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PUNAHIRVE VALIKLASKMISE ALUSED 
 
Koostatud teatmeteose „Ansprechen des Schalenwilden“ Fischer, Schumann, Lamster. Berlin 1983 
põhjal. Ajaleht „Jahimees“ A. Lillemäe/ 1994. Refereerinud ja täiendanud E. Raun / 2021   

1. Valiklaskmisel tuleks lähtuda järgmistest  põhimõtetest: 
 

• kütitakse kõik väliste tunnuste järgi haiged või väärarengutega isendid, samuti loomad, kes on 
tugevasti vigastatud  või haavatud, sõltumata vanusest.  
Väiksemate vigastuste või vigadega (näiteks osaline sarvede deformatsioon) isendid, kes paranevad, 
tuleks säästa, kui mõned teised põhjused lasku ei õigusta. 

• hinnata tuleb keha suurust (nii emas- kui isasloomadel). Alla keskmise kehasuurusega isendid 
kuuluvad küttimisele; Valiklaskmine viiakse läbi üldjuhul enne jooksuaja algust, et takistada halbade 
geenide edasikandumist. 

• Alles siis, kui oskame hinnata hirve vanust, võime hinnata looma kvaliteeti. Kvaliteeti peab alati 
hindama hirve vanuse kontekstis. Kordame: kõigepealt hindame pulli vanust välimiku järgi ja alles siis 
vaatame kvaliteeti, kas see vastab vanusele või mitte.  

• Laskmise raskuspunkt on klassis 1-3-ndad sarved. Seal on valikute tegemine kõige lihtsam. 
Valiklaskmine algab kohe hooaja alguses, kütitakse 1. sarvede kandjaid, kellel pole sarved naha seest 
veel välja tulnud). Üldiselt peaks esimeste sarvede miinimumpikkuseks olema kõrvade pikkus; 

• Vanemate hirvede hulgas valitakse keha suuruse järgi ja trofee pikkuse, harulisuse ja vormi järgi; 

• Kütitud hirved kellel on pikad, täisharulised, hea kvaliteediga sarved, kvaliteetse krooniga, 
kombinatsioonis noorepoolse „pea veel püsti“ kehakujuga on kõik liiga vara kütitud e. valed lasud. 
Selliseid sarvi lastakse ainult kombinatsioonis välimikuga, mis lubab eeldada vanust 12+ aastat. 

• vasikate laskmine toimub alates augustist-septembrist ja karja hulgast vasikate suuruse ja välimuse 
järgi. Veel olemasolevad täpid tähistavad  hilist vasikat. Lastakse ära isendid kelle suurus on alla karja 
keskmise. Kõiki tugevaid isendeid säästetakse. Arvukuse tõusu reguleeritakse just üldisest 
väiksemate emade ja vasikate küttimisega. 

• Üle-vananenud isendid kuuluvad ära küttimisele. Kütitakse ära „rippuvate-põlvedega“, alla vajunud 
selja, rippuva-kõhuga ja  kuivetu peaga vanad isendid; 

• Õigesti läbiviidud valiklaskmise korral jäävad alles ainult parimate eeldustega isendid, nii keha 
suuruselt kui välimuselt. See tagab terve ja tugeva järelkasvu. 

1.1. KLASSIFITSEERIMINE 

Klass I a 

 Küpsed trofeeloomad. Sarvede kaal 4,5-6,5 kg või suurem. Minimaalne vanus 12 a.  Sarvede kaal 
vähemalt 75% kaalust, mille saavutab küps hirv sellel territooriumil keskmiselt. Eriti hea 
sarvematerjaliga kes pole veel sarvede järgi otsustades oma arengu tipus, tuleks veel 1-2 aastaks 
säilitada, kuni sarvekasv saavutab maksimumi ja hirv jõuab oma häid geene maksimaalselt edasi 
anda. 
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Klass I b  

 Vanad, laskmiseas hirved, sarvekaal 4,5-6,5 kuid sarvedel esineb tugevaid vormivigu. (Pisivead veel 
sarvi klassi I b ei liigita) Vormivead on puuduvad harud ja deformeerunud otsad. Sellised hirved 
lastakse valiklaskmise käigus ära.  

Klass II a 

 On nn. tulevikusarved, veatu sarvekasvuga, vastavad keha ja sarvede arengult oma vanuseklassile ja 
ei ole saavutanud veel 12 eluaastat. 

Klass II b 

 Kütitavad loomad kes keha ja sarvede arengult ei vasta oma vanuseklassile. Need hirved ei saavuta 
kunagi I klassi ja sarvede kaal jääb 2,5-4,5 kg. 

Klass II c 

 Väikest kasvu hirved, kes on arengult maha jäänud ja oma vanuseklassi keskmisest tunduvalt allpool. 
Sarvede kaal ei ületa 50% normaalse I klassi sarvede kaalust. Siia hulka kuuluvad sarved 1. kuni 4. 
sarvedeni. Üksikud vanad pullid ilma sarvedeta (mungad) ja üle vananenud tugevasti taandarenenud 
sarvedega isendid. 

1.2. HINDAMINE SARVEDE KUJU JÄRGI 

 Sarvede kuju järgi liigitatakse hirved kahte põhivormi: ümmargused (joonis 1.1 a-c) ja sirged (joonis 
1.1. d-f). Kitsas, peaaegu suletud ümarvorm (a), südamekujuline ümarvorm (b); ideaalvorm (c); kitsas 
sirge vorm (d); tavaline sirge vorm (e); lai sirge vorm (f). Kõik need vormid on võimalikud ühel ja samal 
jahialal. Puhtaid vorme esineb vähe, tavaliselt on tegu üleminekuvormidega. Kitsad on vähem 
soovitud, kuna hindamisel annab lai sarvevahe rohkem punkte. 

