
 

IVJS infokiri juuli 2022 

 

Toimunud tegevused: 

8-10. juuli – EJS kokkutulek 

27.07 – IVJS jahindusnõukogu   

Eelseisvad tegevused:  

27.08 – Kogu Pere Metsapäev – Jõhvis 

22.08 – IVJS juhatuse koosolek  

 

1. Ida-Virumaa saavutas vabariiklikul kokkutulekul IV koha 

Kokkutuleku üldvõistluse võitis 324 punktiga Tartu Jahindusklubi. Järgnesid Kehtna 

Jahindusklubi, Saarte Jahimeeste Selts ja Ida-Virumaa Jahimeeste Selts. 

 



Nädalavahetusele tagasi vaadates võime üldjoontes tulemusega rahul olla. Kuigi I koha 

kaotasime viimase alaga, olid alade lõikes tulemused järgnevad: 

1. Jahilaskmine  - I koht (Siim Suvi, Tair Tooming, Veikko Tihvan, Henry Tammann, Andres 

Tooming, Tanel Oja, Hannes Kuusmik) 

 

2. Viktoriin - II koht (Marko Vinni, Raul Orgla, Tiit Vohtla) 

3. Taidlus - III koht (Ivar Tallerman, Eliise Kuusmik, Ermo Kasela, Kaspar Tallerman, Henry 

Tammann, Rasmus Rooden, Marko Vinni, Ranel Laht) 

 

 



4. Kutsemeisterlikus - III koht (Ivar Tallerman, Rasmus Rooden, Alar Süda, Tiit Vohtla) 

 

5. Kokandus - 9 koht (Kristo Rääk ja Andres Leinbock) 

 

 

 

 



 

6. Peibutamine - 14 koht (Raul Orgla) 

 

7. Jahisarv - 13 koht (Riho Breivel) 

8. Juhtide võistlus 19 koht (Henry Tammann, Juss Leinbock, Marko Vinni) 

 

Lisaks võitis individuaalses käesurumises I koha Henry Tammann 

Kokkutuleku piltidega saab tutvuda ka meie kodulehel - Galerii (ivjs.ee) Mida täiendame 

jooksvalt! 

Lisaks saab tutvuda kodulehel videoga põdra peibutamisest Raul Orgla näitel - Videod (ivjs.ee) 

 

 

 

 

https://ivjs.ee/index.php/content-joomla/galerii
https://ivjs.ee/index.php/uudised1/videod


Kogu kokkuvõtliku tabeliga saab tutvuda siin  

 

Olime peale teist võistluspäeva suures mängus ja jagasime kuni viimase alani I kohta. 

Kahjuks õnn jättis meid viimasel alal maha, ning võistluskanuu läks põhja ja koos sellega ka 

esikoha lootus. 

 

Sellegi poolest oli kogu komplekteeritud meeskond väga tubli!! 

Suur Suur Aitäh Kõikidele osalejatele ja kaasaelajatele! 

 

 



2. Kogu Pere Metsapäev 

 

 

Järgmine kogu pere metsapäev toimub 27. augustil Ida-Virumaal Jõhvi kontserdimaja 

kõrval muusikaväljakul. 

Metsapäeval on kohal ka kohalikud jahimehed ehk Ida-Viru Jahimeeste Seltsi jahimehed, kes 

tutvustavad metsaelu ja sealseid elanikke. 

MIS TOIMUB? 

• Kohal on erinevad metsas ja metsaga toimetavad organisatsioonid, kes räägivad 

oma töödest ja tegemistest. 

• Kohaal on võimas metsatehnika. 

• Palju tegevusi lastele ja uusi teadmisi igas vanuses külalistele. 

• Arutelutelk metsaomanikele ja kõigile teistele huvilistele. Aruteluprogrammi veab 

Reigo Ahven. 

• Mõnusat muusikat ansamblitelt Duo Ruut ja Curly Strings. 

• Päeva juhib Urmas Vaino. 

