
 

IVJS infokiri Jaanuar 2020 

Toimunud tegevused: 

15.01 – IVJS juhatuse koosolek; 

22.01 – Valiklaskmise koolitus, lektor P. Vahtramäe; 

23.01 – EJS juhatuse koosolek;  

Eelseisvad tegevused: 

12.02 – IVJS juhatuse koosolek; 

14.02 – IVJS viktoriin II etapp (Iisaku rahvamajas) kell 18:00;  

14.03 – IVJS üldkoosolek (Jõhvi, Oru 1.a) kell 10:00;   

04.04 – Jahitunnistuse koolitus   (Jõhvis, Oru 1.a); 

 

Valiklaskmise koolitusest, mis toimus 22.01 IVJS, lektor P.Vahtramäe 

Teemat käsitleti arvukuse määramise, säästliku ressursi kasutamise, teaduspõhise ja eetilisuse 

küttimise printsiibist. Õige oleks arvukust reguleerida, kui arvukus on kõrge, sest kui ulukit on palju 

loendame arvukust alla ja kui vähe loendame üle.  

Asurkonna täpse ülevaate puudumine tekitab järgmisi hirme: 

a) Me ei tea täpselt kes ja kus, ning kui palju meil metsas loomi elab; 

b) Kuna me ei tea erinevate loomade arvukust, siis me ei oska määrata õiget küttimisnormi; 

c) Kuna me ei tea erinevate loomaliikide vanuselist ja soolist struktuuri, siis me arvame, et kõik 

kes sihikusse jäävad, tuleks ära küttida; 

d) Meil puuduvad erinevate loomaliikide loenduste metoodika ja puuduvad ka teadmised 

selleks;  

e) Kahjuks aga ei tea seda keegi täpselt ja siin ongi käärid……. 

Põder – Eelkõike peaks iga jahtkond väga selgelt endale kindlaks tegema kui suur on populatsioon. 

Vaatluskaartide täitmine on ülioluline, just meile endale, et oleks võimalikult täpselt arvutada 

juurdekasvu määr. Loendusandmete olemasolul tuleks luua küttimise graafik. Tehes endale kindlaks 

milliseid loomi ennekõike küttida. Ennekõike tuleks küttida noorloomi, sest nooremad kahjustavad ka 

kõige rohkem metsa, kuni 5 eluaastani kasvatab loom kehakaalu. Viljastamisel on oluline, et sellega 

tegeleksid vanemad loomad. Sest esimesel ringil lehm, noort pulli ei vali. Noorloomade viljastatud 

vasikad sünnivad hiljem ja on väetimad. Vanemad loomad paarituvad varem ja sündinud vasikad 20% 

suurema kaaluga, kui noorlooma viljastatud vasikad. Küttimisel tuleb arvestada struktuuri. Vasikate 



puudusel ei tohiks limiiti kompenseerida suurte loomadega. Pigem jätta sell juhul limiit küttimata. 

Tänase küttimisstruktuuri juures pullide arvukus väheneb. Põtrade juurdekasvu määramisel lähtuge 

30-35% aastasest juurdekasvust.  Teadlikute valikutega kinnistad looma asukohta ja asurkonna 

tugevust. Naaberjahtkonnad peaksid kokku leppima, et majandavad võrdsetel alustel asurkonda. 

Kuigi põder ei liigu väga palju, siis tema jaoks pole jahtkonna piire. Statistika näitab, et põder liigub 

6x10 km. Kasutab nii öelda suve ja talve kodu. Kõiki põtru pole oma piirkonnas võimalik kinni hoida, 

aga põhikarja saab kodupiirkonnas säilitada. Selleks tuleb hoida vanu loomi, küttides rohkem 

noorloomi. Küttida vasikateta lehmi (noori või vanu), jätta igale lehmale alles üks vasikas. See lehm, 

kes on ilmale toonud kaks vasikat, jääbki 2 vasikat tooma. Vanad loomad meelitavad teisi juurde, 

konkurents, eelkõike pullidel. Hoidke 2,5 – 6,5 aastaseid pulle, on lootust, et neist tulevad tulevikus 

trofee loomad, kõik oleneb sarve algest. Esmapilgul hinnatav sarv võib 2-3 aastaga muutuda 

korralikuks sarveks, tähtis on, et esimene sarv oleks harudega. Ainult suuri ja tugevaid loomi küttides 

arvukus langeb.  Üks näide Ida-Virust: aastatel 2015 – 2017 on põdra emakate proovide arv igal aastal 

suurenenud, aga proovid näitavad, et viljakus on vähenenud. Seega me kütime rohkem, aga järelkasv 

väheneb.  

