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KATSELOOMA HUKKAMISE MEETODID LOOMALIIKIDE KAUPA 

 
Meetod  Kalad Kahe-

paiksed 
Roomajad Linnud Närilised Küülikud Koerad, 

kassid 

 

Valgetuhkrud 
rebased 

Suured 
imetajad 

Ahvilised 

Anesteetikumi 
üledoos 

 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  (1) (1) (1) 

Poltpüstol 
 

- - (2) - - x - - x - 
 

Ajupõrutuse 

tekitamine 
x x x (3) (4) (5) (6) (6) - - 

Tservikaalne 
dislokatsioon  

- - - (7)  (8)  (9) - - - - 

Dekapitatsioon 

 

- - - (10)  (11)  - - - - - 

Elektriline 
uimastamine 

(12)  (12)  - (12)  - (12)  (12) (12) (12) - 

Inertgaasid  

(Ar, N2) 

- - - x x - - - (13) - 

CO2 

 

- - - x (14) - - - - - 

Mahalaskmine 

sobiva 

vintraudse püssi 
või muu püssi 

ning 

laskemoonaga 

- - (15) - - - (16) (16) (15) - 

 
X Lubatud kasutada. 
1 Vajaduse korral koos eelneva sedatsiooniga. 
2 Kasutada vaid suurte roomajate puhul. 
3 Kasutada vaid alla viie kilogrammi suuruse kehamassiga lindude puhul. 
4 Kasutada vaid alla ühe kilogrammi suuruse kehamassiga näriliste puhul. 
5 Kasutada vaid alla viie kilogrammi suuruse kehamassiga küülikute puhul. 
6 Kasutada vaid vastsündinud loomade puhul. 

7 Kasutada vaid alla ühe kilogrammi suuruse kehamassiga lindude puhul. Üle 250-

grammise kehamassiga lindudele tehakse eelnev sedatsioon. 
8 Kasutada vaid alla ühe kilogrammi suuruse kehamassiga näriliste puhul. Üle 150-

grammise kehamassiga närilistele tehakse eelnev sedatsioon. 
9 Kasutada vaid alla ühe kilogrammi suuruse kehamassiga küülikute puhul. Üle 150-

grammise kehamassiga küülikutele tehakse eelnev sedatsioon. 
10 Kasutada vaid alla 250-grammise kehamassiga lindude puhul. 
11 Kasutada vaid juhul, kui muud meetodit kasutada  ei ole võimalik. 
12 Nõutavad on eriseadmed. 
13 Kasutada vaid sigade puhul. 



14 Kasutada järk-järgult ruumi täites. Mitte kasutada näriliste loodete ja vastsündinud 

näriliste puhul. 
15 Kasutada vaid välitingimustes; hukkaja peab olema täpsuslaskmises kogenud isik. 
16 Kasutada vaid välitingimustes ja juhul, kui muud meetodit kasutada ei ole võimalik; 

hukkaja peab olema täpsuslaskmises kogenud isik. 

 