Ennelõunal on võimalik sõita ekskursioonile 2021. aasta parima metsamajandaja Gunnar 

Lepasaare metsa Oonurme külas. Tasuta buss ekskursioonile väljub kontserdimaja parklast. 



Kogu pere metsapäeval kuulutatakse välja tänavuse metsamajandajate konkursi tulemused, 

selgub 2022. aasta parim metsamajandaja. 

Samal päeval toimuvad Jõhvi pargis ka Raiespordi Eesti Meistrivõistlused. Kohal on Eesti 

raiesportlaste paremik. 

Rohkem infot leiad Erametsaliidu kodulehelt või Facebookist. 

 

3. Ilmus värske ülevaade ulukiasurkondadest ja küttimissoovitustest 

Keskkonnaagentuuri värskest raportist „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2022“ 

saab ülevaate ulukiasurkondades aastate jooksul toimunud muutustest ja nende põhjustest. 

Ühtlasi annavad raporti koostanud spetsialistid hinnangu asurkondade seisundile ning teevad 

küttimissoovitused 2022/2023 jahihooajaks. Keskkonnaagentuuri küttimissoovitused on 

oluliseks sisendiks maakondlikele jahindusnõukogudele sõraliste küttimismahtude ja -

struktuuri otsustamisel ning Keskkonnaametile suurkiskjate küttimiskvootide määramisel. 

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnul on enamuse 

ulukiliikide olukord Eestis hea ning nende asurkonnad on igati tugevad ja elujõulised. 

„Eriliselt hea meel on tõdeda, et juba pikemat aega kiratsenud ilvese asurkond näitab selgemat 

kosumise märki, kuid soodsaks seda veel ikka pidada ei saa,“ nentis Veeroja. Karude arvukus 

on viimasel kümnendil jõudsalt kasvanud ning nende sooritatud vägiteod jõudsid 2021. aastal 

uue kahjustuste rekordini. 

Lühikokkuvõte „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2022“ aruandest: 

Põder: Võrreldes eelneva aastaga on põtrade arvukus püsinud samal tasemel (11 000–12 500 

isendit) ning sarnasel tasemel püsisid ka põtrade tekitatud metsakahjustused. Uuel jahihooajal 

võiks arvukuse hoidmiseks küttida ligi 4800, arvukuse mõõdukaks langetamiseks aga kuni 

5400 põtra. Piirkonniti on erinevused põdra asustustiheduses kohati väga suured: leidub nii 

väga kõrge asustustiheduse ja/või rohkete põtrade poolt tekitatud metsakahjustustega 

piirkondi, kus tuleks küttimissurvet võrreldes eelneva hooajaga oluliselt suurendada. Samas 

on ka selliseid, kus väga madalale langenud asustustiheduse tõttu tuleks küttimismahte 

oluliselt vähendada või küttimisest koguni loobuda. 

Metssiga: Asurkonna suurus jäi möödunud jahihooaja lõpus püsima aastatagusega võrreldes 

sarnasele 12 000 – 13 000 isendi tasemel. Kuna juurdekasv oli eelmisel aastal veidi 

tagasihoidlikum, siis õnnestus küttimisega arvukuse tõusu küll vältida, kuid sigade Aafrika 

katku (SAK) leviku riskide leevendamiseks arvukust langetada ei õnnestunud. SAK ei ole 

Eestis kaugeltki veel seljatatud ja viirust on metssigadel tuvastatud ka 2022. aasta esimestel 

kuudel. Metssea arvukuse edasise tõusu vältimiseks ja kõrgema asustustihedusega 

https://erametsaliit.ee/kogu-pere-metsapaev-2022/?fbclid=IwAR0FIUjKLKdNPu5hR7-cqXQN4kf6fCaB6Scchvp2iwr7V-mgQfKEaPC4hCw
https://www.facebook.com/events/1249909559107855/?ref=newsfeed


piirkondades ka arvukuse langetamiseks tuleks käesoleval jahihooajal metssigu eelmise 

aastaga võrreldes märksa rohkem küttida. 

