
ULUKILOENDUSULUKILOENDUS



Jahinduse ülesanne:

• Ulukifauna otstarbekas kasutamine
• Jahipidamiseks võimaluste loomine ja 

nende avardaminenende avardamine

• Saab täita, kui on suure produktiivsusega 
ja liigiliselt mitmekesine ulukifaunaj g



• Ulukifauna ratsionaalse kasutamiseUlukifauna ratsionaalse kasutamise 
eelduseks on ulukite õigesti planeeritud 
optimaalne arv alal ja õigesti valitudoptimaalne arv alal ja õigesti valitud 
laskenorm

• Saab määrata loenduse abil, sest loendus 
b d d d i t k id l kitpeab andma andmed, mis tagaksid ulukite 

eest õige hoolitsuse ja nende õige 
kasutusmäära



Loendus ehk ulukite seire

• Loendamine on ulukite kokku lugemine

• Hõlmab ka ulukite arvukuse või vähemalt 
selle muutuse suuna kindlakstegemist

• Laiemas tähenduses ulukiliikide 
populatsioonide struktuuri ja juurdekasvupopulatsioonide struktuuri ja juurdekasvu 
kindlakstegemine



Loenduse täpsus

• Loenduse täpsusaste on eri liikide puhul ja 
isegi sama liigi eri asustustiheduse ningisegi sama liigi eri asustustiheduse ning 
jahimajanduse erineva intensiivsuse korral 
erineverinev



Meetodi valik ja ala

• Kohalikud tingimusedg
• Loenduse maksumus
• Tööjõud (kes loendab)j ( )
• Tehniliste vahendite kasutamine
• Millised ulukid
• Milleks loendatakse

• Valitakse enamasti välja juhuslikult
• Mingist kriteeriumist lähtuvat



Absoluutne ja suhteline

• Absoluutse loenduse korral on tulemuseksAbsoluutse loenduse korral on tulemuseks 
ulukiliigi isendite arv pindala kohta

• Suhteline loendus annab hinnangu selleSuhteline loendus annab hinnangu selle 
kohta, millisel alal või millisel aastal on 
ulukiliiki rohkem millisel vähem või mituulukiliiki rohkem, millisel vähem või mitu 
korda rohkem või vähem



Totaalküttimine

• “Lageraie”Lageraie
• Kõik maha ning loeme üle
• Pluss - saadakse teada absoluutne 

arvukusarvukus
• Miinus – jõhker, mõju arvukusele



Jahisaagi põhjal

• Juhul kui uluki küttimiseks pole määratudJuhul, kui uluki küttimiseks pole määratud 
piirarvu ning küttimisel on piirav asjaolu 
liigi reaalne arvukusliigi reaalne arvukus

• Eestis väikeulukite arvukuse hindamisel



Küsitlused, ankeedid

• Info nähtud loomade või tegevuse kohtaInfo nähtud loomade või tegevuse kohta
• Enamasti vabatahtlikud, jahimehed, 

t d idtudengid
a) Jahimeeste teated ja aruanded jahia) Jahimeeste teated ja aruanded jahi 

edukuse kohta
b) V tl k didb) Vaatluskaardid
c) Usaldusisikute kogutud andmed) g













Ajuloendus

Ü• Üks täpsemaid
• TöömahukasTöömahukas
• Andmed usaldusväärsed



Marsruutloendus

• Võimaldab valikuid
• Ala kindlaks määratud
• Suund juhuslik või kindlaks määratudSuund juhuslik või kindlaks määratud



Jälgede loendus

• Väikeulukid
• Loetakse marsruuti ületavad jäljedLoetakse marsruuti ületavad jäljed
• Töömahukas
• Ebatäpne



Ruutloendus

• Sarnane jäljeloenduseleSarnane jäljeloendusele
• Loendusriba nelinurkne
• Külje pikkus 3 km
• Üks kord aastas kevadtalvel• Üks kord aastas, kevadtalvel
• Üks ruut 10…12 000 ha kohta (ca 1 

jahtkonna kohta)



Kanaliste marsruutloendus

• Loendajaid kuni 3Loendajaid kuni 3
• Kokkuleppeline loendusriba
• Loetakse lendutõusnud kanalised
• Augustikuu (pojad lennuvõimelised)• Augustikuu (pojad lennuvõimelised)
• Asustustihedus ja aastane juurdekasv
• Eestis kolm inimest, loendusriba 60 m



Hirvlaste ekskrementide 
loendus

• Hilistalvel, varakevadel
Läbi hirvlaste elupaikade• Läbi hirvlaste elupaikade

• Loendusriba 4 m
• Marsruudi saab valida juhuslikult

Mää t k k k tid i i• Määratakse ekskrementide esinemise 
tihedust

• Vaja pabulaid kirjeldada täpsemalt!



Kvartalloendus

• Saab teostada ainult lumegaSaab teostada ainult lumega
• Esimene päev peale lumesadu
• Jäljed kustutatakse ning loetakse teisel 

päeval uuestip



Avioloendus

• Kõige kallimg
• Marsruutloendus õhust

A tik l• Avamaastikel



Petersoni meetod

• Loom püütakse kinni, märgistatakse ning 
l t k t b dlastakse taas vabadusse

• Jälgitakse, kui palju püütakse uuesti kinniJälgitakse, kui palju püütakse uuesti kinni 
või nähakse
Töö h k j k lli• Töömahukas ja kallis



Loendus kogunemiskohtades

K d k j äik l t it i il• Kogunevad karja väiksele territooriumile
• Võimalik loendada neid, kes kogunevad , g

karjadesse või kindlatesse 
söömispaikadessesöömispaikadesse



Tagasiarvutus

• Ulukite aastane juurdekasv ning küttimine


