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Haneliste heidutusjahi mõju uuring: vaatlusankeet 
 

Vaatleja nimi: … 

Koht, uuringuala kood: … Vaatluse alguse kellaaeg: … 

Kuupäev: … Vaatluse lõpu kellaaeg: … 

 

Õhu temperatuur: … 

Pilvisus: selge     |     vahelduvalt pilves     |     pilves     |     udu 

Sademed: sademeteta     |     kerge vihm     |     tugev vihm     |     rahe     |     lörts/lumi 

Lumikate: puudub     |     laiguti     |     enamus põllust < 5 cm     |     enamus põllust > 5 cm 

Tuule tugevus: tuulevaikus     |     nõrk     |     keskmine     |     tugev     |     torm 

Tuule suund: põhi     |     kirre     |     ida     |     kagu     |     lõuna     |     edel     |     lääs     |     loe 

Sündmused põllul. Lisa märkustesse põllul ja selle vahetus naabruses toimunud olulised sündmused alates 
eelmise vaatlusankeedi hetkest nagu põllutööd, erakordsed ilmaolud, erinevad häiringud, jms. 

 

Kas põllul on hanelisi?          jah     |     ei 

 

HANELISTE KIRJELDUS 

Haneliste käitumine enne vaatluse algust 

□ Saabusid põllule vaatluse ajal, ei jõudnud veel maanduda 

□ Saabusid hiljuti, on veel ärevad (kuni 15 minutit tagasi) 

□ Saabusid samal päeval, on jõudnud rahuneda 

□ Ööbisid põllul  

Haneliste liik:     rabahani     |     suurlaukhani     |     valgepõsk-lagle     |     hallhani     |     muu: … 

Haneliste arv:                         |                                  |                                     |                        | 

 

HEIDUTUSE TÜÜP 

□ Letaalne: ka juhul, kui eesmärk oli jaht aga ühtki lindu ei tabatud 

□ Mitteletaalne: paugutamine ilma lindude surmamise eesmärgita 

□ Lihtsalt inimese kohalolu: ilma paugutamata haneliste peletus 

□ Heidutust ei teostatud: ilma inimese kohaloluta, vaatlus hanede märkamisulatusest 
kaugemalt vms 

 
Uuringu läbiviija: OÜ Rewild; Piret Remm, piret.remm@rewild.ee, +372 528 9349; www.rewild.ee/haned 
Uuringu tellija ja jahi korraldus: Keskkonnaamet; Aimar Rakko, Aimar.Rakko@keskkonnaamet.ee, +372 5306 9104  
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LETAALNE HEIDUTUS 

Jahi tüüp:          hiilimisjaht     |     varitsusjaht 

Püssi tüüp:         haavlipüss     |     vintpüss 

Kütitavate hanede käitumine:          on maandumas     |     on maas     |     on lendu tõusmas 

Paukude arv: … 

Haneliste kaugus heidutajast, meetrites: … 

Kütitud hanede liik ja arv: … 

 

Kütitud hanedest tehtud foto failide nimed. Lisa märkustesse iga heidutuskorra fotod vastavasse ankeeti. 
Kogu uuringu jooksul failid kokku ning võta pärast uuringuperioodi lõppu uuringu teostajaga ühendust, et täpsustada 
failide edastamise võimalus. 

 

MITTELETAALNE HEIDUTUS 

Heidutuse vahend:          gaasipauguti     |     raketipüstol     |     jahipüss     |     muu: … 

Paukude arv: … 

Haneliste kaugus heidutajast, meetrites: … 

 

HANELISTE REAKTSIOON 

Tõstavad pead ja muutuvad ärevaks: 

kui märkavad autot …………… meetri kaugusel 

kui märkavad inimest …………… meetri kaugusel 

kui kõlab …………… (mitmes) pauk 

Tõusevad lendu: 

kui märkavad autot …………… meetri kaugusel 

kui märkavad inimest …………… meetri kaugusel 

kui kõlab …………… (mitmes) pauk 

 

Pärast lendu tõusmist:          maanduvad vaate ulatuses     |     lahkuvad vaate ulatusest 

 

MÄRKUSED 

 

 

 