NB!  Hirvede sarvede harusid väljendatakse mõlemal sarvel olevate harude summana. Kui mõlemal pool 
on võrdne arv harusid on sarved „korrapärased“ ja kui on erinev arv harusid, siis „ebakorrapärased“. 
Ebakorrapäraste puhul lisatakse sarvele kus on vähem harusid mõtteliselt nii palju, et oleks võrdne 
suurema harude hulgaga teise poolega.  Näiteks joonis 1.1. d on harusid 6 ja 7 aga nimetatakse ta 
ebakorrapärane 14. Joonisel 1.1 c on aga mõlemal pool 7 haru ja seega on sarved korrapärane 14. 
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1.3.  HINDAMINE KROONIKUJU JÄRGI 

 Erinevaid kroonikujusid ja üleminekuvorme on väga palju. Kuna krooni kuju ja harude arv annab 
trofeede mõõtmisel kuni 10 punkti on sellest lähtuvalt välja kujunenud soovitud ja vähemsoovitud 
kroonikujud. Soovitud kroonikujude hulgas esinevad variandid (joonis 1.2. a-e)  
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Enamsoovitud kroonikujud: 

a) Lihtne ja tavaline kolmeharuline kroon, mis peaksid igal heade eeldustega sarvedel esinema alates 
3. test sarvedest (4.aastane loom); 

b) Karikakujuline kroon, „ebaloomuliku käe“ kuju ühes tasapinnas; 
c) Kühvel- ehk labidakujuline kroon, kus krooni pind on kõrgemal sarveotstest; 
d) „Käekujuline“ kroon; 
e) Üksteisest eemale hoidev ja/või sügavalt lõhestunud kroon; 

Järgmised kroonikujud saavad hindamisel vähem punkte ja on selletõttu vähemsoovitavad: 

f) Lihtne kahvlikujuline kroon, koosneb kahvlist ja ühest madalamal asetsevast harust; 
g) Kahekordne kahvlitega kroon; 
h) Astmeline kroon; 
i) Jagunenud kroon; 
j) Nn. hundiharudega kroon. 

 Kas kroon on soovitud või mittesoovitud kujuga ei anna alust looma liigitada sarvede Ib klassi, valikul 
tuleb jälgida eelkõige sarvede kaalu!  

 

 

 

 

2. SARVEDE LIIGITAMINE 
 
2.1. Sarvede liigitatakse kolme põhigruppi: head, keskmised ja väheste eeldustega sarved. 

 Järgmised näited on rekonstrueeritud ühel kindlal jahialal tehtud vaatluste põhjal ja selgitavad meile 
H-tüüpi (hoitav), K-tüüpi (keskmine) ja L-tüüpi (lastav) hirvede võimalikku sarvede arengut. Selle 
põhjal on jahimehel võimalik hirvi vaadelda ja neid raskusteta erinevatesse vanusegruppidesse 
liigitada. 

2.1.1. H-TÜÜP (tuleb hoida) 

 Heade eeldustega hirve sarved on suure kaaluga, pikad ja paljude harudega. Selliste pullide sarved 
kasvavad edasi ka peale 12. eluaastat kuni 14. eluaastani, saavutavad selles vahemikus sarvede 
maksimumi ja alles peale seda algab taandareng.  

 



PUNAHIRVEDE VALIKLASKMINE | E.RAUN 
 

 

5 

 

a) 1. sarved. Noorel isendil on tugevad sarved, ulatuvad 2-3 korda üle kõrvade pikkuse, sageli otstes 
tömbid (klass II a) 

b) 2. sarved. min 8 harulised, sõrmepikkuste harudega, käelabapikkuste kesk-harudega, ühel sarvel on 
märgata krooni kujunemist.  

c) 3. sarved. vähemalt 10 harulistel sarvedel peab olema mõlemal sarvel kroon (klass II a). on näha 
vaheharude algeid. 

d) 4. sarved. 12 harulised pikad sarved, lai ulatus ja pikad keskharud. Vaheharud on olemas ja sarved 
on saavutanud täisharulisuse. 

e) 5. kuni 6. sarved. ebakorrapärane 14 haruline, sarvede kaal on tugevalt tõusnud. Kuna hirv on juba 
oma kehalises arengus 6-7 a. vanuses juba küps, siis suunatakse kaltsium jms. sarvede arenguks 
vajalikud ained kehast sarvedesse.  

f) 7.-9. sarved. ebakorrapärane 18 haruline, väga hea laius ja ilusad kroonid, pikad tugevad harud, 
soovitud vanus pole veel saavutatud (klass II a). Tänu suurepärasele eeldustele saavutab ja ka ületab 
hirv selles vanuses ettenähtud sarvede kaalu nõude (4,5-6,5 kg) ja saavutab hindamisel üle 170 
punkti ehk pronksi.   

g) 10.-12. sarved. ebakorrapärane 18 haruline. Kuigi vanus on täis, on sarvedes näha, et kaal suureneb 
veel 1-2 aastat. Massiivse krooni tõttu tundub sellise sarve puhul, et kaal on hoolimata vanusest 
endiselt üleval. Kaalu kogunemist sarvede alaossa ettenähtud 12 a. vanuses ei ole toimunud. Sellega 
on kummutatud paljude jahimeeste eksiarvamus kindlast reeglist, et noorel hirvel on kaal üleval ja 
vanal all. Selle hirve täisharulisus oleneb headest eeldustest ja oleks säilinud kõrge vanuseni.   
  

h) Ülevananenud hirv. Kroonid puuduvad, tüvede pikkus ja harud on taandarenenud, ainult sarvede 
kaal näitab, et kunagi on olnud tegu „hiiglasega“  

 Pildilt 1.3. on valiklaskmise mõttes kütitavad ainult rohelisega märgitud sarved h). NB! Looduses 
nõuab suurt kogemust tuvastamaks seda mitmendad sarved on vaadeldaval hirvel. Selleks tuleb 
lähtuda pea- ja kehakujust, vaadelda looma mitme nurga alt ja erinevates keha asenditest.(vaata 
joonised 1.6. ja 1.8. a, 1.8.b) 
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2.1.2. K-TÜÜP  (keskpärane) 

 K tüüpi hirve arengurida näitab sarvede arengu kulminatsiooni juba enne etteantud vanuse (12. a) 
saavutamist. Juba pärast 9.-10. aastat toimub keskpäraste sarvede kaalus, pikkuses ja harude arvus 
kiire taandareng (joonis 1.4).  

 

a) 1. sarved. ulatuvad vaevu üle kõrvade, otsad teravad, valged, ilma erilise kaaluta (klass II c) 
b) 2. sarved. 6 haruline, kõrgel asetsevate kesk-harudega, sarveotsad tömbid (klass II c) 
c) 3. sarved. 8 haruline, pikad harud, aga väike kaal. Sarveotsad tömbid. Selline isend tuleb küttida, kuna 

puuduvad eeldused kroonide kujunemiseks (klass II c). (paljuräägitud kahvel) 
d) 4. sarved. ebakorrapärane 10. haruline, väike kaal (klass II b). 
e) 5. ja 6. sarved. vaheharudega, 10-haruline, sarvede kaal on tunduvalt suurenenud, sellest hoolimata 

keskpärased. Kroonid puuduvad ja hirv kuulub küttimisele. (klass II b) 
f) 7.-9. sarved ebakorrapärane 12 haruline, hirv on saavutanud oma sarvede arengus maksimumi. Kuna 

on olemas ainult 1 kroon kuulub küttimisele. 
g) 10.-12. sarved. vaheharudega 10 haruline, näitab juba kaalu, pikkuse ja harude taandarengut. (klass 

II b). 
h) Ülevananenud hirv. Ebakorrapärane, 8 haruline, väga tugevasti taandarenenud. Suhteliselt suurtel, 

tugevatel, aga lühikestel sarvedel on vähe harusid. Sellise kõrge vanuseni ei oleks pidanud hirv elama.  
K tüüpi hirve juures on näha, et kogu arengu juures oli sarvede kaal all e. sarvede alumises osas. All 
palju ja üleval vähe on halb pärilikkuse tunns ja sellised geenid ei tohiks edasi kanduda.  

