
Ülevaade metssea statistika analüüsist ja alused 
küttimissoovitusteks 

 
 

Kuigi käes on juuli teine pool, ei ole meil teadmist, kui palju on metssigu kütitud juuni lõpuga, 
aga kohe on algamas jahindusnõukogud ja hakatakse kokku leppima limiite. 
Mis aga meile näitab metssigade küttimise statistika 31.05.2022 seisuga ja milliseid 
prognoose võib sellest teha hooaja lõpuks. 
 
Kaasas on KeA poolt tehtud kokkuvõtted 2021. ja 2022. aasta 31.05. seisuga. 
 

 

 
 



Nagu näeme oli 2021 kütitud 31.05 seisuga 631 metssiga, struktuuriga kulte 62% + emiseid 
38% ja põrsaid 8%. Samad andmed 2022 kohta 31.05 seisuga 747 metssiga, struktuuriga 
kulte 67% + emiseid 33% ja põrsaid 11%. 
 
Kokkuvõttes on küttimine suurenenud 18,4% ja KAUR soovitus 2022 aastaks küttida 

võrreldes eelmise aasta küttimisest 122% tundub enam-vähem reaalne kuid ilmselt ei täitu. 

Küttimise tõus on tänu saartele.  

Nimelt on hiidlased küttinud 40% rohkem (103 is; 2021-63 is) ja saarlased on tõstnud 
küttimist 48% (181 is:2021 oli 122 is). Saarte jahimehed on ühiselt küttinud 101 siga rohkem 
kui 2021 ja mandril siis ainult rohkem kütitud 16 isendit. 
 
Teadmiseks see soovitus, mitte tõsta küttimiskohustust ulmeliselt ja jahiseltsidele 
kättesaamatus suuruses oli EJS soovitus ja pakkusime välja ka +20%, et eesmärk oleks 
natukenegi saavutatav.  
 
Mis hakkab aga silma selles statistikas ja milliseid  ennustusi võiks teha.  
Esiteks on arusaamatu kuidas pärast 1. märtsi kütitakse veel põrsaid. On ju vaikimisi 
kokkuleppe, et need peaksid minema kirja kesikute alla ja vaevalt keegi juba enne juunit 
kütib triibulisi põrsaid. Aga eks see ole jahimeeste harimise küsimus ja ilmselt teadmine 
kõigini jõudnud ei ole. Seda enam, et jahimeestele tehti märkus, et mõned on põrsaste arvelt 
viinud emise suguelundeid jaanuaris ja veebruaris. Nüüd kus seda teha võiks aga seda ei 
tehta.    
 

 
 
Mis jääb KAUR-i soovitustes silma?  

 
Nimelt tundub, et maakondadest ei suuda KAUR-i soovitust ilmselt täita Hiiumaa (2300 
isendit), Raplamaa (650 isendit), Valgamaa (800 isendit) ja Viljandimaa (1200 isendit). Napilt 
ka Pärnumaa (1200 isendit). Teisetele maakondadele peaks olema KAUR-i soovitus 
täidetav, kui lähtuda küttimisstatistikast.  
 
Kõik maakonnad peaks jahindusnõukogudes seltside vahel mõistlikult küttimismahud ära 
jagama ja mitte põhimõttega et igale vastavalt jahimaa suuruse järgi ,vaid lähtuvalt viimase 3 
aasta küttimisest. Seltsid, kes on küttinud alla 10 või isegi 15 sea, need kütivad nii kui nii 



kõiki ja neil küttimiskohutust tõsta kordades ei olegi mõtet, pigem viimase 3 aasta 
keskmine. Ilmselt on siin oma osa eelmise aasta raskel talvel ja suurel lumekattel veebruari 
kuus ,kus paljud enam jahti ei teinudki ja sealt „reserv” selle aasta täitmiseks. Aga nii see 
paraku on, et jahiseltside teadmine on kinnistunud juba praktikast, kui kütid rohkem, siis 
järgmisel aastal tuleb limiit veelgi suurem. Nii peavad jahiseltsid tagama olukorra, kus ka 
järgmisel aastal saaks täita kõrgendatud kohustust. 
 
Peame säilitama olukorra, kus arvukus on kontrolli all ja kütime võimalikult palju ära 

järelkasvu ja põrsaid. Peaksime suutma küttida 60‒70% põrsaid talvel ja siis mais ja juunis 

on võimalik peibutuskohtadest küttida küttimata talviseid kultpõrsaid ehk nüüd juba 
kultkesikuid või emiskesikuid põrsasteta. 
 
Praegune küttimise protsendi tõus näitab, et maksimaalselt võiksime küttida (+18,4%) 13 500 
isendit, siis nii palju ilmselt ei õnnestu. Ka ei ole teada looduslikud tingimused jahiks, kas ja 
millal lumi tuleb, kui palju ja kauaks teda on. Aga kuna 1/3 maakondi KAUR-i pakutud limiite 
ei täida, siis ilmselt saab vabariigi küttimine olema kõrgem kui 2021/2022 jahiaastal (11 401) 
ja jääb 12 500 ja 13 000 vahele ehk veidike alla 13 000 isendi. Aga suuresti kujundab selle 
muidugi talvetaat. 
 
Analüüsiks veel ühte olulist näitajat 2022. aasta seirearuandes, milleks on pabulaindeks. 
Nimelt sealt näeme et eesti keskmine pabulaindeks oli 2015. aastal 1,53 ja 2015. aasta 
küttisime kõigi aegade rekordi 32 580 isendit. Aasta hiljem oli indeks juba 0,69 ja me 
küttisime 17610 isendit. 
 
2022. aasta keskmine indeks on 0,39 ja see on võrreldes eelmise aastaga langenud -13,6%. 

Mandril eraldi on langus 15,3% ja Hiiumaa tõus juba 218,6%. Indeks langes Saaremaal ‒
44,3%. Seirearuande järgi langes ka samas suuruses jäljeindeks.  
Jahimeeste hinnangul jäi arvukus samasse suurussesse eelmise aastaga 4984 is.  
 
Võttes kokku kõik need näitajad, mille järgi numbrid on languses, siis vastupidi sellele 
jahimeeste hinnang tõusis 10,7% (6379 isendile). Samas teame, et jahimeeste hinnang 
arvukusele ja küttimissoov ei ole võrreldavad väärtused ja mingit seost seal pole ja seda 
metssea osas. Seega peaks maakondlikud jahindusnõukogud hästi hoolega kaaluma, kui 
lähevad kaasa KAUR-i soovitusega. 
 
Edukat jahihooaja jätku! 
Kindlat meelt limiitide kokkuleppimisel. 
 
 
Priit Vahtramäe 
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