IVJS infokiri veebruar 2021
Toimunud tegevused:
15.02 – IVJS juhatuse koosolek
Eelseisvad tegevused:
15.03 – IVJS juhatuse koosolek
03.04 – IVJS üldkoosolek

1. Metskitsede küttimine 2020/21 jahihooajal
Metskits: Kvoot 947 isendit – kütitud 907 isendit – täitmine 96 %
Ida-Virumaa jahtkondades kütiti 2020/21 jahihooajal kokku 907 metskitse. Etteantud limiidist
teeb see 96%. Jahindusnõukogu oli seadnud limiidiks 947 isendit. 15 jahtkonda täitsid
küttimislimiidi, mis on juba tunduvalt parem seis võrreldes eelmise aastaga. Ka
küttimisstruktuur on parem, võrreldes eelmise aastaga, kuigi küttimine on ikka veel liialt
sokkude poole kaldu. Kogu tabel leitav IVJS kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php/kuttimine
Kohe varsti tuleb esitada järgmise jahiaasta küttimissoovid ja ulukite arvukus. Palun eriti
hoolsalt oma metskitsed üle lugeda ja reaalne küttimissoov esitada. Et järgneval aastal
kütiksime oma etteantud limiidi ilusti ja struktuurselt ära.

Metssiga: Kvoot jahimeeste ettepanekul 233 isendit – kütitud 364 isendit – täitmine 156%

Täpsemalt saab andmetega tutvuda kodulehelt - http://ivjs.ee/index.php/kuttimine

2. Valmis vaatlusandmete tähtaegadest graafik
Graafikus on ära märgitud liigi kaupa vaatlusaeg, vaatlusandmete ja bioproovide esitamise
tähtajad.

3. Virumaa jahimeeste trofeed hinnatakse Rakveres 06.03.2021

L 6.03 kell 9.00 Rakvere Jahindusklubis (Tartu mnt 61, Rakvere)
Rakvere jahindusklubisse saab oma trofeesid viima hakata alates 11.02.2021 kuni 05.03.2021
Trofeesid saab viia neljapäeviti ja reedeti, kontakt Jaan Villak 516 5612

Kui soovite, võite oma trofeed tuua ka Ida-Viru Jahimeeste Seltsi, toimetame trofeed siit ise
hindamisele.
NB! Virumaa jahikultuuri näitus toimub sellel aastal Ida-Virumaal, Narva muuseumis. Seega
on väga oodatud kõikide meie jahimeeste trofeed hindamisele, mis pärast hindamist näitusele
välja pannakse.
Trofeede hindamisele viimise tingimused:
Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:
1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).
2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.
3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.
4. Maakond ja jahipiirkond, kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul
ka riigi nimi, kus loom kütiti.
NB! Palume küttimiskohana märkida jahipiirkonna, mitte jahiorganisatsiooni nimi!
NB! Eelpoolloetletud põhiandmeteta trofeed võidakse jätta hindamata või võetakse
võimalusel hindamisele teises järjekorras. Nende kandmine jahitrofeede kataloogi sõltub
puuduvate andmete lisandumisest kokkulepitud ajaks.
Palume kohaliku hindamisürituse korraldajal kindlustada, et trofeede vastuvõtmisel
kontrollitakse vajalike andmete olemasolu ja korrektsust ning puudused kõrvaldataks
juba enne hindamist!
Lisaandmed ja erinõuded:
1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.
2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb see
trofeeinfos ära märkida.
4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool looma
vanuse määramiseks.
5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel koljut
enne hindamist mitte lõigata.
6. Metsseahambad palume hindamisele tuua ilma trofeealuseta.

4. Lindude gripp jõudis Eestisse
Tallinnast Kopli poolsaarelt leitud kühmnokkluigel tuvastati eriti ohtlik lindude gripi
viiruse tüvi H5N8. Antud viirustüvi inimestele ohtu ei kujuta, kuid tekitab
majanduslikku kahju. Põllumajandus- ja Toiduamet palub kõikide kodanike kaasabi.
Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonnajuhataja Olev Kalda sõnul on
tegemist esimese sellelaadse leiuga Eestis. “Amet uurib igal aastal nii kodu- kui ka mets- ja
veelinde ning seni lindude grippi tuvastatud pole.” Kõrge patogeensusega lindude gripp
kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suurt
suremust.
“Kuna selle haiguse vastu puudub vaktsineerimise võimalus ja ravi, siis tuleb nakatumisest
hoidumiseks oma kodulinde hoida sisetingimustes. Haigestumise korral tuleb viiruse leviku
vältimiseks linnud hukata ning sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võivad olla
viirusega saastunud, nõuetekohaselt töödelda või hävitada. Kogu eeltoodud tegevus toimub
Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametniku kontrolli all. Uued linnud saab ruumidesse
tuua peale täielikku puhastust ja desinfektsiooni,” selgitas Kalda.

