
Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel  
4-ha suuruses aias 

                                                                                                                             Juhend 

 1 

 
1. Eesmärk 
 

1.1. Jahikatse (edaspidi “katse”) eesmärk on selgitada aretustöö tarbeks välja 
metsseajahikõlbulikud jahikoerad 
1.2. Jahikoerte metsseajahi oskuste testimine 

 
2. Katse korraldamise tingimused 
 

2.1. Katseid korraldavad suurulukikoertega tegelevad 
kennelorganisatsioonid, jahiorganisatsioonid ja/või metsseaaia 
omanik/valdaja 

2.2. Katse registreerimise ja katsele osavõtjate registreerimise korra 
kehtestab Eesti Jahikoerte Tõuühing 

2.3. Katseid saab korraldada aastaringselt 
2.4. Takse ja jahiterjereid ei katsetata, kui lumekatte paksus ületab 10 

cm. 
2.5. Katseid korraldatakse selleks spetsiaalselt tarastatud 4 ha suurusel 

maa-alal. Katse ajal peavad kohapeal olemas olema  vahendid 
vajadusel koera ja uluki eraldamiseks (koera püüdmiseks) 

2.6. Katsetamiseks sobib keskmise vanusegrupi mets, milles on  
paiguti tihedamat alusmetsa või noorendikku 

2.7. Katsel kasutatakse ühte vähemalt 2 aasta vanust metssiga  
2.8. Katset hindab metsseajahikatse hindamispädevusega kohtunik 

(edaspidi “kohtunik”).  
2.9. Kohtunikul võib olla abiline.  Katse ajal võib aias viibida koerajuht, 

kohtunik, abiline ja kuni kaks harjutuskohtunikku 
 
3. Nõuded osalejatele 
 

3.1. Katsel saavad osaleda kõikidest jahitõugudest koerad, kellega on 
lubatud metsseale jahti pidada 

3.2. Katsele lubatakse koerad, kes on katsele registreeritud Eesti 
Jahikoerte Tõuühingu ja katse korraldaja poolt sätestatud korras 

3.3. Osalevad koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja 
märgistatud 

3.4. Katsetel ei saa osaleda emane koer 30 päeva enne ja pärast 
poegimist. 

3.5. Indleva emase koeraga võib katset sooritada siis, kui teised samal 
päeval jahikatsele registreeritud koerad on jahikatse sooritamise 
lõpetanud. 

3.6. Koeri katsetatakse ainult ükshaaval  
 
 
 
 
 
 
 
4. Katse läbiviimine 
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4.1. Enne katsetamist kontrollitakse koera paugukartlikust. 

Lasu sooritamiseks kasutatakse siledaraudset jahirelva. 
 
Kontrollimine toimub vähemalt 0,5 km kaugusel metsseaaiast. 
Kõik kontrollitavad koerad paigutatakse minimaalselt 25 m 
kaugusele lasu sooritajast. 
Samaaegselt katsel viibivate koerte paugukartlikkuse kontrollimise 
tingimused peaksid olema võimalikult samalaadsed.  
Katsetatavad koerad ei tohi lasu sooritajat näha. 
Paugukartlikke koeri katsetele ei lubata. 

4.2. Koerte katsele pääsemise järjekord loositakse 
4.3. Kohtunik, koerajuht koos lõastatud koeraga ja teised õigustatud 

isikud sisenevad aeda. Õigustatud isikud asuvad kohtuniku 
määratud kohtadele 

4.4. Kõik katse ajal aias viibijad peavad järgima kohtuniku korraldusi 
4.5. Kohtuniku korralduse peale vabastab koerajuht koera uluki 

leidmiseks (edaspidi “otsing”),  ja võib anda koerale otsingu  
alustamiseks ergutava käskluse 

4.6. Kohtunik ja koerajuht liiguvad aia keskele 
4.7. Otsingu ajal ei tohi koerajuht koera suunata 
4.8. Otsinguks antakse koerale aega 10 min 
4.9. Koer peab leitud loomaga töötama vähemalt 10 minutit. Töötamise 

aja otsustab kohtunik 
4.10. Koera  katsetamine lõpetatakse, kui koer : 
 

4.10.1. Ei lähe otsingule  
4.10.2. Ettenähtud aja jooksul looma ei leia 
4.10.3. Kui koer katkestab töötamise rohkem, kui 2 minutiks 
4.10.4. Kui uluk vigastab koera, lõpetatakse ta katsetamine ja 

tema tööd ei hinnata  diplomi vääriliseks 
4.10.5. Katse korraldaja ei vastuta katse käigus koerale 

tekitatud vigastuste või hukkumise eest 
4.10.6. Koeri, kes on agressiivsed inimeste suhtes ei lubata 

katsetele.  
 