 

2.1.3. L-TÜÜP (ehk lastavad sarved) 

 Seda tüüpi iseloomustavad selgelt halvad pärilikud eeldused. Mõnes vanuseklassis on sellised sarved 
„üleval ei midagi all palju“ (joonis 1.5). Sellised hirved tuleb ära küttida juba 1. ja 2. sarvede kandmise 
ajal, muidu annavad nad oma halvad geenid jooksuajal edasi. 
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a) 1. sarved on väikesed ja kõrvadest madalamad, naaskelteravad ja heledat värvi. (klass II c)  
b) 2. sarved, kahvlid-silmaharud on väga lühikesed, sarvetüved seevastu pikad ja lainetavad, sarvedele 

on tüüpiline kolmnurga kuju (klass II c) 
c) 3. sarved, ebakorrapärased kuueharulised sarved on peenikesed, heledate otstega, 

kolmnurgakujulised (klass II c) 
d) 4. sarved, kuueharuline, väga madalal asuvate kesk-harudega sarvestik, sarvetüved on pikad ja 

teravad („mõrtsukad“). Sarvede kaal on väike. Selline hirv tuleb asurkonnast eemaldada ainuüksi 
seepärast, et ta on teistele eluohtlik. 

e) 5.-6. sarved , kaheksaharuline, pikad , peenikesed sarved lühikeste harudega. Selge mahajäämus 
arengus  (klass II b) 

f) 7.-9- sarved. ebakorrapärane 10 haruline, lühikesed harud, väike kaal (klass II b) 
g) 10.-12. sarved. 8 haruline, on toimunud tugev taandareng (klass II b) 
h) Ülevananenud hirv, silmaharud on vaid arvatavad (klass II c) 
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3. PEA KUJU JA NÄOILME 

Vanuse hindamise juures tuleb alati arvestada ka näo ilme ja pea kujuga. 

 

Joonisel 1.6. : 

a) Pullvasikal on lehmvasikaga võrreldes tömbim pea ja tugevam kael. Eestvaates on pulli pea peaaegu 
võrdhaarne kolmnurk.  

b) 1. sarvedega hirve pea on külgvaates sale ja terav, näoilme on elav ja uudishimulik. 
c) 2. sarvedega hirvel ei ole olek enam nii „lapselik“ pea on suurem, olek tasakaalukam. 
d) Noorel hirvel on pea juba lai, näoilmes on eneseteadvust. On moodustunud väike topeltlõug. 
e) Keskealise hirve pea on lai, tänu rinnalotile mõjub see tömbi ja kolmnurksena. 
f) Vanal, küpsel hirvel on lai, tugev, väljakujunenud kahekordse lõua ja selge rinnalotiga pea. Näoilme 

on väärikas ja tõsine. 
g) Üle vananenud hirv. Pea on lai ja tömp. Esile kerkinud põsesarnade tõttu on tundub pea kondise ja 

kuivetuna. Sügavad pisarakotid ja rippuvad kõrvad pehmendavad pahurat ja väsinud näoilmet. 
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4. HINDAMINE SARVEDE PROFIILI JÄRGI 

 

 2.-4. sarvedega hirv on nn. noorte klaasis ja selles vanuses on hirve eeldused sarvede kuju järgi 
selgesti eristatavad. Vaadeldes hirve küljelt saab sarvede kontuure mõttelise joonega ühendades kas 
kolmnurkse või trapetsi kuju. (joonis 1.7) selle järgi eristatakse kolmnurkset (L-tüüpi) ja 
trapetsikujulist (H-tüüp) sarvi. Hirvedel kellel on sarvekuju kolmnurgakujuline käib ütlus „all palju, 
üleval vähe“. Ehk neil pole eeldusi krooni moodustumiseks. Seepärast need sarved liigitataksegi (L- 
lastavate sarvede tüüpi).  

 Heade eeldustega hirvedel moodustub mõttelistest joontest ristkülik või trapets, olenevalt kroonide 
kujule. Sarvede selline kuju näitab, et on tegemist ühtlase arenguga. Tavaliselt on selliste sarvede 
puhul palju ühe pikkusega harusid ja tugevad sarvetüved. Sellised hirved liigitatakse H tüüpi ja 
valiklaskmise korral neid säästetakse. 

      

5. HINDAMINE KEHAKAALU JA KEHAKUJU JÄRGI 

 

 Kehakaal ja kuju arenevad kogu hirve eluaja jooksul. Tuleb tähele panna, et ühtlaste proportsiooniga 
noore hirvepulli kehakaal asub rohkem esijalgadel, et tugevad sarved saaksid välja kujuneda. Elu 
jooksul pea kandmisviis muutub alates püstisest kuni seljajooneni ära vajumiseni.  

 



PUNAHIRVEDE VALIKLASKMINE | E.RAUN 
 

 

10 

 

a) hirvevasikas 
b) esimesed sarved 
c) 2. sarved 
d) 3. sarved 

 

e) keskealine hirv 
f) vana, küps hirv 
g) üle vananenud hirv 
 
5.1. HIRVEVASIKAS 
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 Suvel, kui vasikad on veel väikesed on väga raske eristada omavahel erisoolisi vasikaid. Näoilme on 
kõigil lapsik, karv kehal tume ja vahel samamood tume ka kõhul. Sügisepoole hakkab pullvasika keha 
muutuma jässakamaks (joonis 1.9. a) ja pea tundub tänu sarvede tulemise kohale tömbim. 
Talvepoole tekib pullvasika kõrisõlmele ja sarvede tulemise kohale veidi lakka. Kindlamaks soo 
määramiseks tuleb jälgida urineerimist. Lehmvasikas kükitab kergel ja ajab jalad veidi laiali, 
pullvasikas urineerib käigupealt. 

