
Kus on tõde?  

 

16.08.2019 ilmus EJS - i kodulehel Järvamaa Jahindusklubi Lõõla jahtkonna jahimehe Peep 

Männili kirjutis ( Maalehes ilmus sama kirjutis, kuid seal oli lugupeetud Peep Männilit 

tituleeritud juba ulukiuurijana ja artikli autoriks Maaleht?) Valdu Reinaasa lugejakirja kohta. 

Võtsin huviga lahti selle lugejakirja ja ka eessõna EJS - i poolt ning Lõõla jahtkonna liikme 

või siis ikkagi  ulukiuurija Peep Männili ajendatud kirjatüki ja ei pidanud pettuma. Lugemine 

oli huvitav. 

Võtame Lõõla jahtkonna liikme Peep Männili esimesed kaks lauset Mind ajendas kirjutama 

EJS kodulehel avaldatud lugejakiri, mis vaidlustab väidetavad teadlaste ütlused, justkui 

hunt ei olevat viimased 150 aastat inimest rünnanud. Paraku ei vasta antud väide tõele, 

sest teadlased on korduvalt väitnud, et TERVE hunt ei ole inimest sel perioodil 

rünnanud, kusjuures terve hundi all on mõeldud marutõves mitteolevat looma.  

Lugesin korduvalt läbi 06.08 ilmunud lugejakirja aga kahjuks ei leidnud mina ühtegi sellist 

väidet, mis oleks andnud alust Peep Männilil, tekkida solvumise või ärrituse tunde (lihtsalt 

Peep Männili poolt kirjeldatud väited puuduvad). Võtame teksti millega algab lugejakiri: 

Hundirünnak 1980ndatel Raplamaal 

Meedias avaldatu täpsustuseks, kummutamaks tõde, et Eestis pole üle saja aasta hunt 

inimesi rünnanud. Sooviks teada, et huvitav miks tegelikult vaikitakse maha 1980. aastal 

Eestis toimunud hundirünnak inimeste vastu. Edasi tuleb mälestuste kirjeldus ja ka lause – 

kohalik loomaarst viis hundi kolju uurimisele. 

Kuskil ei ole väidetud, et hunt oli/ei olnud marutaudis ning niinimetatud vene ajal oli tava 

selline, et kui inimene sai pureda looma käest ( vahet polnud, kas see oli koer, kass, hunt, 

rebane, kährikkoer jne.), tehti kohe marutaudivastane kuur ja laborid andsid enamasti alati 

marutaudile positiivse leiu, sest keegi ei riskinud võtta vastutust surmaga lõppeda võiva 

juhtumi eest. Kuna lugejakirjas oli tegemist meenutusega seigast, mis toimus 39 aastat 

tagasi, võib juhtuda, et aeg on teinud inimeste mälestustes oma töö ja mälupilt ei pruugi olla 

enam nii terav ( arvud, nimed, faktid jne.). Tegelikult oli rünnaku tagajärjel kannatanuid 

koguni kolm ja üks memm neist suri hundi poolt tekitatud vigastustesse, mitte marutaudi. 

Siit võime küsida, et miks ulukiuurija vaikib letaalse lõpuga juhtumi maha, kus ründajaks oli 

hunt? Selle Mahtra sündmuse ajal, oli Peep Männil Lõõla jahtkonnast 15 aastat, 1 kuu ja 24 

päeva vana ning elas rõõmsalt Tallinna linnas ja omandas haridust Tallinna 10. keskkoolis 

ning puutumus Mahtra sündmustesse saab temal olla ainult läbi kirjanduse, millele ta 

isiklikult ka viitab. Samas ebaeetiline on varjata võimalikke ründe tagajärgi, olenemata 

http://www.ejs.ee/lugejakiri-hunt-on-varem-eestis-inimest-runnanud-kull/


sellest, kas see on tingitud haigusest või mitte, sest inimestel on õigus teada kõikidest 

riskidest – ohtudest mida võivad tekitada erinevad ulukid. 

Edasi siis viidatud Ilmar Rootsi raamatule ( tekst kopeeritud raamatust ,,Tuli susi 

soovikusta“ lk 136-137). 

Nüüd kaheksakümnendate aastate kahest tuntumast juhtumist. Esimene nendest oli 5. mai 

hommikupoolikul 1980. aastal Mahtras ja selle pani mulle kirja 8. mail 1987. aastal tollane 

Mahtra jahimajandi vanem-jahindusarendaja Harri Põldsam. 