5. Järgmise koera võib katseks aeda viia mitte varem, kui kahekümne minuti 

möödudes eelmisest katsest. Ühe päeva jooksul ei tohi katsele registreerida 
rohkem kui 10 koera 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Koera  töö hindamine  
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Katsel hinnatakse järgmisi koera omadusi ja tööelemente: otsimise meisterlikkus 
(haistmine, kuulmine, nägemine), otsing, julgus ja hasartsus, hääl, visadus, 
meisterlikkus peatada ulukit, kuulekus 
 

6.1. Otsimise meisterlikkus - koera võime haistmise, kuulmise ja 
nägemise  abil  looma otsida ja üles leida 

6.2. Otsingu laad  koera liikumiskiirus ümbrust läbi otsides, otsimise 
ulatus laiuti ja sügavuti 

6.3. Julgus ja hasartsus - koera enesekindel ja aktiivne käitumine 
looma nähes 

6.4. Hääl- määratakse kindlaks hääletugevus, kõlavus, kuuldavus ja 
tõuomasus 

6.5. Visadus - koera järjekindlus looma üles otsida, teda jälitada ja 
peatuma sunnitud looma peale haukuda 

6.6. Meisterlikkus - koera käitumine looma läheduses ja looma 
paigalpidamine saatja laskekaugusele  jõudmiseni 

6.7. Osavus - oskus looma rünnakute eest kõrvale põigelda 
6.8. Kuulekus - koerajuhi käskluste ja signaalide täpne ja kuulekas 

täitmine 
 
7. Koera  tööd hinnatakse järgmiste maksimaalhinnetega pallides 
 

   Töö elemendid    Töö maksimum  
hinded 

Otsimise meisterlikkus 5 
Otsingu laad 10 
Julgus ja hasartsus 20 
Hääl 10 
Visadus 15 
Meisterlikkus rünnata 
looma 

20 

Osavus 15 
Kuulekus 5 
 ÜLDHINNE                      100 

 
8. Vastava järgu diplomi saamiseks peab koer  saavutama järgmised 
minimaalhinded 
  

Töö elemendid    I järk   II järk  III järk 
Üldhinne      80      70     60 
Sellest:      
Julgus ja hasartsus      16     14     10 
Visadus      13     11      8 
Meisterlikkus rünnata 
looma 

     16     14     10 

Osavus      13     11      8 
 
 
 
9. Kõrgem hinde alandamise skaala koera töö hindamisel  
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Nõuded kõrgema 
hinde saamiseks 

Kõrgem hinne 
pallides 

Hinnet alandavad 
puudused 

Hinde alandamine 
pallides 

1.Otsimise 
meisterlikkus 
 
Koer peab 
haistmise, 
kuulmise ja 
nägemise abil 
kiiresti ja kindlalt 
looma leidma 

 
 
 
 
       5 

 
koer kontrollib teist -
kordselt jälgi, kuid leiab 
looma suhteliselt kiiresti 
 
koer eksleb vanadel 
jälgedel, kuid leiab looma 
ettenähtud aja jooksul 

 
     1-2 
 
 
 
 
      3-4 
 

2.Otsingu laad 
 
Otsing on kiire ja 
ulatuslik, põhiliselt 
galopis, koer läbib 
raskestiläbitavad  
kohad 

 
 
 
 
      10 

otsing  on ulatuslik, kuid 
mitte kiire, traavides 
 
otsing pole ulatuslik, 
üleminekud traavile,  
kuid raskestiläbitavad  
kohad otsib läbi 
 
otsing pole ulatuslik,  
koer väldib 
raskestiläbitavaid kohti 
 
otsing on veniv, peamiselt 
sammu, koer väldib 
raskestiläbitavaid kohti 

        2 
 
 
 
        4 
 
 
 
 
        6    
 
 
 
        8 

3.Julgus ja 
hasartsus 
 
Leidnud looma, 
ründab koer teda 
julgelt ja hasartselt, 
pidevalt haukudes 
ja näksates. Oma 
rünnakute 
visadusega sunnib 
looma kohapeal 
keerlema 