 

5.2. HIRV 2. ELUAASTAL, ESIMESED SARVED (Joonis 1.9. b) 

 Eest vaadates tundub pea kitsana, küljelt terava ja väljavenitatuna. Kibunapärjad on selgelt 
eristatavad, sarved on saledad ja hirv kõnnib püstipäi. Pea ja kaela hoiak on peaaegu 90 kraadise 
nurga all. Lihakeha on väike. Tagumik terav. Figuur on sale ja kaal jaotunud ühtlaselt esi ja 
tagajalgadele, seetõttu tundub hirv väga pikajalgsena. Suhted emaga on veel väga tugevad seepärast 
on ta tihti jooksuaja alguses ja keskel veel ema juures. Seejärel alustavad sageli üksikuna iseseisvat 
elu. Karvavahetus toimub mais ja aprillis, mais väljuvad esimesed sarved nahast. Vastavalt eeldustele 
ja kibunapärja arengule algab pulkade kiire areng. Valiklaskmise klassifitseerimine kas klassi II a või II 
c toimub sarvede pikkuse ja tugevuse järgi.   

 

5.2.1. Esimeste sarvede analüüs 

 

Joonisel 1.11. on (a) kuni (d) heade eeldustega sarved: 

a) veel naha all asuvad head sarved 
b) tömpide otstega sarved 
c) kroonsarved 
d) ideaalsed esimesed sarved 
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 heade eeldustega hirvedel on juba jahihooaja alguseks poolteist korda kõrvadest pikemad. Joonis 
1.11 (a) on nahaga kaetud sarved. Septembri lõpus vabastatakse need nahast ja siis võib nende 
pikkus ulatuda kahekordse või enama kõrvapikkuseni.  
Eriti heade eeldustega esimeste sarvede kandjatel on sarved pärast nahast vabastamist kuni 38 cm 
ja pikad tömpide otstega sarved (b) või kuni 34 cm pikad kroonialgetega sarved (c). Kuni 60 cm 
pikkade ja laineliste sarvede omanikke (d) tuleb käsitleda kui haruldusi ja potentsiaalseid 
rekordsarvede kasvatajaid. Selliseid tuleb igati hoida ja kaitsta.    

Joonisel 1.11 on (e) kuni (g) halbade eeldustega esimesed sarved: 

e) ebaühtlane pikkus;  
f) sarvede pikkus ei ületa kõrvu, teravate või tömpide otstega; 
g) vähene pikkus ja kaal, kõrvadest pikemad aga naasklitaolised, teravad heledat värvi sarved; 

 Kõik sellised isendid kelle sarvede pikkus või vorm erineb kindlatest normidest tuleb liigitada klassi II 
c ja asurkonnast ära lasta.   

 Minimaalnõue esimestele sarvedele peaks olema vähemalt 35 cm pikad või selgete kroonialgetega 
sarved.  

 Joonisel 1.11.1 on kõik 1,5 aastased pullid. Näha on kui erinev võib olla esimeste sarvede kvaliteet. 
Valiklaskmise alla läheks see keskmine. 

 

Kuidas eristada head 1,5 aastast 1. sarvede kandjat ja halba 2. sarvede kandjat? 1,5 aastasel ei ole kunagi 
selgelt eristatavaid, ettepoole suunatud silmaharusid. Ebakvaliteetsetel teistel sarvedel on sageli näha 
ülespoole suunatud piiki või väikest harki ja tugevaid silmaharusid. Seega kui noorel hirvel harunevad sarved 
ülespoole, kuid silmatorkavad silmaharud puuduvad, võib väita, et need on suurepärased esimesed sarved, 
mitte ebakvaliteetsed teised sarved. 

 

5.3. HIRV KOLMANDAL ELUAASTAL, 2. SARVED 

Hirve kolmas eluaasta, ehk 2. sarved (joonis 1.12). Pea on küljelt veel kiilutaoliselt terav, eestvaates kitsas. 
Kibunapärjad on selgelt eristatavad. Kael endiselt sale, püstine ca 90 kraadi või selle lähedal. On märgata 
kerget lakka. Tagumik on endiselt terav. Lihakeha on tunduvalt suurem kuid jalgadele jaotunud veel 
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ebaühtlaselt. Käitumine endiselt uudishimulik, kuid jääb jooksuajal kõrvaltvaatajaks, kuna vanad pullid neid 
karja juures enam ei kannata. Karvavahetus toimub mais ja septembris-oktoobris. Sarved tulevad naha 
seest välja augustis ja heidetakse maha aprillis. 

 

 

 

 

5.3.1. Teiste sarvede analüüs   

 

Heade eeldustega H-tüüpi sarved (a) kuni (c) 

a) 8 haruline 
b) 10 haruline 
c) ebakorrapärane 12-haruline 

 Sarvede arengus nõutakse 2. sarvedelt minimaalselt 8 haru ja 10 cm pikkuseid kahvleid ja 20 cm 
pikkusi kesk-harusid. Silmaharud võivad veel lühikesed olla (a). 

 Suurepäraste eeldustega hirvedel on selles vanuseklassis, kas ühel või mõlemal sarvel kroon välja 
arenenud (b). Nad võivad areneda ka ebakorrapärasteks 12 harulisteks sarvedeks (c). Krooni otsad 
on tömbid, sarved tugevad, neil on head kesk-harud. Külgvaates moodustavad heade eeldustega 2. 
sarvedel mõttelisi piirjooni tõmmates pikaksvenitatud ristkülikud (vt. joonis 1.7 b). Sellised sarved 
kuuluvad klassi II a ja valiklaskmisel säästetakse.   
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Halbade eeldustega sarved L- tüüpi (d) kuni (g) 

d) silmaharudega kahvlid 
e) ebakorrapärane 6 haruline 
f) 6-haruline 
g) väiksed, 8 harulised 

 Valiklaskmisele kuuluvad kõik II c klassi liigitatavad hirved, kelle sarvede ehitus on kehv, koosnevad 
vaid püstisest piigist või väikesest kahvlist ja esimesest silmaharust. Sarved on peenikesed ja ilma 
kaaluta, heledat värvi ja väheste teravate otstega harudega. Kui kujutada ette sarvi d, e ja f 
külgvaates, oleks selgelt eristatav kolmnurga kuju (v.t. Joonis 1.7. a). Parematel sarvedel on küll 
otsakahvel olemas ja keskharud, aga need ja silmaharud on lühikesed (g).  

 Ehk siis selles vanuses tuleb aktiivselt jahtida loomi, kellel on mõlemal sarvel vaid 2-3 haru (nn. 
neljalisi ja kuuelisi), tingimusel, et sarved ei ole katki. (katki eriti detsembris, jaanuaris). 