NB! Soolakute arv võiks olla 500-900 hektari kohta kuni 3 soolakut. Et asurkonda hoida jaga maa-ala 

osadeks, ärge ühes osas mitu korda jahti pidage. See tagab, et loomad jäävad paikseks. Väidetavalt 

vähendavad soolakud ka metsakahjustusi.   

NB! Põdra liikumise piirkonnaga võimalik tutvuda siin -  http://novaator.err.ee/593909/ponev-

animatsioon-naitab-kus-kakerdavad-kaelustega-podrad  

 

Metskits – Loendus on kõige raskem. Metskitse juurdekasvu määramisel lähtuge 60% aastasest 

juurdekasvust. Vaatluskaarte täites pange sinna konkreetsed numbrid, siis saab teatud aja jooksul 

asurkonna suuruse paika. Statistika näitab, et iga kitse kohta sünnib 1,68 talle. Metskitse 

kodupiirkond pole suur. Soku piirkond 3 km ja kits elab 1,5 km ringis. Küttida võiks nii, et 5-10% kogu 

soku limiidist moodustavad trofee loomad, ülejäänud noored ja nii nimetatud väärarenguga 

sarvedega sokud. Väike nipp, kuidas eristada sarvede järgi noorlooma ja vanalooma.  Kui sarv on A 

kujuliselt on tegemist noorloomaga, kui V kujuliselt vana loom. Ehk siis noorel on harud koos ja alt lai 

ja vanal loomal vastupidi.  

http://novaator.err.ee/593909/ponev-animatsioon-naitab-kus-kakerdavad-kaelustega-podrad
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Metssiga - Juurdekasvu määramisel lähtuge 100% aastasest juurdekasvust, kui tegemist on 

tavapäraste tingimustega. Tänases seisus võite arvestada 250%. Oleks mõistlik ajavahemikul 01.03 – 

30.05 metssigu üldse mitte häirida. See tagab, et jäävad teie piirkonda. Võimalusel mitte küttida 

üksikuid kulte, kuldid hoiavad ka karju paiksetena.  

Mõned punktid, millest võiks/peaks lähtuma ulukite majandamisel: 

a) Kohe ei muutu midagi, minimaalselt 5 aastat, siis hakkavad tulemused tulema; 

b) Ärge tehke otsuseid lähtuvalt kartusest kahjustuste ees, sest ka üks põder, kits võib 

metsakahjustusi tekitada; 

c) Ilma analüüsita ei tohiks küttida; 

d) Tehke otsused koos enne jahihooaega, jahi käigus tehtud otsused, on kõige 

halvemad otsused; 

e) Koguge loenduse-ja küttimisandmeid, analüüsige seda ja pidage statistikat; 

f) Jaotage jahimaa piirkondadeks ja täitke pidevalt soolakuid; 

g) Igal aastal küti ainult üks/kaks üle 3,5 aastast pulli; 

h) Küttige väheväärtuslike trofeedega loomi; 

i) Hoidke järglasi toovaid emasloomi; 

j) Alati tuleb tagasilööke, neist tuleb lihtsalt üle olla;  

k) Ärme kompenseeri loendusandmete vigu hiljem suurte loomade küttimisega, see 

on justkui enda tagant varastamine; 

Teeme siis kõik üheskoos arukaid otsuseid, et meie loomade ja eelkõige põdra asurkond muutuks 

tugevamaks ja suuremaks. Vabariigi lõikes on asjad juba päris täbarad ja ei ole ime, kui põdrale 

määratakse maksimum limiit. Kindlasti tehakse ettepanek küttimislimiite kõvasti tagasi tõmmata. EJS 

juhatuses räägiti, et järgmisel jahihooajal oleks mõistlik vabariigis küttida 4500 põtra, võrdluseks 

sellel jahihooajal kütiti 6304 isendit. Peibutusjahti vast ei keelata, küll aga on ettepanek, et 

peibutusest võib ainult noori pulle küttida. Tänaseks põdra arvukuseks hinnatakse 7300 põtra pluss 

35% juurdekasv.  

