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Kava

o Uuringu ülesehitus

o Andmete kogumine

o Esimesed tulemused

o Põllumeeste kogemus

o Jahimeeste kogemus

o Keskkonnaameti kogemus
ja plaanid edasiseks



Probleem ja vaidlus

Põllumees:
o Hanede arv on tõusnud ja nad kahjustavad vilja rohkem, kui varem – kahju on suur
o Haned ei karda enam tavapärast peletust ning tulevad pärast hirmutamist ruttu tagasi
o Letaalsest heidutusest võiks abi olla sest surmahirm mõjub kindlasti ka hanedele

Linnukaitsjad:
o Lindude tapmine on ebaeetiline ja ei ole põhjendatud
o On olemas vahendid lindude põldudelt eemale ajamiseks ilma neid surmamata
o Üksikute lindude hukkumine ei saa muuta heidutust oluliselt tõhusamaks

NB! Rändel olevate hanede küsimus ulatub Eesti piiridest palju kaugemale,
haneränne toimub Lääne-Euroopa rannikuala ning Siberi tundra ja taiga vahel



Eesmärk

Kas küttimine on hanede
põldudelt peletamiseks
tõhusam kui tavaheidutus?

† See on pilootprojekt, mis ei lahenda kõiki
haneprobleeme, kuid annab vastuse
vähemalt mõnele küsimusele



Uuringu ülesehitus



Ajatelg
Seni läbitud etapid:

o veebruar ja märts – planeerimine, metoodika koostamine, uuringualade valik, koolitused ja arutelud
o hanede saabumisel – heidutustegevus põldudel
o 15. märts kuni 15. mai – hanevaatluste ja heidutusandmete kogumine
o kogutud andmete käitlus, toimetamine ja sorteerimine

Ees on:
o andmete analüüs ja kirjanduse ülevaade
o 15. november – tulemused, järeldused ja lõpparuanne

Ettevalmistus Vaatlused Andmekäitlus Analüüs Kokkuvõte

veebruar märts mai juuni novemberseptember2019

05.06.2019



Keskkonnaamet
uuringu tellija ja jahi korraldaja

Organisatsioon

1. uurimis-
ülesanne 9. aruanne:

andmed ja
analüüs4. jahiluba

ja -kord
3. uuringuplaan

6. mitteletaalse
heidutuse
vaatlused

7. heidutusjahi
vaatlused

8. kontroll-
vaatlused

5. jahiülesanne

2. põlluinfo

10. tagasiside

Jahimees
küttimise teostaja

Põllumees
heidutuse korraldaja
ja teostaja

Rewild
uuringu teostaja

Jaanus Remm – juhtimine ja analüüs
Piret Remm – teaduslik planeerimine ja analüüs
Kertu Jaik – välitöö ja andmekorraldus
Jaan Grosberg – kontrollandmestiku kogumine
Laura Tammiste – kontrollandmestiku kogumine
Raido Kont – kontrollandmestiku kogumine
Marko Mägi – ornitoloogia nõunik (Tartu Ülikool)
Lauri Saks – jahiökoloogia nõunik (Tartu Ülikool)



Algus
15. märts

Vahetus
1. aprill

Lõpp
15. mai

Mitteletaalne heidutus

Heidutust ei toimu

Talinisu
põllud

Rohumaa

Vahetus
1. mai

Katseplaan

Kontroll 1

Töötlus

Kontroll 2

I periood
enne

III periood
pärast

II periood
Samal ajal

BDACI – Before-During-After-Control-Impact – enne, samal ajal, pärast, kontroll, töötlus

Mitteletaalne MitteletaalneHeidutusjaht



Uuringualade valik

o Varasemad hanekahjud

o Talinisu põllud

o Selgelt piiritletav osa 10–50 ha

o Heidutusjahi alade vahe > 500 m

o Heidutusjahi ja mitteletaalse
heidutuse alade vahe > 200 m
ning eelistatult visuaalselt eraldatud

o Paari moodustavad alad on sarnased

o Võimalusel juhuslikustatakse paaris olevate
alade töötlus – letaalne ja mitteletaalne heidutus

o Heidutusjahi põllul on võimalik hanelisi küttida

> 200 m

10 km

Heidutusjahi
põld

Mitteletaalse
heidutuse põld

Kontrollala, ilma
häiringuta rohumaa

> 5
00

 m



Uuringualad

Kokku 76 uuringuala

Kogupindala: 24 km²

Talinisu põllud:

o mitteletaalne heidutus – 35 ala

o heidutusjaht – 30 ala

Kontrollalad

o ilma heidutuseta rohumaad – 11 ala

Tartumaa (43 ala)

