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Kindel on see, et jahim ehed suhtuvad n ii
loomadesse kui loodusesse hästi ja h ooli
valt. “Jahindus on looduskaitse praktiline
o sa - me kaitseme loodust ja loodusrikkust
arvestades bioloogilisi, majanduslikke ja
sotsiaalseid aspekte,” sõnas Korts ja lisas, et
jahim ehe pilk ulukitele ei ole vaid pilk läbi
optika, vaid see on palju laiem.
Ta möönis, et jahim eestel on teha veel
palju selgitustööd, sest üldsus teab ja h in 
dusest vaid seda, et tegu on küttimisega.
“Üldine arvamus on selline, et me vaid kü
time, aga me haldame ka ulukifondi, m ille
majandamine on seotud paljude osapool
tega, ka konfliktidega n ii maaomanike kui
jahilubade korraldamisel,” selgitas Korts.
Eesti metsades oli selja möödunud aastal
suurulukitest enim metskitsi, keda loendati
60 000 isendit, kütiti neist aga 15 800. Põt
ru oli selsamal jahihooajal 11 400 ja 7337
neist kütiti, punahirvede arvukus oli 3400
ning kütiti 1915. Kokku kütiti neid suuru
lukeid 25 052 isendit, jahindusnõukogudes
aga o li kokku lepitud suurem arv - 30 000.
Kõige enam jõudis jahimeestelt tarbijani
esmatöödeldud põdraliha, seda üle 1,1 m il
jo n i kilo. Metskitseliha saadi üle 216 000 ki
lo ja puhahirveliha 162 000 kilo. Laias laas
tus saab öelda, et poole sellest tarbivadjahimehed ise, teine osa läheb kokkuostjatele.

Seakatk tõi arvatust laiemad kahjud
Sigade Aafrika katk on mõjutanud juba
paaril aastal metssigade küttimist. “Metssigu kütiti sel jahihooajal 7690, järgm isel
planeerime miinimummahuks 5570 lo o 
ma. Aga seda on vähe - tava-aastatel, enne
seakatku levikut, küttisime palju rohkem.
2014/2015 aastal näiteks 24 909ja selle järg
neval jahiaastal üle 32 000 looma. Meie üles
anne on hoida metssigade arvjuurdekasvu
piirides - üks siga 1000 hektarile igas ja h i
piirkonnas. See võimaldab karja aastaga ka
hekordistada või veidi enam,” rääkis Korts ja
tõi välja veel ühe nüansi, m ida seakatku le
vik kaasa tõi. “Seakatk viis m eilt ka üle 2000
jahituristi. N ii kaotasid maapiirkonna ette
võtjad senised kliendid, näiteks jah i korral
dajatele ja majutuse-toitlustuse pakkujatele
mõjus katk igati äri pidurdavalt.”
Ka lisas ta, et Eesti on üks väheseid maid,
kus jahiselts on aktiivselt võtnud oma õlule,
ehk riig i käest ära, seakatkuga seotud asja
ajamise, arvepidamise ja aruandluse. “Meie
naabritel on see töö riigiam etnike kanda.”
Väikeulukitest kütitakse Kõrtsi sõnul
Eestis enim kopraid, h all-ja valgejänest ja
mäkra. Suurkiskjatest sai möödunud ja h i
hooajal kütitud 101 hunti ja 54 karu, ilvest
aga ei ühtegi. “Meie uueks probleemiks on
saamas šaakal, kelles näeme ohtu kodufaunale. Šaakali kõrge arvukus viib alati alla
metsloomade arvukuse, sest nad tegutsevad
karjana. Et jahim ehi, ametnikke ja üldsust
probleemist teavitad, on m eil plaanis jä rg
misel aastal teha šaakali teemadel konve
rents, kuhu kutsume esinema asju teadvadtundvad spetsialistid välismaalt.”
Jahimehed on alati väga aupaklikult suh
tunud ulukilihasse. “Oleme kasutanud toi
duks ka neid ulukeid, keda tavapäraselt ei
sööda - näiteks ilvest või mäkra. Ka on meie
selts kaasa löönud mitmete kokaraamatute
koostamisel, et ikka paraneks tarbimisharjumused ja inimeste teadlikkus, m ida head
ja erilist ulukilihast teha saab,” ütles Korts.

Vaja toetust liha esmaseks töötlemiseks
Hetkel on jahim ehe sõnul vaja toetusmeedet,mis aitaks rajada igasse jahiseltsi nõue
tekohane esmatöötluskoht. “M eil on seltse,
kellel on juba olemas korralik esmatöötlemise koht, aga on ka neid, kes oma jõudude
ga asju korda teha ei suuda. N ii et seda meedet ootame pikisilm i nin g loodame, et see
avaneb järgm isel kevadel,” sõnas ta j a rõhu-

▲ Uuel aastal on jahimeestel prioriteediks jahiohutus, f o t o : in d r e k
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Suurulukid
Põder, punahirv, metskits, metssiga, pruun
karu. hunt. ilves ja hallhüljes.