 

5.4. HIRV NELJANDAL ELUAASTAL JA 3. SARVED 

Ülemineku eas, 4. eluaastal on hirvel juba märksa suuremad kehaproportsioonid (joonis 1.4.). Pea on 
laiem, kibunapärjad ei ole enam nii selgelt eristatavad. Pead kantakse siiski veel püsti ja on seljajoone 
suhtes pea igas olukorras veel 90 kraadise nurga lähedal. Lakk on juba olemas, eriti külmematel 
sügistel. Seljajoon on sirge, kaela ja selja vahel on näha „sadulat“. Figuur on tugev ja jõuline. 
Käitumine on muutunud ettevaatlikuks. Osaleb ka jooksuajal, eriti kui asurkonna sooline struktuur 
on paigast ära ja pulle vähe. Sarved vabanevad nahast juuli lõpul ja heidetakse märtsi lõpul.   

 

5.4.1. Kolmandate sarvede analüüs: 

 Heade eeldustega H-tüüpi sarved (Joonis 1.15.)  

Nende sarvede II a klassi miinimumnõudeks on alates 3. sarvedest mõlemal sarvel kroonide 
olemasolu. Krooniharud peavad olema vähemalt sõrme pikkused, kesk-harud selgelt välja arenenud. 
Suurte sarvede puhul võivad heade eelduste tunnuseks olla ka tömbid krooniotsad. Külgvaates 
moodustavad sarvede ristküliku, trapetsi 
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Joonis 1.15. 

a) 10 haruline. 10. haruliste kroonidega sarveharudel on nõue – täisharulisus. Sarvede pikkus võib olla 
keskmiselt juba 56 cm, keskharu pikkus 27 cm ja sarvede kaal 2,5 kg. (a) 

b) 12 haruline. 12. harulised täisharulised sarved. Sarvede keskmine pikkus 64 cm, keskharu pikkus 28 
cm, sarvede kaal 3,6 kg. (b) 

 

 

   

 

 

Halbade eeldustega L-tüüpi sarved: 

c) 8 haruline, pikad silmaharud ja lühikesed kesk-harud. Lootus kroonide tekkimisele puudub. Sarvede 
kaal 2,1 kg., keskmine pikkus 66 cm. 

d) Vaheharudega 8 haruline. Pikad silmaharud, lühikesed vaheharud. Kesk-haru ühel sarvel kõrgelt 
algav ja pistoda kujulise tipuga. Sarvede kaal 2,2 kg ja keskmine pikkus 67 cm. 

e) Vaheharudega 10-haruline. Väga lühike sarvestki. Sarvede otstes kahvlid. Kesk-harud algavad kõrgelt 
ja eeldused kroonide arenguks puuduvad. Sarvede kaal 1,1 kg ja keskmine pikkus 51 cm.  

f) Ebakorrapärane 10 haruline. Paremal harul on sügavalt algav kahvel, eeldused krooni arenguks 
puuduvad. Sarvede kaal 1,5 kg ja keskmine pikkus 61 cm. Vanus 3…4 aastat. 

g) Pulksarved. Selles eas harva esinev. Pildil olev isend lasti 1975 aastal Saksamaal. Sarvede pikkus 49 
ja 51 cm. Kaal 2,1 kg.  
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 II c klassi hirvede sarved on külgvaates kolmnurksed. Sarvedel pole kaalu, on teravad, heledad ja on 
vähe harusid. Valiklaskmise käigus tuleb ära küttida kõik isendid kelle sarvede areng ei vasta 
nõuetele. Samuti lastakse ära isendid kellel on moodustunud kroon ainult ühel sarvel.  

 Enamus valiklaskmisest peab toimuma 1.-3. sarvede klassis. Tähelepanu pööratakse kolmnurga 
kujule (profiilis), sarvede pikkusele, kaalule, alates kolmandatest sarvedest kroonile. Kui sarvede 
otsas on kahvlid, tuleb 3,5-4,5 aastane hirv asurkonnast eemaldada.  Sarvede kaal peab olema mudeli 
järgi „all vähe, üleval palju“. Vastupidi mudel on II c klassi hirvedel pärilikkusest tingitud ja nad tuleb 
asurkonnast eemaldada.   

 

5.5. HIRVE 4.-6. SARVED , VANUS 5-7 AASTAT 

 

 

 Hirv klassis 4. kuni 6. sarvedeni (vanus 5.-7. aastat). Välimiku järgi on näha, et 5-6 aastaselt hakkab 
hirv võrreldes eelmise vanuserühmaga massi kasvatama (Joonisel 1.16.1 on näha 3,5 ja 5,5 aastase 
pulli masside erinevus).  Kael muutub massiivsemaks, pea on lai. Kael on kaetud märgatavama lakaga, 
tekkinud on lott. Ent pea endiselt seljast kõrgemal, kael võrdlemisi püstine. Rahulikul käigul asuvad 
lõug ja selg ühel joonel. Kehakaal on nihkunud ette ja raskus asub esijalgadel. Umbes 7- aastaselt on 
hirv oma kehalises arengus saavutatud küpsuse ja nüüdsest läheb keha „ületoodang“ sarvedesse. 
Käitumine on elav ja liikuv, sugupullide seas on juba arvestatav tegija. „Naljatleb“ ja ristab sarvi 
meelsasti omavanustega, osaleb aktiivselt jooksuajal ja on haaremis nn. satelliitpull. Oma 
„pealetükkivusega“ muudab haaremit omava vana pulli elu raskeks. Innaajal möirgab väga sageli ja 
proovib matkida (lehmades tähelepanu äratamiseks) vana pulli kähisevat häält. Eriti innaaja lõpus 
õnnestub see väga hästi (hääl on ära karjutud). Karvavahetus juuni algul ja oktoobri algul. Sarved 
vabanevad nahast juuli lõpul ja heidetakse märtsis. 

 Erinevalt eeltoodud vanuseklassidest on 5-7 a. pullide sarvedel silmatorkav kasv pikkuses, kaalus ja 
harude arvus. Külgvaates ristkülikukuju on selgelt äratuntav. Heade eeldustega hirved on 
täisharulised, eriti hea krooni arengu puhul asub kaal nähtavalt „üleval“. Sellistel hirvedel kellel on 
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kroon hästi välja arenenud, jääb sarvede kaal kuni küpse eani sarvede ülaossa ja seda tuleb hinnata 
kui hea pärilikkuse eeldust.  