Linnugripi peamised sümptomid:





harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
isutus, uimasus kõhulahtisus;
linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:



hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja
jalanõud.
juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.



välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.





Mida teha kui leiate surnud linnu:





Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde
või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada
helistades infotelefonil +372 605 4767.
Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude grippi on tuvastatud 27 Euroopa riigis ning haiguse tõttu on sellel aastal hukatud või
hukkunud ligi 3,5 miljonit kodulindu.
5. Jahihooaeg hakkab lõppema
Andmete kiireks analüüsiks ja edastamiseks palume järgida seadust ja kõik jahiload kanda
JAHIS-esse 10.03.2021. Nii sellel jahihooajal, kui ka eelmisel on päris mitu korda ette tulnud
olukord, kus realiseeritud jahiload jõuavad väga suure viivitusega JAHIS-esse. Esiteks
rikutakse sellega seadust. Ja teiseks ei saa ma kogu küttimise statistikat kiiresti kokku võtta.
Palun sisestage realiseeritud load vastavalt seaduse JAHIS-esse!
6. IVJS-i JAHTKONDADE 2021VIKTORIINISARJA JUHEND
Eesmärk: Populariseerida jahindust ja läbi ühistegevuse aktiviseerida jahtkondi
omavahel rohkem suhtlema. IVJS-i viktoriinisari toimub 2021 jahiaastal kolmes
etapis.
I etapp toimub 2021 Kiviõli
II etapp toimub 2021 Kohtla - Nõmme
III etapp toimub 2021 Jooksvalt
Kirjeldus: Esitatakse 20 küsimust teemadel: jahindus antiikajast tänapäevani,
jahinduslik seadusandlus, loodus, jaht ja ulukid rahvakultuuris.
Küsimused jagatakse ühe kaupa võistkondadele. Igale küsimusele on aega vastamiseks
2 minutit. Aega hakatakse arvestama peale iga küsimuse esitamist.
Küsimused esitatakse suuliselt ja/või ekraanil.
Küsimustele vastatakse kirjalikult. Vastuste lehele tuleb alati lisada võistkonna nimi.
Igal võistkonnal peab olema kirjutusvahend.
Iga küsimuse järel antakse teada õiged vastused koos lühikese kommentaariga. Peale
igat 5-te küsimust esitletakse jooksev paremusjärjestus. Keelatud on igasuguste
abivahendite (arvuti, mobiiltelefon vms) ja välise abi kasutamine.
Võistkond: Võistkonna suurus on 3 liiget, kes peavad olema Ida-Virumaa maakonnas
tegutsev jahiselts. See nõue ei laiene alla 18-aastastele isikutele. Igast jahtkonnast võib
osaleda piiramatu arv võistkondi.
Hindamine: Iga etapi paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide alusel. Viimasel
etapil liidetakse kõikide eelnevate etappide tulemused ja selgub viktoriinisarja
paremusjärjestus.

Võrdsete punktide korral esitatakse vajadusel lisaküsimus/lisaküsimused kolme
parema võistkonna väljaselgitamiseks.
Autasustamine: Iga etapi kolme parimat võistkonda autasustatakse vastavalt korraldaja
poolt välja pandud auhindadega. Viimasel etapil liidetakse eelnevate etappide
tulemused ja selgub üldvõitja, keda autasustatakse karikaga.
Protest: protesti küsimus(t)e hindamise kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10 minutit
pärast võistluse lõppu ala peakohtunikule. Antud protesti vaatab läbi ja langetab
lõpliku otsuse ala peakohtunik.
Osalemistasu: Viktoriini osalemistasu ühe võistkonna kohta on 10 eurot. Osalustasu
palume tasuda sularahas viktoriini etapi korraldavale jahtkonnale.
Küsimuste korral julgelt pöörduda:
Peakohtunik: Marko Vinni, tel 522 5905, ida.virujs@gmail.com
7. Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele Eesti Maaülikoolis
Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele toimumine on kavandatud kuupäevadele 15.-16.
aprill 2021
Koolitus toimub veebikeskkonnas BigBlueButton.
Koolitus on tasuline, kohtade arv on piiratud.
Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelnevalt registreeruda! Seda saate teha lingi alt:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=345&id_ay_toi
mumine=16604&systeemi_seaded=3,1,12,1,
Maaülikooli muude täienduskoolituste infot vaata:
http://avatudylikool.emu.ee/
Avatud ülikooli kaudu saab õppida ka maaülikooli tasemeõppe ained täiendusõppena.
Samuti oled oodatud pöörduma meie poole oma koolitusmõtetega, et saaksime koolituste
valikut veelgi rikastada!

Lugupidamisega
Marko Vinni
IVJS juhatuse esimees