 

EJS juhatuse 23.01 info: 

1. Põdra arvukus hakkab jõudma kriitilise piirini ja kindlasti tuleks küttimislimiite 

vähendada; 

2. Et vältida sekeldusi Keskkonnainspektsiooniga, siin mõned soovitused. Kui uluk on 

haavatud ja läheb naaber jahtkonna maale. Siis peab lisaks selle uluki jahiloale, 

tegelikult olema ka uus luba välja trükitud, mis lubab teil naaberkinnistul haavatud 

ulukit otsida/küttida. Teiseks, kui olete midagi rikkunud ja inspektor annab võimaluse 

minna kokkuleppe menetluse peale, siis teadke, et ka see tähendab suure rikkumise 

korral, et teie jahitunnistus peatub.  

 

 

 



IVJS koduleht 

Kodulehele on viidud sisse mõned muudatused. Jahitunnistuse taotlejad saavad kogu info ja 

õppematerjalid kodulehelt kätte.  

Kui jahimehed soovivad midagi müüa/osta, siis saab kodulehele oma kuulutuse lisada, selleks saatke 

oma soov meile – ida.virujs@gmail.com ja me lisame kuulutuse kodulehele. 

Kui soovite oma truust sõbrast ka teistele jahimeestele tutvustada, siis seda saab ka nüüd kodulehel 

teha. Samuti saatke info meile ja me lisame selle kodulehele.  

Muud infot lisame ikka jooksvalt, kõik ettepanekud Teretulnud!  

 

Muu info tulevaste sündmuste osas: 

a) 04.04 – Jahitunnistuse koolitus   (Jõhvis, Oru 1.a), registreerida ennast läbi „METSISE“ 

keskkonna. Lektoriteks Tõnis Korts ja Peeter Hussar (koolitus nii eesti kui vene keeles).  

b) IVJS ajaloo raamat on koostamisel. Raamat on plaanis välja anda 2021 aastal. Aga ootame 

jätkuvalt kõikidelt infot meie ajaloo kohta. Võite tuua seltsi või saata e-posti peale 

ida.virujs@gmail.com. Võite ka helistada 522 5905 ja lepime kokkusaamise kokku ja siis 

saame materjalid edastada raamatu koostajale. Infoks, et juba on palju põnevat materjali 

välja tulnud, ning raamat tuleb kindlasti väga põhjalik ja mahukas.  

c) 26.01.2020 seisuga on Ida-Viru ohjamisalal kütitud kokku 3 hunti. Loodame, et lisalube veel 

jagatakse, aga et neid kindlalt saaks, siis palun sisestage kõik suurkiskjate vaatlused JAHIS-

esse. KAUR võtab sealt andmeid ja teeb statistikat.  

d) Ida-Virumaa hooaja lõpupidu toimub see aasta 04.04 Illukal. Täpsema info ja kutse lisame 

IVJS kodulehele veebruari kuu jooksul.  

e) IVJS viktoriin II etapp toimub 14.02.2020 (Iisaku rahvamajas) kell 18:00. Olete Kõik oodatud! 

III etapp toimub hooaja lõpupeoga koos.  

f) Vabariiklik jahimeeste kokkutulek toimub 10-12.07.2020 Toosikannul.  

g) SANITAAR- JA HÜGIEENIKOOLITUS JAHIMEESTELE 26.-27. märts 2020 Eesti Maaülikoolis – 

registreerimise link - 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=345&id_ay_toi

mumine=14664&systeemi_seaded=3,1,12,1,  

 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 
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