
Me jagame
elamiseks Maad teiste

elusolenditega.
Konflikt tekib arusaamade

erinevusest või
teadmatusest.

INIMESE JA ULUKITE SUHTED ‑
looma käitumise mõistmiseks pead tundma
looma eluviisi ja teadma tema vajadusi

Inimene
kasvatab põllul

endale toidutaimi ja
kariloomadele

söödataimi.

Inimene niidab
heinamaal rohttaimi. 
Hein on kariloomade 

talvine toit.

Metskits jätab oma
talle päevaks kõrge 
rohuga heinamaale, 

kus käib teda
imetamas. 

Metsloomad ei 
tea, et istutatud 
noori puid peab 
inimene enda 

omaks
Inimene istutab

noori puid raisemikule,
millest kasvab

uus mets.

Talvel on toiduvalik
väike. Rohttaimede asemel

söövad taimtoidulised
metsloomad näiteks

kuusevõrseid ja ‑pungi;
lehtpuude koort ja

peeneid oksi.

Inimene
raiub küpset
metsa puidu
saamiseks.

Metsise elupaik on
seotud vanade

rabamännikutega.
Metsade lageraie ja
kuivendamine on

vähendanud metsistele
sobivaid elualasid.

Ilma vanade 
rabamännikuteta 
kaob metsis meie 

loodusest.

Inimene kasvatab 
oma õuealal

viljapuid, muid
taimi ja peab

mesilasi. 

Metsloomad
söövad toitu, 

mida on lihtne 
kätte saada.

Metsloomad  
ei tea, et aias

kasvavad taimed ja
mesitarud on

inimese omad.

Inimene juhib 
kraavide abil
liigse niiskuse

maapinnalt ära.

Kobras ehitab
jõele paisu, et veetaset 

kõrgemale tõsta. Siis jäävad 
koprauru sissekäigud vee

alla ja loomadel on
turvaline.

Inimene lammutab 
koprapaisud jõgedel, 

sest kõrge veetase 
takistab taimede kasvu 
metsas, heinamaal ja 

põllul.

PÕLD

PAIS JÕEL
VÕI KRAAVIL

ÕUEALAD

METS

Metsloomad ei tea, 
et põllul kasvavad 
taimed on inimese 

omad.

Metskitse tall ei
jookse ohu korral ära.

Ta jääb paigale ja
võib hukkuda

traktori all.

Metsoomad
leiavad põllult 

palju väärtuslikku 
toitu.

Metsloomad liiguvad
peamiselt varahommikul ja 
hilisõhtul hämaral ajal. Nad 
ületavad sageli maanteed

kohtades, kus mõlemal pool 
teed on mets.

Inimesed
sõidavad autodega 

maanteedel.

       Metsloomad ületavad
sagedamini maanteed siis, kui:

       ‑ nad otsivad toitu
       ‑ nad otsivad jooksuajal paarili
       ‑ vanematest eralduvad

    noorloomad otsivad uusi elupaiku.
        ‑ on sügisene jahihooaeg. 

Metsaraie häirib
loomi eriti poegimise ja 

poegade kasvatamise ajal.
Loomad on sunnitud uut 
elupaika otsima ja nende 

pojad võivad
hukkuda.

Mets on loomadele 
elupaik. Nad toituvad 

ja varjuvad seal. 

Inimene raiub
küpset metsa puidu

saamiseks.

RAIESMIK

VANA
RABAMÄNNIK

MAANTEED,
LIIKLUS

HEINAMAA
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Inimene leiab 
loodusest looma 

poja ja arvab, et ta 
on üksi jäetud ning 

hädas.

Loodus on
loomade loomulik elupaik.
Metsloomadel on eraklik 
eluviis. Ka pojad jäetakse 

sageli ohutuse
mõttes üksi. 

Ära sekku
metsloomade ellu, sest

nad ei vaja inimese abi. Jäta 
leitud loomapoeg tema
elupaika. Ta on kindlasti

oma ema valvsa
pilgu all. 


