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Hundijahi pikendamisest
Austatud härra Puust
Keskkonnaameti peadirektori 6.02.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/100 on kinnitatud suurkiskjate kaitse ja
ohjamise tegevuskava aastateks 2012–2021 lisa, mis sisaldab esimese perioodi (2012–2016) aruannet ja
teise perioodi (2018–2021) tegevusplaani. Käskkiri on kõigile kättesaadav Keskkonnaameti veebilehelt.
Muu hulgas annab tegevusplaan ka suunised, kuidas käituda olukorras, kus huntide küttimislimiite ei
suudeta täita ja need on järgmised:
Suurkiskjate jahiaegu ei muudeta. Kui mitmel järjestikusel aastal ei suudeta mingil põhjusel siiski täita
hundi küttimislimiiti ning seetõttu püsib arvukus vähemalt kaks aastat üle soovitusliku ülempiiri, võib
ajutiselt hundi jahiaega pikendada maksimaalselt ühe kuu võrra selle algusest ja lõpust. Endine jahiaeg
taastatakse, kui soovitud arvukus on saavutatud.
Lõppenud jahihooaja ebasoodsad ilmastikutingimused on takistanud nii hundijahtide korraldamist kui ka
vaatlusandmete kogumist. Praegu võib küll prognoosida hundi arvukuse suurenemist üle soovitud ülempiiri
eeloleval aastal, kuid ainuüksi prognoosi põhjal hundi jahiaja pikendamist tegevuskava ette ei näe.
Seoses hundi küttimise madala edukusega möödunud hooajal korraldasime Keskkonnaministeeriumis
käesoleva aasta 12. veebruaril töökoosoleku Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri spetsialistide
osavõtul. Lepiti kokku, et peale jahihooaja lõppu väljastab Keskkonnaamet ühe kuu jooksul hundi
küttimiseks lubasid piirkondadesse, kus varasemalt on olnud kahjustusi ja kus hunte pole õnnestunud
tabada. Tänase seisuga ongi Keskkonnaamet esialgselt väljastanud eriload kaheksa hundi küttimiseks.
Alates aprillist jätkatakse erilubade väljastamist tavapäraselt ehk siis konkreetsete nuhtlusisendite
küttimiseks.
Teie saadetud kirjale järgnevalt on olukord tänu hooaja lõpus maha sadanud lumele märgatavalt paranenud.
Jahimehed tegid palju jäljevaatlusi ja ka jahid olid edukad. Küttida lubatud 86-st hundist õnnestus hooaja
lõpuks tabada 64 ehk 74% ja tabamata jäi 22. Esialgu pole muretsemiseks põhjust, sest ka varasemalt on
olnud aastaid, mil huntide küttimisprotsent on olnud madal, kuid arvukus on suudetud viia soovitud
piiridesse järgnevate aastate intensiivsema küttimisega.
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