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Sissejuhatus 

Vastavalt 2013. a jõustunud jahiseadusele on hallhüljes jahiuluk. Küttimisettepanekud 
koostab Keskkonnaagentuur ning esimene küttimiskvoot määrati Keskkonnaameti 
poolt aastaks 2015. Huvi hallhülge küttimise vastu ei ole siiani olnud kuigi suur ning igal 
aastal on realiseeritud vähem kui neljandik lubatud kvoodist. Käesoleva ettepaneku 
koostamisel on kasutatud hallhülge 2017. a seirearuande käsikirja ning hallhülge kaitse 

tegevuskava:  
http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge_ktk_eelnou_ds.pdf . 

 

 

Hallhülge seisund Eestis 

Lähtudes seirearuannetest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres 

olnud pikemat aega tõusutrendis, kuid näitab viimasel kolmel aastal seisakut ja isegi 

kerget langustrendi. 2017. aasta lennuloendusel loendati Eesti territooriumil 

kevadsuvel lesilates karvavahetusel olevaid hallhülgeid kokku 3737, mis on vähem kui 

aastal 2016 (4508) ja aastal 2015 (4237). Aruande koostajad peavad selle üheks 

võimalikuks põhjuseks loenduse ajal valitsenud jahedat ja tuulist ilma, aga ka 

varasemate aastate kehvadest jääoludest tingitud noorloomade suurenenud 

suremuse tõttu nende kahanenud osakaalu populatsioonis. Hallhülge arvukuse langus 

lennuloendustes  väljendub kõige tugevamalt Soome lahe piirkonnas ja Liivi lahes. Siiski 

loendatakse jätkuvalt hallhülgeid enam Liivi lahes ning seal on olnud suurimad ka 

nende poolt kalandusele tekitatud kahjud.  
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Küttimiskvoodi jaotuse piirkonnad 

Küttimiskvoodi jaotuseks on Eesti rannikumeri jaotatud kolmeks osaks: Soome laht, 

Saarte põhja- ja läänerannik ning Liivi laht (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Hallhülge küttimispiirkonnad.  

 

Küttimine 2017. aastal 

2017. aastal oli lubatud küttida kokku 45 isendit, vastavalt küttimisettepanekule neist Liivi lahe 

piirkonnast (nr 1) 25, Saarte põhja- ja lääneranniku  piirkonnast (nr 2) 8 ning Soome lahe 

piirkonnast (nr 3) 12 isendit. Kokku kütiti piirkonnast nr 1 Pärnu maakonnast 7 ja piirkonnast 

nr 2 Saare maakonnast 1 isend.  

  

Küttimiskvoodi suurus ja piirkondlik jaotus 

Hallhülge jahi esimeste aastate küttimiskvoodiks on vastavalt liigi kaitse tegevuskavale kokku 

lepituna pakutud 1 % eelmisel aastal loendatud isendite arvust. Arvestades tagasihoidlikku 

küttimishuvi varasemal kolmel aastal ei ole põhjust seda põhimõtet 2017. aastal muuta. 

Eelmisel aastal loendati hallhülgeid nende lesilates 3737 isendit, millest tulenev küttimiskvoot 



 

 

oleks 37 isendit. Arvestades loendatud isendite hulka,  kalandusele tekitatud kahjude levikut 

ning möödunud jahihooaja küttimise piirkondlikku jaotust, on ettepanek kvoot jaotada 

järgmiselt: 

Liivi laht (piirkond 1): 22 isendit 

Saarte põhja- ja läänerannik (piirkond 2): 8 isendit 

Soome laht (piirkond 3): 7 isendit. 

Mainitud piirkondade lõikes määrab Keskkonnaamet seadusest tulenevad küttimise 

keelualad. 

Kuna hallhülge populatsioon ei ole ülalpoolmainitud piirkondades paikne ning tehtud jaotus 

põhineb paljuski kohalike inimeste huve silmas pidades, on ettepanek jätta Keskkonnaametile 

õigus jahiaja lõpuosas kvoodid vajadusel piirkondade vahel ümber jagada.   