Valiklaskmisel kehtivad kõik eelnimetatud tingimused kahvli või vähemalt kolm ja enam haru kroonis 
kohta. Siin vanuserühmas vaadeldakse ka keskmise haru pikkust. Lühikesed või nõrgalt arenenud 
keskmised harud võiks olla valiklaskmise aluseks. Ja ikka vaadelda profiilis sarvede kuju, kui 
moodustub kolmnurk (all palju ülal vähe) tuleks ära küttida.   

 

 

 

Heade eeldustega, ehk H tüüpi sarved on joonisel 1.17. (a) kuni (d) 

a) Ebakorrapärane 12 haruline. Sarved pikkade silma- ja keskharudega, ilusa krooniga. Sügavalt algavad 
krooniharud kõnelevad selget keelt, et kaal asub üleval. Seda isendit iseloomustab nn. vapiti sarnane 
(vapiti = kanada hirv)  sarvede tüüp, mis oleks andnud võimaluse seda hirve kogu eluaja jooksul 
teistest eristada. Sarvede pikkus 88 ja 77 cm , sarvede kaal 3,7 kg, vanus 7 aastat. See hirv oleks 
pidanud igal juhul edasi elama, sooritati vale lask. 

b) Ebakorrapärane 18-haruline. Ideaalse sarvede kujuga. Sarved on täisharulised ja paljude harudega. 
Sellisel hirvel olid parimad eeldused rekordloomaks kasvada, aga taas on sooritatud vale lask. Vanust 
vaid 6 aastat, aga andis juba 164 CIC punkti. Sarvede pikkused 82 ja 77 cm ja kaal 4,1 kg. Lihakeha 
kaal 155 kg. 

c) Ebakorrapärane 4- haruline ideaalse kujuga, väga hea laiusega ja pikkade harudega. Sarved said 4,9 
kg kaalu juures pronksmedali. Keskmine pikkus oli 98 cm. 

d) Selle vanuseklassi kohta normaalne, 10. haruline sarvestik. Väga ilus harulisus. Vanus 6 aastat. 
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L-Tüüpi sarved (e) kuni (j):   

 Teoreetiliselt peaks selle II b vanuseklassis hirvi väga vähe järel olema, sest selekteerimise eeltöö 
peaks olema selleks ajaks juba tehtud. Puudulik krooni areng, väike harude arv, lühikesed sarved, 
kahvlid, profiilis kolmnurkne kuju oleks pidanud aluseks olema ära küttimisele. Selles vanuses tuleks 
ära lasta ka isendid millel on vähem kui 10 haru. Kohe kindlasti tuleb välja selekteerida pullid kellel 
sarve kroonide asemel kahvlid või „tangid“ ( kahvli harud sissepoole pööratud). 

e) Ebakorrapärane 10-haruline. Kroon on ainult ühel sarvel. Hoolimata sarvede pikkusest (84 cm) on 
neil väike kaal 3,2 kg. Vanus 6…7 aastat (II b klass) 

f) Ebakorrapärane, 12-haruline, väga peened sarved, krooni kuju väga halb. See hirv lasti jooksuajal 
„satelliitide“ hulgast.  Sarvede keskmine pikkus 69 cm ja kaal 2,8 kg. Vanus 5…6 aastat (II b klass) 

g) 8- haruline väga lai ja väga halbade eeldustega sarvestik. Harud on lühikesed ja kroon puudub. 
Kahvlid. Sarvedel on inetu kuju. Keskmine pikkus 76 cm, laius 84 cm, kaal 2,6 kg. Vanus 7 aastat (II b 
klass). 

h) Vaheharudega 10-haruline sarvestik on täisharuline, aga puudub kroon. Kahvlid. Sarvede keskmine 
pikkus on 85 cm, kaal 3,6 kg, vanus 7 aastat (klass II b) 

i) Ebakorrapärane 10-haruline. Kitsad ja lühikesed sarved, kroon puudub. Ühel pool kahvel. Sarvede 
keskmine pikkus 72 cm, kaal 2,7 kg, vanus 5…6 aastat (klass II b) 

j) Ebakorrapärane 10-haruline. Sarvetüved on heledad ja harud värvitud, pärlid puuduvad, puudub 
kroon. Sarvede keskmine pikkus 79 cm, kaal 2,8 kg. Vanus 6 aastat (klass II b)     

 

5.6. HIRVE 7.-9. SARVED, VANUS 8-10 AASTAT 

 Hirvel sellises vanusegrupis on juba niisugused kehaproportsioonid ja käitumismaneerid, et võib 
kergesti vana, küpse pulliga segi ajada.    

 Pea mõjub lühikese ja laiana. Kurgu all on lott. Kael on lai ja hästi arenenud ja sellel on juba korralik 
lakk. Rahulikul kõnnakul kannab pead seljajoonega ühel kõrgusel. Eriti suurtel isenditel teeb kõndides 
raskete sarvedega pea vanadele hirvepullidele iseloomulikke, kõikuvaid liigutusi. Kehakujult on hirv 
tugev ja küps, tagumik kandiline. Kehakaal asub esijalgadel ja seetõttu tunduvad jalad lühikesed. 
Käitumine on uhke ja elav. Sugupullide karjas seisab ta väärikal kohal ja jooksuajal on selline pull 
vastavalt heale kehaehitusele ja sarvede suurusele nn. haaremiga „platsihirv“.    
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 Selles vanuseklassis teevad kogenematud hirvekütid sageli suure vea ja ning selline hirv kütitakse 
tihti ära vana pulli pähe, kuigi ta on alles 8…9 aastat vana ja kuulub klaasi II a. Jooksuaja lõpus on ta 
oma hääle kähedamaks karjunud ja kostab nagu küps pull. Ka see teeb kogemuste puudumisel õige 
otsuse tegemise raskemaks. Sarved annavad punktidelt välja küll pronks või hõbemedali, aga lähemal 
vaatlusel puuduvad küpsele hirvele omased tunnused (just pea hoiaku, kaela ja selja osas). 

 Karvavahetus toimub mais-juunis ja septembris-oktoobris. Sarved vabanevad nahast juulis ja 
heidetakse märtsi alguses. Selle vanuseklassi heade eeldustega hirvedel on täisharuldased sarved, 
aga kogenud hirvekütt näeb ära et trofee pole veel „päris valmis“. Kroon algab madalalt, kaal on 
üleval. Kui täpset vanuselist hinnangut ei ole võimalik anda ja võrdlusmoment puudub, siis on alati 
mõttekas lask sooritamata jätta ja aasta-paar oodata.  