Metskits: Käesoleva aasta alguses hinnati metskitsede arvukust 125 000 – 135 000 isendini, 

võrreldes eelmise aastaga on see number veidi langenud. Arvukuse hoidmiseks sarnasel 

tasemel tuleks ka käesoleval jahihooajal küttimissurvet hoida eelnevaga samal tasemel. 

Küttimist võiks suurendada eelkõige Kagu-Eestis, samas kui vähendada võiks seda eelkõige 

Põhja- ja Loode-Eestis. Metskitsede jooksuajal kõrghetkel (juulis) võiks metskitsedele rahu 

anda ja sokujahti mitte pidada. 

Punahirv: Möödunud hooaja oluliselt intensiivsema küttimisega on Saare- ja Hiiumaal 

õnnestunud asurkonna arvukuse tõusu vältida ja veidi ehk ka arvukust langetada. Arvukuse 

edasiseks langetamiseks soovitame mõlemal saarel eelseisval jahihooajal küttida hirvi 

vähemalt samas mahus kui 2021. aasta jahihooajal. Mandri-Eestis, kus hirve leviala ja 

arvukus on aasta-aastalt suurenenud, tuleks eelseisval jahihooajal küttimismahte suurendada. 

Karu: Asurkonna üldseisund on väga hea. Sama-aastaste poegadega emakarusid oli 

möödunud aastal 91 ja suvine üldarvukus võis küündida 900-950 isendi kanti. Karude poolt 

möödunud aastal mesindusele tekitatud kahju oli suurim varasemast: Kokku rüüstasid 

mesikäpad mandri-Eestis ligi 800 mesitaru. Uuel jahihooajal soovitame suunata küttimist 

operatiivselt ja suuremas mahus kahjustuspiirkondadesse. 

Hunt: Võrreldes eelneva aastaga on huntide arvukus kahanenud. Kutsikatega karju oli 2021. 

aasta sügisel kokku 26 ja sügisene üldarvukus oli tõenäoliselt pisut alla 250 isendi. Huntide 

tekitatud kahjud karjakasvatusele olid viimase kümnendi madalaimad, mis näitab, et eelneval 

2020. aasta hooajal õnnestus küttimist efektiivselt suunata. Tänavu sügiseks võib ennustada 

hundi arvukuse kasvu, kuna eelmise aasta küttimisurve oli madal. 

Ilves: Asurkonna seisund paraneb tasapisi, kuid soodsaks ei saada seda veel pidada. Võrreldes 

varasemaga oli möödunud aastal rohkem poegadega emailveseid. Seire andmetel oli 2021. 

aasta sügisel Eestis 74 ilvese pesakonda ning ilvese arvukus oli sügisel 450-550 isendit. 

Samas on ilvese levik veel ebaühtlane ja arvukus allpool soovitud taset. 



 

 

Kobras: Asurkonna seisund on soodne. Möödunud aastal toimus iga kolme aasta tagant tehtav 

kopra pesakondade üle-eestiline kaardistamine. Jahimaa kasutajad registreerisid 3037 

pesakonda. Pesakondade arv võrreldes 2018. aastal üles märgitud pesakondade arvuga on 

jäänud üldjoonest samaks. 

Teiste väikeulukite asurkondades suuremaid arvukuse muutusi viimasel aastal toimunud ei 

ole: Mägra arvukus on Mandri-Eestis jätkuvalt suurenev ja ka halljänese ning kährikkoera 

arvukus on kasvutrendis. Rebase, šaakali, valgejänese ja metsnugise arvukus on jäänud 

võrreldes eelmise aastaga üldjoontes samaks. Väikeulukite küttimisel soovitame järgida samu 

põhimõtteid, mis möödunud aastal. 

Jahilinnud: Kasvutrendis on niigi arvukad suur-laukhani, valgepõsk-lagle ja kormorani 

arvukus, kelle tekitatud kahjustused on jätkuvalt probleemiks. Seetõttu soovitame nende 

küttimist suurendada ning küttimisvõimaluste piiramise asemel neid võimalusel hoopis 

leevenda. Jätkuvalt soovitame jahimeestel võimalusel hoiduda luitsnokk-pardi, soopardi ja 

viupardi küttimist, kuna nende arvukus on langustrendis. 