 
 
 
 

20 

 
koer ründab ulukit 
erikülgedest,kuid näksata 
püüab teda harva aga ei 
lase loomal paigalt liikuda 
 
koer ründab julgelt ulukit, 
üritades teda näksata või 
mitte, samas ei lase ta 
ulukil liikuda  
 
koer haugub ulukit 
tigedalt, kuid ei püüa teda 
näksata, lubades tal 
nihkuda paigast või veidi 
edasi minna 
 
koer ründab ulukit 
tigeduseta, looma juurest 
ei lahku, pideva 
haukumisega suunab 
tähelepanu endale, 
millega segab looma 

 
          2 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7-9 
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liikumist 
 
koer haugub looma 10-15 
m kauguselt, kuid pöörab 
looma tähelepanu endale 
ja sellega ei lase tal edasi 
minna  
 
koer haugub looma enam 
kui 15 m  kauguselt  ja 
aralt 

 
          
          10 
 
 
 
 
           
          12 

 
4. Hääl 
 
 
Koer peab 
haukuma tugeva, 
kaugele kostva 
tõuomase häälega 

 
 
 
 

10 

 
hääl on kõlatu või kõlav, 
kuid katkendlik 
 
hääl on kõlatu, kuid pidev 
 
hääl pole tõule omane, on 
katkendlik 
 
hääl on kähisev, 
katkendlik 

 
2 

 
 

4 
 

6 
 
 

7 

 
5.Visadus 
 
 
Koer jälitab looma 
visalt, kuni loom 
peatub ja ilma 
koerajuhi 
käskluseta ei 
lõpeta jälitamist. 
Haugub looma kuni 
koerajuhi minekuni 
looma juurde 

 
 
 
 
 
 
       15 

 
koer jälitab looma 5 –10 m 
vahemaaga 
 
looma seismajäämisel 
koer katkestab 
haukumise, kuid peatselt 
jätkab haukumist 
 
looma seismajäämisel 
jookseb koer eemale, kuid 
tuleb kohe tagasi 
 
koerajuhi lähenedes 
hülgab koer looma, kuid 
pöördub iseseisvalt tagasi 
 
koer lõpetab looma 
haukumise ega pöördu 
tagasi 
 
 

 
2 

 
 
 

4 
 
 
 

6 
 
 
 
           7 
 
 
         8 -10 
 

 
 
6.Meisterlikkus 
 
 

 
 
 
 
 

     
koer ründab looma 
hasartselt, kuid peamiselt 
keha esiosa (pea, kõrvad 
ja rindkere) ja üritab ainult 

 
 

5 
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Koer peab 
hasartselt ründama 
ulukit näksates 
teda kandadest või 
kintsudest, 
takistades tema 
liikumist 

 
20 

sealt näksata 
 
koer ründab looma 
hasartselt ja süsteemitult  
igast suunast, peamiselt 
eest ja ainult üritab teda 
näksata 
 
hasarditu töö igast 
suunast ilma rünneteta ja 
ei püüagi looma näksata 
 
haugub ulukit tagant, 
looma rünnaku ajal 
taganeb aralt 
 

 
 

6-7 
 
 

 
 

           
          8-9 
 
 
 

12 

 
7.Osavus 
 
 
 
Koer peab looma 
igasuguste 
rünnakute eest 
kiiresti ja osavalt 
kõrvale põiklema, 
et mitte sattuda 
kihvade löögi alla 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
koer põikab looma 
rünnakute eest osavalt 
kõrvale, jookseb eemale ja 
lühikeseks ajaks kaotab 
initsiatiivi 
 
koer põikab rünnakute 
eest osavalt kõrvale, kuid 
jookseb küllalt kaugele ja 
kaotab pikemaks ajaks 
initsiatiivi 
 
koer ei oska kõrvale 
põigelda ja sattub looma 
kihvade löögi alla, kuid 
jätkab ründamist 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 

8.Kuulekus 
 
Koer täidab 
meelsasti kõiki 
koerajuhi käsklusi 
ja signaale 

 
 
 

5 

 
koer ei ilmu meelsasti 
koerajuhi kutse peale 
 
koer ei allu koerajuhi 
käsklustele 

 
 

2 
 

4 
 

 


