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OSKAME ELADA KOOS LOODUSEGA?

• Oskame ilmastikule sobivat riietust valida
• Oskame taluda pakast ja palavust, ei karda pimedust
• Oskame mitte karta äikest ja oleme näinud virmalisi
• Oskame nautida tormi nii maal kui merel
• Oskame jahti pidada, kala püüda, metsa majandada
• Oskame vilja ja kariloomi kasvatada
• Oskame vahet teha söödavatel ja mürgistel taimedel, tunneme seeni
• Oskame suusatada, aerutada ja rabas mitte mülkasse kukkuda
• Oskame lõkke peal süüa teha ja telki oskame ka püsti panna
• Mõnigi oskab vikatiga niita, kirvega ahjupuid lõhkuda ja hobust rakendada
• Looduse tundmine, loodushariduse andmine, on tasapisi tõusuteel
• Looduse teemat kajastatakse meedias meeleldi
• Avalikkus on loodustundlik, valmis välja astuma looduse kaitseks
• Looduses liikumine on erakordselt populaarne tegevus



Kas sina märkad ulukit?



Kas sina märkad ulukit?



Kas sina märkad ulukit?



Märka ulukite jälgi looduses



Märka ulukite hääli looduses

• Heli 1

• Heli 2

• Heli 3 

• Heli 4 



Märka ulukit linnas

• helista igal juhul 1313
• anna ruumi ja käitu rahulikult
• väldi silmavaadet ja füüsilist 

kontakti
• ära jää emaslooma ja 

noorlooma vahele

• helista 1313 kui väikeuluk 
haige või abitu

• väldi silmavaadet
• väldi kokkupuudet



Märka 
ulukit 
teel



Märka hädas olevat ulukit

• helista 1313
• helista kohalikule jahimehele

• ära ise ennast ohtu sea! 



Märka näljas olevat ulukit



Märka uusi ulukeid



KELLE JÄLG?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 30-50 kg, Eesti rekord 82 kg, tüvepikkus 
110-160 cm, õlakõrgus kuni 85 cm, eluiga kuni 16 aastat

• loenduse järgi kuni 300 isendit ehk u 30 pesakonda, 
karnivoor

• jooksuaeg jaanuar - veebruar, monogaamia, tiinus 2 
kuud, aprillis 5-7 (10) järglast

• kõnnisamm 1-1,4 m, hüpped kuni 3 m, karjas liikudes 
astuvad reeglina samasse jälge

• jälg u. 10 cm ja pikliku kujuga, 2 varvast ees, 2 varvast 
selgelt tagapool, esijälg suurem kui tagumine



Hunt ( Canis lupus)



KES SIIN LIIKUS?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 10–20 kg, Eesti rekord 40 kg, tüvepikkus 
80-115 (130) cm, õlakõrgus kuni 75cm, eluiga kuni 20 
(25) aastat

• loenduse järgi 800 isendit, arvukus väheneb metskitse 
arvukuse vähenemise tõttu, sööks aastas 40-80 
saaklooma

• jooksuaeg jaanuar - märts, tiinus 2,5 kuud, mais 1-3 (5) 
järglast

• kõnnisamm 80-110 cm, hüpped kuni 1,5 m, karjas 
liikudes astuvad reeglina jälje sisse

• Jälg 7-9 cm, ümar ja pehme



Euraasia ilves (Lynx lynx)



KELLE PESA?



… JA JÄLG?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 150–250 kg, Eesti rekord 370 kg, 
tüvepikkus 150-200 cm, õlakõrgus 90-150 cm, eluiga 
kuni 35 (50) aastat

• loenduse järgi 700 isendit, omnivoor

• jooksuaeg mai - juuni, tiinus 7-9 kuud, jaanuaris 1-2 (5) 
järglast

• kõnnisamm 1,5-2 m, hüpe kuni 2,5 m

• esijälg 12-15 cm (laiuse 1 cm = 16 kg), taga 18-25 cm



Pruunkaru (Ursus arctos)



KES KÕNDIS?



… JA TEGI?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 25–30 kg, tüvepikkus 110-130 cm, 
õlakõrgus 70-80 cm, eluiga kuni 15 aastat

• loenduse järgi üle 60 000 isendi, arvukus vähenenud 
karmide talvede ja kiskjate arvukuse kasvuga, herbivoor

• jooksuaeg juuli - august, tiinus 9 kuud, jaanuaris 1-2 (3) 
järglast

• jooksusamm 1-1,4 m, hüpe kuni 2,5 m

• jälg 4-5,5 cm, pulmaajal nõiaringid heinamaal



Metskits (Capreolus capreolus)



KES TEGI?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 300–500 (630) kg, tüvepikkus kuni 270 
cm, õlakõrgus 180-190 cm, eluiga kuni 25 aastat

• loenduse järgi üle 12 000 isendi, arvukus 5 isendit 
1000ha kohta, herbivoor

• jooksuaeg august - oktoober, tiinus 8 kuud, aprill - juuni 
1-2 (4) järglast

• talub halvasti kuuma ja november – märts ilma trofeeta

• sammupikkus 1,5 m, joostes kuni 2,5 m, jälg 12-16 cm, 



Põder (Alces alces)



KES PIDUTSES?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 160–200 (300) kg, tüvepikkus kuni 230 
cm, õlakõrgus 120-150 cm, eluiga kuni 20 aastat

• loenduse järgi üle 3 000 isendi, herbivoor

• jooksuaeg september - oktoober, tiinus 8 kuud, mai - 
juuni 1 (2) järglast

• isased möirgavad endale haaremi, trofeest loobuvad 
märtsis

• sammupikkus 80-150 cm, jälg 7-12 cm



Punahirv (Cervus elaphus)



KES SIIN MAGAS?



… HAMMAST IHUS?



… JA TUHNIS?



KES SEE ON?

• keskmine kaal 100–150 (350) kg, tüvepikkus kuni 90-200 
cm, õlakõrgus 55-110 cm, eluiga kuni 10 (25) aastat

• loenduse järgi üle 23 000 isendi, omnivoor

• jooksuaeg november - jaanuar, tiinus 4-5 kuud, märts – 
aprill 1-12 (5-6) järglast

• Karjajuht on emasloom, karjas tavaliselt 20 (60-100) 
isendit

• sammupikkus 60 cm, hüppel kuni 1,5 m, jälg 5-7 cm, 
veab lumme vao



Arvukuse kaartMetssiga (Sus scrofa)
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