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Eestimaa Talupidajate Keskliit pöördub Keskkonnaministeeriumi poolt taotlusega korraldada 

rändlindude tekitatava kahju vältimiseks kevadisel perioodil nende heidutusjahti. Jahiseaduse 

paragrahvi 23 lõike 4 punkt 3 annab Keskkonnaametile õiguse korraldada jahipidamist ka 

väljaspool jahiaega uluki tekitatud kahjustuste vältimiseks.  

Aasta-aastalt suureneb rändavate haneliste arv. Kui eelmistel aastatel oli neid vähem ja nad 

peatusid Eestis lühikest aega, siis tänaseks on olukord muutunud. Hallhanede ja valgepõsk 

laglede ülisuured arvukused on kogu Euroopas järjest rohkem teemaks. Suureneb mitte ainult 

nende arvukus, aga ka Eestis viibitud päevade arv. Eelmise aasta kevadel viibisid haned siin 

kaks kuni kaks ja pool kuud. Eelmise aasta kevad oli paljudele põllumeestele väga raske ja 

kahjud olid suured. Tunneme põllumeeste esindusorganisatsioonina järjest suurenevat 

probleemi ja survet selleks, et midagi ette võtta rändlindude probleemi leevendamiseks. Seni 

kasutusel olnud meetodid ei ole piisavad, et järjest suurenevaid põllukahjusid ära hoida. Linnud 

õpivad erinevate peletitega kiirelt ja peletid neid enam ei häiri.  

  

Linnud kuuluvad väikeulukite hulka ja jahipidamist nendele korraldab maaomanik. 

Maaomanikule kuuluvad korraldajana ka kõik väikeulukite ehk siis antud juhul rändlindude 

kahjud. Enamik kahjusid tekib just kevadel, kui puudub võimalus oma õigust realiseerida. 

Oleme seisukohal, et oleks mõistlik lubada kevadine heidutusjaht maaomanikele ja nende poolt 

volitatud isikutele. Heidutusjahti võiks lubada ainult kahjustuspiirkonnas. Heidutusjahi 

eesmärk ei ole küttimine, vaid kahjustuste ärahoidmine. See annaks maaomanikule õiguse 



 
 

peletada ise või kasutada jahimehi lindude peletamiseks jahirelvadest paugutamise läbi. Ka 

jahirelvaga õhku paugutamine ja jahirelvaga põldude vahel viibimine on tänases Jahiseaduses 

jahipidamisega võrdsustatud. Heidutusjahiga võib kaasneda lindude küttimine, aga see ei ole 

eesmärk ja kui see ongi nii, siis kütitavad kogused saavad olema marginaalsed. Tegemist ei ole 

jahipidamisega klassikalises mõttes.   

 

Loodame, et mõistate meie kasvavat muret ja aitate kaasa sellele, et meie ühiselt laualt ei kaoks 

leib. Reguleeritud heidutusjaht tagaks selle, et põllumehed saaks oma tööd teha ja samas see ei 

kahjustaks rändlindude asurkondi. 
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