
 

IVJS infokiri august 2022 

 

Toimunud tegevused: 

27.08 – Kogu Pere Metsapäev – Jõhvis 

22.08 – IVJS juhatuse koosolek  

Eelseisvad tegevused:  

19.09 – IVJS juhatuse koosolek  

 

1. KÕL pikendamisest 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

2. Loodusrekordid said kaante vahele 

 

Ilmus Eesti loodusrekordeid tutvustav mahukas raamat „Meie loodusrekordid. 865 

kõige-kõige fakti Eestimaa loodusest“. 

Vabamüüki on jõudnud Marek Vahula teos, milles tutvustatakse kõiki praeguseid ja 

teadaolevaid kodumaised loodusrekordeid. Rekordid on kokku kogutud autori poolt seitsme ja 



poole aasta jooksul (seda kevadest 2014 kuni jõuludeni 2021. aastal). Kaante vahelt leiab 

põnevaid rekordeid, alates Eesti vanimast linnupesast kuni Väinamerest püütuid maailma 

vanima säinani välja. Raamatust leiab nii eluslooduse kui eluta looduse rekordeid, kõik autori 

poolt põnevate tekstidena kirja panduna. Sobiv lugemisvara kõigile, kes soovivad Eesti 

loodusest midagi uut ja rohkem teada saada. Raamat „Meie loodusrekordid“ sisaldab 865 fakti 

ja maht on 260 lehekülge. 

Raamatu esitlus toimub 5. septembril algusega kell 19 Keskkonnaagentuuri suures saalis 

(Mustamäe tee 33). Kohapeal on võimalus teost soetada autori enda käest, seda hinnaga 20 

eurot. Sissepääs on TASUTA. 

Raamatu ostusoovist esitlusel palun ette teatada mailiaadressil: marek.vahula@online.ee 

Vabamüüki jõuab teos 16.‒17. augustil ja seda saab soetada nii Rahva Raamatu kui Apollo 

kauplustest/veebipoest ja ka väiksemate edasimüüjate vahendusel. 

Autorist: Marek Vahula on Eesti bioloog, kirjamees, looduskaitsja ja helilooja ning 

filmitegija.  

3. EJS ja Ida-Virumaa Jahimeeste Selts osalesid kogu pere metsapäeval 

 

27. augustil toimus Jõhvis kogu pere metsapäev. Kogu metsandussektori kõrval olid väljas ka 

EJS ja Ida-Virumaa Jahimeeste Selts. 



Jahindustelgis sai tutvuda kodumaiste ulukite tegemistega metsas ning kuna 2022 on väärtusta 

jahisaaki aasta, siis said kõik külalised proovida erinevaid ulukilihast toodetud vorste ja 

pasteeti. 

Peamised tegevused olid mõeldud lastele. Lapsed said hüpata kaugust, ning võrrelda distantsi, 

kui kaugele tavapärases olukorras hüppavad metsas elavad loomad võrreldes nendega. 

Lisaks said lapsed ära arvata erinevate ulukite nahku, ning need siis töölehtedele märkida. Ja 

joonistada ulukite jäljeradu töölehtedele. 

Linnamäe lihatööstus oli katnud väga rikkaliku laua külastajatele. Kõik, kes soovisid, said suu 

soolaseks, maitsvate põdra, metssea ja hirvevorstidest, ning päeva naelaks kujunes 

põdramaksa pasteet. 

Rahvast oli päris palju ja meie telk oli päris populaarne. Kohati ei mahtunud kõik külastajad 

telki äragi. Sest kuigi peamised tegevused olid lastele suunatud, siis oli küllalt täiskasvanuid, 

kes soovisid ennast samuti proovile panna, ning jahindusest rohkemat teada saada. 

Päeva sisustasid koha peal Veiko Rosi, Airi Jakobson ja Marko Vinni. 

4. Jahirajatiste tootmine 

 

Võru linnas tegutseb väike moodulehitisi tootev ettevõte. 

Klientide tellimusel on tehtud ka jahirajatisi, nagu jahiredelid, jahipukid, kantslid. 

Kokku klapitav jahiredeli hind 160+ KM ( valmis kujul) 

Jahipukk 650 eur +KM . Toode, ei ole kokku monteeritud. Sisaldab immutatud detaile, 

kinnitusvahendeid ning paigaldusjuhendit. 

Tooted on immutatud hõõvelmaterjalist ning poltkinnitustega. 

 

Huvi korral antud toodete vastu, ootame päringuid- info@na-no.eu 

mailto:info@na-no.eu


Tagmar Tigane 

Nano Project OÜ 

Tel. + 372 58 097 401 

5. Karujahist 

Hetkel pole kusagilt infot tulnud, kas karujaht saab jätkuda või on selleks aastaks karujahiga 

ühel pool.  

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 