 Valiklaskmisel tuleb peatähelepanu pöörata sarvedele. Aluseid võiks olla peamiselt kaks, ühes või 
mõlemas kroonis on kahvlid ja profiilis ei moodusta sarved trapetsi kuju. Kuna kehamass on 
saavutanud arengutipu, suunatakse kogu energia sarvede arengusse. Sellise pulli aastane sarvede 
juurdekasv võib olla 7-10 CIC punkti aastas. 

 Joonistel 1.19 kuni 1.22. mõned näited selles vanuses kütitud sarvede näol: 
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1.19. 10-harulised sarved. Head ja pikad krooniharud, ilus kesk-haru. Vaheharud puuduvad. Küpsesse ikka 
jõudmisel, saavad sellised vähemalt pronks, või hõbemedali. Kui selles vanuses pulle on asurkonnas 
palju, tuleks eelistada sugupullidena neid kellel ka vaheharud olemas. Keskmine pikkus oli 88 cm, 
kaal 5,5 kg, vanust 8 aastat. Hindamisel 155 CIC punkti.  

1.20. Ebakorrapärane 14- haruline. Hea laiuse ja kauni krooniga ilusad sarved. Täisharulised. Kroonidest on 
näha et see oleks veel kaunimaks muutunud. Sarvede keskmine pikkus oli 86 cm, kaal 4,6 kg, vanus 
9…10 a., hindamisel said 170,5 CIC punkti ehk pronksmedali. Klass II a.  

1.21. 14-haruline. Sellel hirvel olid head eeldused saavutada küpses eas vähemalt hõbemedal. Kroon pole 
veel täiesti välja arenenud ja ka sarvede ümbermõõt oleks suurenenud. Sellegipoolest andis välja 
pronksi. Sarvede keskmine pikkus 98 cm, kaal 5,4 kg vanust 8 aastat, Hindamise mõõdetud 179,0 CIS 
punkti. Selliseid hirvi tuleks vaadelda min paari aasta jooksul, sest on ka variant, et tal on geeni viga 
ilusamat krooni ei kasvagi ja sugupulliks ei kõlba.  

1.22. Ebakorrapärane 20 haruline. Siit oleks tulnud kindel kuldmedal. Ilmselt murdunud vaheharu ühel 
poolel. Kaal on veel üleval. Mõõtmisel said sarved hõbemedali. 

   

Sama vanusegrupi L-tüüpi (lastavad) sarved 
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a) Lühikeste sarvedega 8-haruline. Selline jääbki alatiseks 8-haruliseks. Sarvede keskmine pikkus 71 cm, 
kaal 3,26 kg, vanust 8…9 aastat. 

b) 8-haruline. Pikad ilma vaheharudeta ja kroonideta sarved. Hea vorm, värv ja pärlid. Keskmine pikkus 
96 cm, kaal 5,25 kg, vanus 9…10 a. (I b klass). Hinnatud 174,0 CIS punktile e. pronksmedal. 

c) Absoluutselt arengus mahajäänud ebakorrapärane 8-haruline. Sarvedel on profiilis kolmnurga kuju 
ja raskus asub all. Selline hirv on jooksuajal vastastele surmavalt ohtlik. Sellised hirved tuleb 
asurkonnast eemaldada juba enne jooksuaja algust. Sarvede keskmine pikkus 86 cm, kaal 3,3 kg, 
vanus 8 a. (II b klass) 

d) Ebakorrapärane 12-haruline. Sarved on heledad, värvitud ja peenikesed, ilma pärliteta ja ühel pool 
kehv krooni alge. Keskmine pikkus 80 cm, kaal 3,4 kg, sarvede ümbermõõt all 12 cm, üleval 11 cm, 
vanus 8…9 aastat. (klass II b). 

    

 

5.7. KÜPS HIRV ALATES 11-12. ELUAASTAST  
 
 Pea on eestvaates lai, kolmnurkse kujuga, külgvaates tömp ja kiilukujuline. Selgelt nähtav on suur 

rinnalott. Kibunapärgi ei ole näha, nii et sarved tunduvad otsekui otsmikult algavat. Kael on väga 
tugev ja lai, tänu lakale mõjub lühikesena. Kõndimisel kannab pead otse ning pea teeb vanale hirvele 
iseloomulikke noogutusi. Tänu sellele kõndides sarved „kiiguvad“. Pead kannab seljajoonest allpool. 
Isegi pulmaajal möirates ei tõuse pea ristluudest kõrgemale. Massiivne kael läheb üleminekuta 
kehaks üle. Vana hirve massiivset kogu iseloomustab lai rind ja ruudukujuline kehaehitus. Tagumik 
kandiline. Peale jooksuaega on ta eestvaates tugev, aga seljajoonest vajub tagapool tugevasti alla. 
Põhiline kehakaal asub esijalgadel ja seetõttu tunduvad need välja kasvavat keha keskkohast. 
Iseloomulik on ka rippuv kõht ja lohk pea ja turja vahel. 

 

 

 Käitumiselt on vana hirv rahulik, mõõdukas, austusväärne. Küpse hirvena elab ta enamasti üksi, vahel 
aga ka koos noorema pulliga n.õ. adjutandiga. Jooksuajal karjub vana pull madala häälega ja vähe, 
ilma suurema aktiivsuseta. Tal ei ole kellelegi enam midagi tõestada. Alati ei pruugi ta ka platsi 
peremees olla, kuna lehmad hoiavad ise tema poole. Eraldab karjast enda jaoks mõned emad ja 
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indleb nendega vaikses paigas ilma suure kisa ja kärata. Jooksuaja lõpus laseb vana pull kuuldavale 
sügavat ininat ja ohkeid, vahel segades sinna vahele tugevamaid, mitte intensiivseid ja lühikesi 
möirgeid.  

 Karvavahetus toimub juunis ja oktoobris. Sarved vabastatakse nahast juulis ja heidetakse veebruaris.  

 

Küpse hirvepulli medalitrofeede näidiseid: 

a) Ebakorrapärane 34 haruline, 222,4 CIC punkti, kuld. Krooni ees sai maksimaalse 10 p. 
b) 30 haruline, maailmanäituse kuld 225,85 CIC punkti. Suurepärase krooni eest samuti maksimum 10 

p. mõlemal, nii (a) kui (b) sarvel on kaal üleval! 
c) 18 haruline ja 207,8 CIC punkti, hõbemedal. Suur laius, ideaalne kuju ja pikad harud. 
d) 10 haruline, sai 191,6 CIC  punkti ja hõbemedal. Krooni kuju pole ideaalne ja puudu vaheharud. 
e) 14-haruline , sai 187,2 CIC punkti ja pronksi. Sarvedel on suur laius. Puuduvaid vaheharusid korvab 

väga uhke kroon. 
f) Ebakorrapärane 14-haruline. Väga suurte vormivigadega kroon. Kibunapärja ümbermõõt 26 cm. 