Väikeulukid
Loomadest rebane, kährikkoer, mink. tuh
kur, metsnugis, kivinugis, mäger, kobras, on
datra, halljänes ja valgejänes.
I indudest kormoran, hallhaigur, rabahani,
hallhani, suui laukhani, kanada lagle, valgepõsk-lagle, viupart, raakspart, piilpart, sinikael-part, soopart, ragapart, luitsnokk-part,
punapea-vart, tuttvart, mustvaeras, sõtkas,
laanepüü, faasan, nurmkana, lauk, tikutaja,
metskurvits, naerukajakas, kalakajakas, hõ
bekajakas. merikajakas, kodutuvi, kaelustuvi,
hallrästas, künnivares ja hallvares.

tas, et ulukiliha puhul on esmatöötluse kva
liteet määravaim tegur.
Jahimeeste esindaja sõnul on eestlaste
huvi ulukiliha vastu suur. Kütitakse n ii en
dale kui kogukonnale, aga m in gil juhul ei
saa ulukiliha pidada igapäevatoiduks, sest
selle hind on liiga kallis. Tõnis Korts ütles, et
kahjuks pole neil andmeid, m ida ja kui pal
ju jaekaubanduses ulukiliha müüakse, sest
seda ei monitoorita, sest toorest ulukiliha
poelettidelt naljalt ei leia. Küll on aga tea
da, et konservidest on enim saadaval hirve
ja põdra konservid ja vorstitoodetest enam
hirve ja põdra poolsuitsuvorste.
Küsimusele, miks Korts on jahimees, vas
tas ta, et jahindus on suurepärane võim a
lus veeta oma vaba aega kvaliteetselt, õppi
da tundma loodust ja seal iseseisvalt hak
kamasaamist ning õppida ja areneda koos
elutervete ja normaalsete inimestega. “Loo
dus ja kaaskütid pakuvad piiramatult uusi
ideid ja väljakutseid. Ka tagab looduses v ii
bim ine tugevama tervise ja seeläbi parema
elukvaliteedi ning m uidugi annab võim a
luse katta ise oma laud kvaliteetse “õnneli
ku” lihaga,” vastas ta.

susi

Prioriteediks jahiohutus
Novembri lõpus toimunud
koosolekul otsustasid Eesti Ja
himeeste Seltsi (EJS) juhatu
se liikmed, et jahimeeste 2019.
aasta teemaks on jahiohutus.
EJSi presidendi Margus Puusti sõnul mõjutas teema valikut
asjaolu, et viimasel jahihooajal
on olnud m itu õnnetust relva
dega.
“Ohutusnõuete täitm ine ja 
hirelvade käsitlemisel on meie
prioriteet number üks,” sõnas
Puust. “See puudutab n ii noorjahimeeste ettevalmistust kui
kajuba staažikatele jahimeeste

le ohutustehnikanõuete meelde
tuletamist,” lisas ta.
Aastajooksul on plaanis kor
raldada ohutustehnikaalaseid
üm arlaudu, õp p ep ä evi n in g
ohutustehnika alg- ja täiend
õpet. Juhatuse liikm ed soovi
vad jahiohutuse aastal teha mit
m eid ettepanekuid ohutusteh
nikat käsitlevate seadusandli
ke regulatsioonide karmista
miseks.
EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu
sõnul ei puuduta ohutustehni
ka küsimus ainult jahirelva ka
sutamise oskust. “Oluline on

kindlustada jahipidam ise käi
gus n ii j ahikaaslaste kui ka kõi
g i teiste ohutus,” selgitas Korts.
“See puudutab niijahikantslite
rajamist, vaatevälja suurenda
miseks kui ka metsasihtide pu
hastamist,” lisas ta.
Jahimeeste selts on aasta tee
masid määranud alates 2013.
aastast, m il võeti fookusesse jahikultuur ja eetika. 2014. aas
ta teemaks oli “Märka ulukit”,
2015. aastal “K oostöö”, 2016.
aastal “Jahimeheks”, 2017. aas
tal “Loenda ulukit” ja 2018. aas
tal “Jahindus on looduskaitse”.

Hundilube anti juurde
23. novembril muutis keskkon
naamet hundijahi küttimismahtu ning uuendas ohjamisalasid. Nüüdsest on küttimismaht 38 isendit, kust on juba
maha arvestatud jahiajal küti
tud isendite hulk.
Käskkirjaga on m oodusta
tud uued ohjamisalad huntide
küttimiseks n in g kinnitatud
huntide küttimismahuks Eestis
esimese osana kokku 38 isendit.
K eskkonnaam et arvestas
küttimismahust maha jahiajal
kütitud isendite hulga vasta
valt jahipiirkondade asukoha
järgsele kuuluvusele:Järva ohjamisalalt kaks, Lääne-Viru ohjamisalalt ühe ja Pärnu-Rapla ohjam isalalt ühe hundi.
Kuna suur enamik kahjus
tustest on kontsentreerunud vä
hestele aladele, tuleb keskkon-

TASUBTEADA
Hundi tekitatud kahjustuste
hulk on tänavu eelmisest aastast
märksa vaiksem:, ajavahemikul 1.
aprill kuni 30. september oli hun
di rünnakuid kariloomadele 27%
ja m urtud kariloomi 40% vähem
võrreldes eelmise aasta sama pe
rioodiga..
Hundijahihooaeg algab 1. no
vembril ja kestab jahihooaja lõpu
ni. s.o 28. veebruarini.

VAATA VEEBIST
Uuenenud ohjamisalad

ejs.ee/kinnitati-hundi-ohjamisalad

naagentuuri arvates k ü ttim i
se eesmärgipärasele suunami
sele tänavu varasemast veelgi
enam tähelepanu pöörata. Sel
lest lähtuvalt tehakse ka ettepa
nek minna sellest aastast, 1. n o
vembrist, üle ohjamisalade p õ 
hisele küttimisele.
Ohjamisalade m oodustam i
sel on eelkõige arvestatud hun
dile sobivate elupaikade ole
masolu ja nende sidusust ning
nende p iirid jä lgiva d suures
osas jahipiirkondade piire. Ohjam isaladel põhinev hundi ohjam issüsteem loob eelnevast
märksa paremad eeldused kah
justuste efektiivsemaks vähen
damiseks ning soovitud hun
di arvukusnäitajate ja ühtlase
ma levikupildi saavutamiseks
Mandri-Eestis n in g Saare- ja
Hiiumaal.