Jõgevamaa (14 ala)

Ida-Virumaa (10 ala)



Võrtsjärve
idakallas

9 mitteletaalse
heidutuse põldu

9 heidutusjahi
põldu

4 kontroll-
rohumaad

5 km



Tartu ümbrus

11 mitteletaalse
heidutuse põldu

11 heidutusjahi
põldu

5 kontroll-
rohumaad

5 km



Jõgevamaa

9 mitteletaalse
heidutuse põldu

6 heidutusjahi
põldu

2 kontroll-
rohumaad

5 km



Ida-Virumaa

6 mitteletaalse
heidutuse põldu

4 heidutusjahi
põldu

5 km



Mitteletaalne heidutus

15.03.–15.05.2019

Paugutamine inimese kohaloluga:
o gaasipauguti
o raketipüstol
o jahipüss
o muu kõva pauku tegev vahend

Põlde kontrollitakse vähemalt 3 korda päevas
Registreeritakse:

o hanede saabumise aeg
o hanede liik ja arv
o reaktsioon heidutusele



Heidutusjaht

01.04.–30.04.2019

Ainult ühel uuringualal põllupaaris
Varitsus- ja hiilimisjaht
Inimene peab olema hanedele näha 
Kütitakse 1 lind parve kohta
Kütitud hanesid põllule ei jäeta
Põlde kontrollitakse vähemalt 3 korda päevas
Registreeritakse:

o hanede saabumise aeg
o hanede liik ja arv
o reaktsioon küttimisele

Kütitud hanedest tehakse fotod



Kontrollandmete kogumine
13.03.–16.05.2019
kõigil uuringu põldudel ja rohumaadel



Välitöö

Eesmärk 
o Sõltumatu kontrollandmestiku kogumine,

et kinnitada andmete usaldusväärsust
o Hanede põllukülastuse intensiivsuse kohta 

kahe sõltumatu andmerea kogumine
(hanevaatlused ja troppide arv)

o Talivilja kasvufaasi kirjeldamine

Meeskonnaliikmete arv: 4 (+ 5)
Graafiku alusel
46 välitööpäeva



Tööprotsess

Ankeet

Andme-
tabel

Alade valik ja
lippude paigaldamine

Sobimatud alad, ca 20%

Sobivad alad 4 × tropiloendus ja kasvufaasid

4,5 päeva tagant hanede esinemine

Ettevalmistus
Vaatlused

Märkmed



Alade valik ja lippude paigaldamine



Hanede esinemise kontroll

o Igal külastuskorral

o Tuvastati hanede esinemine (liik ja arv)

o Tehti hanede inimpelglikkuse katse
kõndides hanede suunas
nende lendu tõusmiseni

o Täideti andmekogumise ankeet



Tropiloendus ja
kasvufaaside hindamine

o Lisaks hanede esinemise kontrollile

o Otsiti üles põllule paigaldatud lipukesed

o 4 m2 ringis: 

1) loeti kokku kõik haneliste junnid
2) määrati talivilja kasvufaasid



10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

Tropiloendus ja
kasvufaaside hindamine

o Lisaks hanede esinemise kontrollile

o Otsiti üles põllule paigaldatud lipukesed

o 4 m2 raadiusega ringis: 

1) loeti kokku kõik haneliste junnid
2) määrati talivilja kasvufaasid



10-1

Tropiloendus ja
kasvufaaside hindamine

o Lisaks hanede esinemise kontrollile

o Otsiti üles põllule paigaldatud lipukesed

o 4 m2 ringis: 

1) loeti kokku kõik haneliste junnid
2) määrati talivilja kasvufaasid 1,13  m



10-1

Tropiloendus ja
kasvufaaside hindamine

o Lisaks hanede esinemise kontrollile

o Otsiti üles põllule paigaldatud lipukesed

o 4 m2 ringis: 

1) loeti kokku kõik haneliste junnid
2) määrati talivilja kasvufaasid 1,13  m



10-1

Tropiloendus ja
kasvufaaside hindamine

o Lisaks hanede esinemise kontrollile

o Otsiti üles põllule paigaldatud lipukesed

o 4 m2 ringis: 