Lugu algas nii: raba servas asuva Aruvälja talu õue tuli hunt koera rabama, mida õues 

viibiv perenaine, 87-aastane Anni Pärtel püüdis kepiga takistada. Selle peale ründas hunt 
perenaist, tekitades talle üliraskeid kehavigastusi pea, kõhu ja jalgade piirkonda. Kannatanu 

kaotas palju verd, kuid jõudis siiski veel tuppa roomata. Mõne päeva pärast ta suri. 

Järgmine koht, kuhu see hunt ilmus, oli Paala talu, mille õuelt ta haaras väikese koera ja 
kadus sellega metsa. Natukese aja pärast oli hunt tagasi, kippudes perenaise Anni kallale. 

Kära peale tuli appi naabrinaine, keda hunt seejärel ründas, tõustes tagajalgadele. Naine aga 
haaras mõlema käega hundi põsekarvadest ja tõrjus ta eemale. Õnneks jõudis naisele mees 

püssiga appi ja tappis samas hundi. Kannatanud said kohe Rapla haiglast arstiabi ja 

paranesid. 

Teine juhtum oli 14. veebruaril 1988. aastal Paunkülas. Selle päeva hommikul kuulis 

köögis toimetav perenaine Regina Nikker äkki kanade hirmunud kaagutamist ning koera 
haukumist, mis läks üle kohutavaks kilamiseks. Kohe kuuldus ka esikust hirmsat lõrinat ja 

märulit. Ust avades nägi naine mingit suurt „koeraelukat" tema koera puremas. Hunt kargas 

nüüd koerale appi läinud naise kallale. Kisa peale tõttas appi ka ülesärganud poeg. Koos 
õnnestus neil koer esikust tuppa tõmmata ja elukas õue tõrjuda. Seal aga hakkas uuesti 

hirmus kanade kaagutamine, mille peale perenaine tormas õue kanu kaitsma. Enne, kui ta 
jõudis lauda seina juurest sõnnikuhargi haarata, oli elukas tema käe külge klammerdunud. 

Kirvega pärale jõudnud poeg sai paar korda hunti lüüa, kes vabastas seejärel perenaise käe ja 
põgenes õuest, kuid mitte kaugele. Kui kohaliku jahisektsiooni esimees Jaan Koiduste, kes 

sellest loost mulle kirjutas, kohale jõudis, lamas hunt aia ääres maas. Mehe lähenemisel 
püüdis loom end veel püsti ajada, kuid langes kohe tema lasust. Elukas osutus keskmise 

suurusega emahundiks. Ta pea saadeti Tallinna, kus tuvastati marutaud. Hundi kere, puretud 

koera ja kahe lõhkikistud kana jäänused põletati. 

Perenaine Regina Nikker viidi haiglasse, kus ta viibis ravil terve kuu. 

 

Lõpuks oleme jõudnud nüüd ulukiuurija või jahtkonna liikme kolmanda lõigu, ehk 

marutaudi juurde Eestis. Esimene lause lõigust - Viimane suurem marutaudi puhang oli 

Eesti metsloomade seas aastatel 2002-2004, kuid siis oli huntide arvukus suhteliselt madal 

ning suurkiskjatest avastati toona mitu haiget ja agressiivset isendit ilveste hulgas, kuid 

õnneks ei päädinud ükski neist otsese rünnakuga inimesele.  Ja viimane lause lõigust- 

 Teatavasti on Eesti juba mitu aastat marutaudivaba riik.  

Marutaud on küllaltki ohtlik haigus ja kui sellel teemal sõna võtta, võiks ikkagi uurida, mida 

ütleb selle kohta asutus, kes on seatud Eestis tegelema loomataudidega ehk Veterinaar ja 



toiduamet. Vaatame, mida siis VTA oma ametlikul kodulehel avaldab marutaudi kohta ( 

keskendume Eestile). 

Kus riikides on marutaud levinud? 
Marutaud on maailmas levinud kõigil kontinentidel, seda ei leidu ainult Austraalias, Okeaanias, 
Uus-Meremaal ning Antarktikas. Marutaudi sureb enim inimesi Aafrikas, Aasias ning Lõuna-
Ameerikas. Kuigi Läti Vabariik saavutas marutaudivabaduse 2015 aastal, on marutaud laialt 
levinud ka Eesti lähiümbruses. Venemaal esineb ka praegusel ajal palju marutaudi nii inimestel 
kui loomadel ning haiguse leviala ja juhtumite arv kasvab. Samuti esineb marutaudi paljudes 
riikides, kuhu reisitakse koos lemmikloomadega: Leedus, Ukrainas, Valgevenes, Poolas, Kreekas, 
Rumeenias, Bulgaarias ja mujal. 