2022. aasta alguses kinnitati Keskkonnaametis uus suurkiskjate kaitse ja ohjamise 

tegevuskava ja 2021. aasta sügisel kopra kaitse ja ohjamise tegevuskava. Soovitame koostada 

metsseale pikemaajalise ohjamiskava ja hallhülgele kaitse ja ohjamise tegevuskava. 

Täpsemalt saab seirearuandega tutvuda siit - Keskkonnaagentuur (keskkonnaportaal.ee) 

https://keskkonnaportaal.ee/sites/default/files/2022-07/SEIREARUANNE_2022.pdf


4. Jahistatistika on nüüd kättesaadav ka interaktiivsel kaardil 

Keskkonnaagentuuris kogutav jahistatistika on nüüd kättesaadav ka interaktiivsel 

kaardil ja graafikul. 

Uus lahendus annab paari hiireklõpsuga ülevaate huvipakkuva uluki küttimisest 

maakondade ja jahipiirkondade kaupa ning koheselt ka trendid aastate lõikes. Kaardile on 

kantud andmed alates 2011. aastast. Nimekirjast leiab kõik liigid, kes on jahiseaduse ja 

jahieeskirja kohaselt määratud jahiulukiks või kelle kohta on esitatud jahistatistilisi 

andmeid. 

Statistikat saab vaadata siit. 

https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/ulukid/jahiaastate-k%C3%BCttimisstatistika  

 

5. Karu arvukuse hinnang P.Vahtramäe arvutusel 

P. Männil oma artiklis EJ nr. 6 2019 ,,Liiga palju karusid „ väitis , et jahimeeste hinnangud 

karude arvukusele statistilises aruandes on keskmiselt ¼ võrra tegelikkusest suurem. Lisaks 

ka väitis ,et erinevalt absoluutarvust väljendavad aga jahimeeste hinnangud arvukuse 

muutuste  suundumusi päris hästi. Samas artiklis on öeldud ,et noori karusid on 

populatsioonis 1/5 . Siinkohal oleme nende väidetega täiesti nõus. Seega toon Peebu 

arvamushinnangu alusel ,mis on meie karude arvukus selle hooaja alguses : 

Jahimeeste hinnang oli 1531 is.  Sellest 25 % (1/4) on 383 karu.  Võtame jahimeeste 

arvamushinnangust maha selle ja saame karude arvukuseks kevadel ilma juurdekasvuta 1148 

karu. 

Lisame juurde juurdekasvu (turvalise) 10% ja saame jahihooaja alguseks karude arvukuseks 

1263. 

Jahimeeste hinnang arvukusele 2019 oli 1175 is 

Jahimeeste hinnang arvukusele 2020 oli 1241 is (Tõus versus 2021 on 5,3%) 

Jahimeeste hinnang arvukusele 2021 oli 1336 is   (Tõus versus 2021 on 7,6%) 

Jahimeeste hinnang arvukusele 2022 oli 1531 is   (Tõus versus 2021 on 14,6%) 

NB! Peebu arvamus uuesti :Jahimeeste hinnangud karude arvukusele statistilises aruandes on 

keskmiselt ¼ võrra tegelikkusest suurem. Lisaks ka väitis ,et erinevalt absoluutarvust 

väljendavad aga jahimeeste hinnangud arvukuse muutuste  suundumusi päris hästi. 

https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/ulukid/jahiaastate-k%C3%BCttimisstatistika
https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/ulukid/jahiaastate-k%C3%BCttimisstatistika


Need karud ,mis lugemata ,saavad 4 aasta jooksul suguküpseks ja hakkavad jka juurdekasvu 

tootma. 