1) loeti kokku kõik haneliste junnid
2) määrati talivilja kasvufaasid 1,13  m



Registreeriti ka haneparved, mis olid ülelennul või naaberpõldudel 



Muud tegelased põldudel



Kogutud andmed



Andmeedastus

Veebilehitsejas avanev ankeet

12–27 küsimust
sõltuvalt hanede kohalolust ja heidutusest

1–3 minutit ankeedi täitmiseks ja edastamiseks

3 520 andmeedastuskorda



Kogutud andmed

Andmeid kogus 127 isikut:
24 põllumeest
92 jahimeest
11 kontrollvaatlejat

Uuringualadelt 5 734 vaatlust,
vahetust naabrusest lisaks 213 vaatlust

Kontrollvaatluseid 1 033, see on 17% 

Vaatluste mediaankestus 30 minutit
Vaatluste kogukestus 8 460 tundi = 353 ööpäeva



Hanevaatlused

Hanevaatluste koguarv 1 044
Neist uurimisaladel 880

o suur-laukhani 568 korda
o rabahani 527 korda
o valgepõsk-lagle 95 korda
o hallhani 80 korda
o kanada lagle 3 korda
o väike-laukhani 1 kord
+ luiged 44 korda

Haneparvede summa 555 502 lindu
Keskmise parve suurus 300 lindu
Suurima parve suurus 8 000 lindu



Vaatluste jaotus ajas

Vaatlusperiood kattus üsna hästi ajaga,
kui rändavad haned Eestis viibisid
ning viljapõlde külastasid

Kõige sagedamini olid haned uuringualadel
märtsi lõpus ja aprillis

Vaatlusperioodi teises pooles liikusid haned
taliviljapõldudelt äsja külvatud suviviljale,
teistele kultuuridele ja rohumaadele

Perioodi lõpus valmistuvad äralennuks



Kellaajaline jaotus

Haned külastasid põlde kõige sagedamini
hommikul ja õhtul

Keskpäevaks liikusid sageli veekogudele
ning võrreldes hommiku ja õhtuga viibisid
põldudel ca 3 korda harvem



Heidutus

Mitteletaalne heidutus
ilma paukudeta heidutuste arv 194
paugutamisega heidutuste arv 464
tehtud paukude arv 1 116

Heidutusjaht
jahikordade koguarv 202
neist ühegi lasuta 23
laskude arv 412

kütitud hanede arv 101
o suur-laukhani 81
o rabahani 20



Maakonniti

Tartumaa Jõgevamaa Ida-Virumaa Kokku

Hanevaatluste sagedus 660 / 4 274 = 15% 32 / 727 = 4% 188 / 733 = 26% 880 / 5 734 = 15%

Hanevaatlustega alad 45 / 52 = 87% 5 / 14 = 36% 9 / 10 = 90% 59 / 76 = 78%

Mitteletaalse heidutuse 31 / 43 = 72% 0 / 12 = 0% 9 / 10 = 90% 40 / 65 = 62%
teostus uuringualadel

Heidutusjahi 20 / 21 = 95% 4 / 5 = 80% 2 / 4 = 50% 26 / 30 = 87%
teostus uuringualadel

Jahikordade arv 171 17 14 202

Kütitud hanede arv ja 68 (0,4) 8 (0,5) 25 (1,8) 101 (0,5)
keskmine jahi tulemus



Kontrast ja kontroll

Eeldusel, et kehtib hüpotees heidutusjahi mõju olemasolust,
selgub hanede arvu ja käitumise erinevus heidutusjahi põldudel
võrreldes tavaheidutuse põldude ja rohumaadega

NB! Nende seoste uurimine on veel ees

Andmete usaldusväärsuse kontroll
Eeldusel, et kogutud andmed on usaldusväärsed, ei ilmne
erinevust hanede arvus ja käitumises johtuvalt, kas andmed
on kogunud põllumehed ja jahimehed või kontrollvaatlejad = =



Vaatlejagrupid

Põllumehed Jahimehed Kontroll

Hanevaatluste sagedus 527 / 3 355 = 16% 275 / 1 402 = 20% 78 / 977 = 8%

Vaatluse mediaankestus 45 min 40 min 3 min

Haneparve mediaansuurus 250 300 280

Hanede lendu tõusmise kaugus 147 ± 87 m 127 ± 88 m 150 ± 95 m
inimese lähenedes (± SD)

On erinevus,
kuid seletatav
erineva vaatlus-
käitumisega

Tugevat
erinevust
ei ole



Tänan!

Eluslooduse uuringud ja planeerimine

OÜ Rewild, www.rewild.ee


