega. Jahieeskirjaga on leitud 



 EESTI JAHIMEESTE SELTS 

 ESTONIAN HUNTERS SOCIETY, ESTNISCHE JAGDGESELLSCHAFT 

Kuristiku 7, 10127 Tallinn, Tel/Phone: +372 60 25970  
Eesti / Estonia Fax: +372 60 25971 
Reg. Nr: 80028484 E-mail: ejs@ejs.ee 

lahendus kahe direktiivi erisust nõudva liigi hallhaigru ja ronga jahtimiseks. 

Valgepõsk-lagle puhul jahieeskirja selline sõnastus ei lahenda töörühmas arutlusel 

olnud valgepõsk-laglede küttimisega seonduvaid probleeme ega võta pingeid maha, 

mis on tekkinud maaomanike, jahimeeste ja avalikkuse vahel. EJSi poolt 

pakkusime arutelu protokollile lisaks mitmeid lahendusvariante (vt meie 

ettepanekud sellel teemal). 

Teisalt soovitakse muuta ilma analüüsita hanejahi alguskuupäeva, tuues 

seletuskirja järgi põhjenduseks Eestis pesitsevate hallhanede ja laglede kaitse. Kui 

uuringud on näidanud, et Eestis pesitsevad haned ja lagled alustavad sügisrännet 

varem kui liigikaaslastest läbirändajad (vt seletuskiri), siis septembri alguseks, 

millal jõuavad meile läbirändavad haned peaksid selle loogika kohaselt olema meie 

hallhaned ja lagled juba rändele lahkunud. Jahi algusaja nihutamine 10 päeva 

hilisemaks ei survesta läbirändajaid senisest enam (neid rändel olevaid hanesid, kes 

on selle dekaadi jooksul meilt on lahkunud, ei saa ju takkajärgi enam küttida), pigem 

jäävad survestamata kuni 20. septembrini läbirändavad haned. Kiire sügise korral 

on oktoobri alguseks suurem osa rändavatest hanedest Eestist juba lahkunud. 

Seega ei saa rääkida läbirändavatele lindudele mõjuvast suurendatud jahisurvest. 

Pealegi pole ei Keskkonnaagentuuril ega teistel lindude uurimisega tegelevatel 

asutustel teavet hanede küttimisest dekaadide kaupa. Ilma seda teadmata on raske 

väita seda, et hanejahi alguse nihutamine kümne päeva võrra hilisemaks tõhustab 

oluliselt meil pesitsevate hallhanede ja laglede kaitset, survestades ühtlasi 

läbirändavate hanede küttimist.  

Ajaloos tagasivaadet tehes on alates 1953. a. alati ornitoloogide ettepanekutele 

tuginedes muudetud hanejahi algusaegu keskmiselt iga 10 aasta tagant korra ning 

hanejahi algusaeg on kõikunud 1. augustist kuni 20. septembrini ja lõpp 31. 

oktoobrist kuni äralennuni. Algusaja muutmine kümne päeva kaupa küll 

hilisemaks, küll varasemaks, pole andnud efekti meil pesitsevate hanede ja laglede 

kaitsel. Pigem tuleb konstanteerida tõsiasja, et meil pesitsevate hanede kaitse ei 

sõltu olulisel määral jahi algusaja nihutamisest septembrikuus 10 päeva võrra 

hilisemaks või varasemaks, vaid sõltub eelkõige rahvusvahelistest jõupingutustest 

hanede kaitsel nende talvituspaikades Kesk-Euroopas ning teel pesitsuspaikadesse. 

Hanede arvukuse tõstmiseks tuleb talvituskohtades lühendada oluliselt jahiaega 

ning keelustada hanede kevadjaht teel pesitsuspaikadesse. Küll aga me võiksime 

jõuda kompromissini hanejahi lõpukuupäeva osas, lõpetades hanejahi ka Eesti 

mandriosas 31. oktoobril (Eesti mandriosas lõpeb sel ajal jaht partlastele). 

Novembrikuus lendavad tavalise aasta korral meilt läbi veel ainult mõned üksikud 

hilinenud haneparved ning lagleparved (valgepõsk-lagle on ju EL linnudirektiivi 

erisust nõudev küttimisobjekt, mustlagle jaht on täielikult keelatud), kes olulist 

häda meie põllupidajatele ei põhjusta. Aga ka see ettepanek vajab analüüsimist, 

saamaks teavet novembris kütitud hanede osatähtsusest hanesaagis ning novembris 

tekkivatest olulistest põllukahjustustest.  

Kuna jahihooaja pikkuse määramine ei aita oluliselt kaasa valgepõsk-laglega 

seotud probleemide lahendumisele, siis teeme ettepaneku jätta hanejahi 

alguskuupäev (sellega on jahimehed juba paarkümmend aastat arvestanud ja see 

on hanede rännet ja meie küttimistaktikat arvestades normaalselt paigas) seniks 

muutmata ning teha konkreetseid jõupingutusi lahendamaks vastuolu EL 

linnudirektiivi ning meie jahiseaduse vahel erisust nõudva linnuliigi isendite 

küttimiseks olulise põllukahjustuse piirkonnas. Hanejahiaja pikendamise või 
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lühendamise üle otsustamiseks oleks vajalik koguda Keskkonnagentuuri abil 

otsustamiseks piisav faktiline materjal.  
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