Aga: Jahimeeste hinnang arvukusele 2019 oli 1175 is. 2020 hinnang aga oli 1241 is. Selle 

alusel näeme et arvukus on võrreldes eelmise aastaga +5,3 % . Kui me 2020 hinnangust 

arvestame maha 25% (Peebu ja meie arvamus) ,saame tulemuseks 930 is . Kui lisame siia 

KAUR seirearuannetes näidatud küttimissurve + 9% (Juurdekasvu ) ,saame 2020 aasta 

arvukuseks 1013,7 karu. Kui 2018 aasta küttimissurvele 8,8%  lisada jahimeeste hinnangu 

tõus + 5,3% ,saamegi juurdekasvu % 14,1 ,nii nägi jahikorralduskavades (2000-2009) 

küttimise planeerimise juures väideti , karu juurdekasv 14 %. Tuntud vene karu uurija 

Bazetnovi väidab, et  normaalne karu juurdekasv on aastas 12-14 %. Karu küttimislimiit 10 % 

arvukusest ei mõjuta karu arvukust.  Seda kinnitavad ka faktid ja statistika ,et kui oleks 

küttimissurve olnud 10% EI OLEKS PRAEGU SELLIST PROBLEEMI. 

 

6. Vereta jahi võitis aasta looma foto – Vereta jaht toimus see aasta 

Ida-Virumaal 

 

Loodusfotovõistluse Vereta Jaht tänavuseks võidutööks valiti Olavi Hiiemäe foto urahtavast 

karust. Tänasel fotonäituse avamisel RMK Metsamaja hoovis tunnustati parimate 

loodusfotode tegijaid ning tutvustati võidupilte. 

Vereta Jahi peakorraldaja Tiit Hundi sõnul peeti fotojahti taaskord traditsioonilisel ajal ja 

kujul. Maikuu eelviimasel nädalavahetusel toimus ühine traditsiooniline fotovõistlus, kus 

seekord jäädvustati Alutaguse rahvuspargile omaseid liike, kellest mitmeid mujalt 

piirkondadest nii kergelt ei leia. 



RMK ja Overalli korraldatavast fotojahist võttis osa 37 fotograafi, kel õnnestus jäädvustada 

nii kiskjaid, suur- ja väikeulukeid, haruldasi linde kui ka putukaid, mõnel üksikul jäi kaamera 

ette isegi lendorav. 

Tänavuse aasta Vereta Jahi saakloomaks oli pruun karu. Kogu Vereta Jahi veerandsajandi 

pikkuse ajaloo jooksul pole kunagi nähtud ja pildile saadud niipalju karusid kui tänavu. 

„Häid pilte oli palju, kuid seekord jäid žüriile silma 20 fotot karudest, mille hulgas oli ka 

võidupilt. Peaauhinna ehk sarvilise viikingimütsi ning auhinna Overallilt pälvis Olavi 

Hiiemäe fotoga, millel on jäädvustatud hetk piltnikule ohtlikult lähedale jõudnud urahtavast 

karust. Seekord tõi meistritiitli selle aasta Vereta Jahi jahiloom ja muidugi ka aasta loom. 

Seda juhtub ikka väga harva, kui jahilooma pilt toob ka meistritiitli,“ lausus Tiit Hunt. 

Lisaks andis žürii eriauhinnad järgmistele loodusfotograafidele: 

 

RMK auhind – Meelis Kalev. Lendorav 

Ajakirja Eesti Loodus auhind – Remo Savisaar. Munavaras 

Ajakirja Eesti Mets auhind – Olavi Hiiemäe. Laanepüü 

Ajakirja Horisont auhind – Olavi Hiiemäe. Vihitajad 

Ajakirja Eesti Jahimees auhind – Ingmar Muusikus. Metsnugis 

Eesti Jahimeeste Seltsi auhind – Richard Viidalepp. Ilves 

Tallinna Loomaaia auhind – Mart Arrak. Karu 



Hotell Pesa auhind – Andres Killing. Suur-kirjurähn. 

Looduse Omnibussi auhind – Remo Savisaar. Metssiga pisikesega 

Näitust Vereta Jahi parimatest piltidest saab näha ööpäevaringselt välinäitusena RMK 

Metsamaja (Toompuiestee 24, Tallinn) hoovis kuni septembrikuu keskpaigani. 

 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 