Sarved sirget tüüpi, vanuseks hinnati üle 14 aasta, pronksmedal. 

Trofeed, mis medaliväärsust ei saavutanud: 

g) Vaheharudega 10 haruline. Ei küüni väikese kaalu ja väheste harude arvuga pronksmedalini. 
Keskmine pikkus 97 cm, kaal 4,7 kg. Vanus 11…12 a. (II b klass) 

h) 12 haruline. Ilusad pikad sarved , aga kaal on väike. Keskmine pikkus 93 cm, kaal 4,1 kg, vanus 12 a. 
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5.8. ÜLEVANANENUD HIRV 

 

 Sellisel hirvel on tüüpilised rauga tunnused. Hall pea eristub selgelt tumedamast kehast. Lott on suur, 
kael lühike ja pead kantakse seljajoonest allpool. Poolsuletud silmade ja rippuvate kõrvade tõttu on 
tal väsinud väljanägemine, suurekondiline figuur. Seljajoon on tugevasti alla vajunud, kõht ja põlved 
on rippus. Kuna liigesed on kanged, liigub hirv vaevaliselt. Käitumine on pahur, väsinud ja ettevaatlik. 
Tihtipeale kannab veel suvel halli, tokerdunud talvekarva. Sarved heidetakse veebruaris ja tihti 
juhtub, et uusi sarvi enam ei kasvagi. Õigesti majandatu jahialal selliseid isendeid ei esine.     

 Kui juhtub jahipiirkonnas selline isend olema, siis on tema tabamine suur juhus, sest oma 
üliettevaatliku käitumisega on ta väga raskesti tabatav. 

Ülevananenud hirve trofee 

 

 Ebakorrapärane 6-haruline. Lühikesed, heledad, kõvasti tahapoole kaldunud sarved. sellised sarved 
murduvad väga kergesti. Keskmine pikkus 42 cm. Kaal 1,9 kg. Vanus 16-18 aastat. 
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 Suurte kibunapärgadega vanad sarved. On näha, et sarved on murdunud. Suured kibunapärjad ja 
sarvede jämedus viitavad sellele, et see loom oli kindlasti mõned aastad tagasi medalit väärt 
sarvedega. 

 

5.9. NORMIST KÕRVALEKALDUNUD SARVED NING SELLE PÕHJUSED  

 Sarvede deformatsiooni põhjuseks on kehavigastused, eriti luumurrud, sisehaigused, kuulihaavad. 
Aga ka siseorganite väärarengud ja halvad pärilikud eeldused. Kõik sellised hirved kütitakse 
asurkonnast ära. Erandiks on hirved kelle keha on terve, aga sarved on saanud kasvamise ajal või 
võitluses vigastada. Sellised hirved ei kuulu valiklaskmise alla, kuna järgmisel aastal kasvavad neile 
uued korralikud sarved. 

 Jalavigastuse puhul näiteks deformeerub vigastatud jalaga diagonaalselt asuv sarv. Sarvedki on 
luulised moodustised ja kuna luude kokku kasvamine on ellujäämisel esmatähtis, siis vastas 
kehapoole sarv kasvab teisest enamasti väiksem.   

Joonisel 1.29 on toodud mõned näited: 
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a) Väikeste sarvedega hirv parempoolse sarvekännase murruga (IIc klass). Küttimiseks oli kaks põhjust: 
esiteks on sarved liiga lühikesed ja teiseks põhjustab sarvekännaste murd püsiva deformatsiooni.   

b) 3. sarvedega hirv, (II c klass). Ebavõrdse pikkusega ja kitsad sarved. Põhjuseks vasaku esijala 
kolmekordne murd. Loom oli tugevasti kõhnunud. 

c) 4. sarvedega hirv. Kitsad, peenikesed sarved. Põhjuseks vasaku esijala vigastus. Ka see loom oli 
tugevasti kõhnunud. 

d) 12. sarvedega hirv.(klass II b). Parem sarv oli normaalne,10-haruline. Vasak sarv on lühikese 
silmaharuga, ilma kesk-haruta ja lühikese krooniga. Põhjuseks parema tagajala vana, kinnikasvanud 
murd. 

e) Ebaharilik paruksarv. 3. sarved. Kui organismis hormonaalne tasakaal saab sarvede kasvuajal 
munandite vigastuse tõttu rikutud, siis korralikke sarvi ei kasva. Munandid võivad saada kahjustada 
ka halva lasu tagajärjel. Niisugusel pullil on pärsitud  spermogenees ja pulmahuvi. Testosterooni 
sarvede luustumiseks ei piisa ja nii kasvavad paruksarved kogu elu. Loom ei aja sarvi enam maha ja 
need vohavad edasi, tekib švammitaoline karvane mass. Tihnikutest läbi minnes saavad sellised 
sarved tihti vigastada ning pakuvad seega kärbestele võimaluse lõhedesse muneda ja tekitavad 
loomale suuri piinu. Selline isend tuleb kindlasti asurkonnast eemaldada. 

f) Noore hirve algav parukas.  (II b klass). Hirv tabati augusti lõpus ja sarved ei olnud nahast veel 
vabanenud. Lahkamisel selgus, et munandid olid hernetera suurused.      

 

 

a) Keskealise hirve „jäärsarved“. Põhjus pole täpselt teada.  
b) Vana pulli „jäärsarved“  

 Jahimehed on ühelt ja samalt jahialalt tabanud kokku kolmed sellised sarved. Arvatavasti on tegu 
päriliku degeneratsiooniga. 
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a) Noore hirve sarvede mitmetüvelisus. Tekkis peale sarvekännase murdu (klass II c) 
b) 4.-5. sarvedega hirve ebanormaalne areng. Tekkis pärast sarve vigastamist. Kuna sarvede kaal oli 

vanuse kohta liiga väike, lasti hirv ära. 
c) Teiste sarvedega üksiksarv. Selline viga on pärilik (klass II c) 
d) 4. sarvedega hirv. Parempoolse sarve murd. Ära kütiti sellepärast, et selles vanuses oleks mõlemal 

sarvel pidanud juba kroon olema. 

Munk 

 

 Joonisel 1.32. on munkhirv. Pea on nagu emasloomal, vahe on selles, et on olemas ka karvaga kaetud 
või paljad kibunapärjad. Selline loom tuleb tingimata ära küttida, kuna ta pärandab geenidega ilma 
sarvedeta järglasi edasi. 

 


