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Harjumaa jahindusorganisatsioonide ühispöördumine 

04.08.2016 toimunud suurkiskjate teabepäeval Harjumaal otsustati teha alljärgnev pöördumine 

(teabepäeva protokoll ja osalejate nimekiri lisatud). 

Ettepanekud: 

1. Korraldada ilveste arvukuse määramiseks üleriigiline või maakondlik loenduspäev. (Põhjus – 

vajadus suurkiskjate arvukuse täpseks määratlemiseks.) 

2. Lisada jahistatistika loendusandmetele vormile lahtrid suurkiskjate pesakondade arvu kohta, 

et oleks võimalik vastavalt kasutatavale arvukuse määramise meetodile üldarvukust 

reaalsemalt arvutada. (Põhjus – vaatlusperiood on liiga lühike ja paljud pesakonnad jäävad 

vaatlusel kaardistamata.) 

3. Korraldada vaatlust ja loendust suurkisjatele vahetult enne jahihooaja algust ja ka jahihooaja 

sees, et küttimist otstarbekamalt suunata. (Põhjus – seire on küttmishooajaga suures ajalises 

nihkes.) 

4. Töötada välja ja võtta kasutusele suurkiskjate asustustiheduse koefitsient, mis aitaks 

vähendada inimeste ja suurkiskjate vahelisi konflikte. (Põhjus – inimtaluvus 

tiheasustuspiirkonnas, nt Tallinna ümbruses ei saa olla sama, mis Alutaguse metsades) 

5. Jahindusorganisatsioonide poolt esitatud seireandmed teha kõikidele 

jahindusorganisatsioonidele kättesaadavaks. (Põhjus – vajadus teada üleriigilist suurkiskjate 

arvukust ja populatsioonide jätkusuutlikkust. ) 

6. Viia suurkisjate arvukus vastavaks võimalike elupaikadega ehk viia läbi ümberasustamine. 

(Põhjus – seoses asustustiheduse ja sööginappusega Harjumaal ei ole ilvese populatsioon 

enam edasiarenev ning väidetavalt on mujal Eestis nende arvukus väga väike.) 

7. Suurkiskjate küttimismahul võiks olla riigireserv, et maakondlikult viimase suurkiskja 

küttimisel ei tekiks üleküttimise ohtu ning Tallinnaga piirnevatel jahialadel oleks vajadusel 

võimalik linna tungivaid karusid ohjata, et vähendada kahjustusi. (Põhjus – 

eelregistreerimisega küttimine on väga juhuslik, samas üheaegne küttimise tõenäosus on 

väga väike ja eelnevatel aastatel, kui maakonna küttimismaht on olnud ammendatud, on 

tulnud kaebusi karude tungimisest linna lähipiirkondadesse) 

Taotlused: 

1. Taotleme 2016/2017. aasta  jahihooajaks pruunkaru küttimismahu suurendamist Harjumaal 

3 (kolme) pruunkaru võrra. Kogu küttimismaht Harjumaal käimasoleval hooajal on  9 

(üheksa) pruunkaru. (Põhjus – Harjumaal on pruunkarude arvukus liialt suur, eriti Tallinna-

lähedastes piirkondades ja seda tuleb konfliktide vältimiseks vähendada.) 

2. Taotleme Harjumaal ilvese küttimise limiiti 2016/2017. aasta jahihooajaks 3 (kolm) ilvest.  

(Põhjus – Harjumaal on viimaste aastatega järsult langenud valgejäneste, metskitsede ja 

tetrede arvukus, mistõttu on puudulik ilveste toidubaas. Ilvesed tungivad tiheasustusse, 

kasutavad toidubaasiks rebast ja kährikut ning nakatuvad kärntõppe ja populatsioon ei ole 

enam arenguvõimeline, kuigi oleme sunnitud hoidma populatsiooni jätkusuutlikuna.) 
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