Millal oli viimane marutaudi juhtum Eestis (inimestel, loomadel)? 
Eestis oli viimase poole sajandi jooksul marutaud väga levinud. Aastatel 1968 - 2006  esines 
loomadel keskmiselt paar-kolmsada laboratoorselt diagnoositud marutaudijuhtumit aastas. Alates 
aastast 2006 kuni 2010 viidi  kogu Eesti territooriumil läbi metsloomade suukaudne 
marutaudivastane vaktsineerimine ning seeläbi taandus marutaud kiiresti. Viimane 
marutaudijuhtum, mis oli põhjustatud nakkuse levimisest Eesti loomapopulatsioonis, esines 2008. 
aasta kevadel Harjumaal. Sealt edasi on haigust leitud vaid üksikjuhtumitena ning põhjustatuna 
nakkuse levikust naaberriigis: 2009. aasta suvekuudel kolm marutaudis rebast ning 2011. aasta 
jaanuaris üks nakatunud kährik Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni maismaapiiri vahetus 
läheduses. 3. aprill 2013 kuulutati Eesti Vabariik ametlikult marutaudivabaks riigiks ning 
rakendades marutaudivastaseid meetmeid (eelkõige metsloomade vaktsineerimist puhveralas 
riigipiiril, lemmikloomade kohustuslikku vaktsineerimist ning piiranguid lemmikloomade piiriülesel 
liikumisel) oleme antud situatsiooni suutnud säilitada. 

Tänu veterinaar- ja humaanmeedikute hoolikale igapäevatööle ning ajalooliselt elanikkonna 
suhteliselt kõrgele teadlikkusele marutaudi ohtlikkusest, on Eestis hoolimata raskest 
marutaudialasest olukorrast peale II Maailmasõda kokku marutaudi surnud vaid 27 inimest. 

Viimane inimene, 11 aastane tütarlaps, suri marutaudi 1986 aastal Järvamaal. 

Kas Eestis peaksin kartma marutaudi? 
Eestis on marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt väga suur, kuna haigust esineb meie vahetul 
riigipiiril, samuti ka riikides, kust tuuakse sisse lemmikloomi. Haiguse taaspuhkemise riski tuleb 
suhtuda väga tõsiselt, sest marutaud ei ole ravitav, vaid lõpeb haiguse sümptomite 
väljakujunemisel alati surmaga. 

Nagu näha on hr. Peep Männil suutnud ka siin manipuleerida aastaarvuga 2006 asemel 2004! 

Ühtlasi on VTA andnud ka hoiatuse taudi taaspuhkemise ohu kohta, mis on jätkuvalt väga 

suur aga ulukiuurija ( teine asjassepuutuv osapool) ei ole seda fakti ja olulist infot oma 

kirjatükis avaldanud. 

Lõpetuseks. Lugupeetud Lõõla jahtkonna liige hr. Peep Männil, EJS - i süüdistad sa küll 

alusetult. Sinu kiri ja seisukohad ju avaldati, olenemata sellest, et see sisaldas ilmselgeid 

faktivigu ning kirjutatud lihtsalt emotsioonist ja kontrollimata (võib olla teadlikult – see on 

ainult oletuslik arvamus) oma sõnade vastamist tõele. Viimasel ajal on paljud 

jahindusinimesed rääkinud, et suurkiskjate populatsioon on üle mõistuse suur ning varem või 

hiljem võib tekkida konflikt inimesega. Samas, nagu praktika on näidanud, siis mida suurem 



populatsioon seda suurem risk haigustele (sinu enda kirjutatud lause - kuid siis oli huntide 

arvukus suhteliselt madal ning suurkiskjatest avastati toona mitu haiget ja agressiivset 
isendit ilveste hulgas) ka marutaudi taaspuhkemise ohule, millele on viidanud VTA.  

Uluk on uluk ja tema käitumist vabaduses või vangistuses ( loomaaed, tsirkus) ei suuda 
keegi ette aimata, olenemata sellest on ta haige või terve. 

Veel tahaks teada neid salapäraseid akadeemilisi suurkiskjate teadlasi, kellelt küsida 
adekvaatset ja teaduslikult tõestatud teavet suurkiskjate kohta , aga mitte laest võetud 
arvamusi. 

 

Lugupidamisega 

Ruttar Roht 

Ardu Jahiselts  

Harju Jahindusklubi 


