
Ülevaade metskitse statistika analüüsist ja alused 
küttimissoovitusteks 

 
Kõigepealt pöörame tähelepanu kahjustustele ja selle analüüsile. Nimelt alustasid 
kõrgendatud küttimisega juba 2017 aastal pihta 5 maakonda Jõgevamaa, Pärnumaa, 
Saaremaa, Tartumaa ja Viljandimaa. Vaata lisa tabelit. Natuke väiksemas tempos 
alustas ka Hiiumaa ja aasta hiljem Lääne- Virumaa.  
Need maakonnad on nüüd juba 5 aastat hoidnud kõrgemat taset küttimisel, kas seda 
tõstnud või siis veidike langetanud (alla 7%) ja erand siin on ainult Tartumaa, kes 
vähendas eelmisel aastal küttimist 14,5 %. Teised maakonnad küttisid rohkem ainult 
1 aasta (2019) või mitu aastat 2018-2019. Lääne-Virumaa on ka tubli olnud ja 
pingutanud kõrgendatud kohustusega viimased neli aastat. 

 
 
Sellel pingutusel on ka selgelt nähtavad tulemused 
 

Kui vaatame „Metskitse kahjustused RMK” kokkuvõtet, siis kõigil neil 7 maakonnal, 
mis eelpool mainitud oli 2021 kitsekahjustuste rea peal 0 ha kahjustust, erand siin on 
küll Pärnumaa ,kelle veel 2021 oli 2,93 ha kahjustust kuid võrreldes 2020 aasta 
kahjuga on see langenud 9 korda (25,93 ha). 
Erand siin on Võrumaa ,kelle 2021 ka kitsekahjustusi polnud. Teistel on veidike 
vähenenud (Raplamaa, Ida-Virumaa ja Valgamaa) või hoopis tõusnud (Harjumaa, 
Läänemaa, Järvamaa, Põlvamaa).  



 
 
Ka metsakaitseekspertiiside (MKE) andmetel 2021. aastal oli nendel 7 maakonnal, 
kes rohkem pingutanud kahjustused kas 0 või minimaalne (Pärnumaa 0,2 ha), kuid 
erand on siin Tartumaa, kellel oli kahjustust 7,5 ha . 
 
Jätkuvalt suured kahjud aga on Valgamaal ja Järvamaal ja tõusuteel Põlvamaa. 
2022 esimesel poolel aga on lisandunud Jõgevamaa 20,6 ha ning Raplamaa 2,2 ha, 
kuid mis võisid olla seotud raske talvega ja loomade koondumisega kuskile 
konkreetsele alale. 
 

 



 
 
Teine oluline statistika on pabulaloendus ja selle indeks. 
 
Seirearuandest  loeme, et 2022. aasta kevadel üle Eesti paiknevatel seirealadel 
läbiviidud hirvlaste pabulaloenduste kokkuvõttes oli metskitse pabulaindeks 8,0 
pabulahunnikut 1 km loendusmarsruudi kohta, mis on ligi 10% võrra väiksem kui 
eelmisel aastal (8,9). Samas on see pabulaloenduste kaheksa aastases aegreas 
eelmise aasta kõrgeima näidu järel teine tulemus, jäädes ligilähedaselt samale 
tasemele 2019. aasta tulemusega (7,9). Seirealade lõikes suurenes (>10%) 
pabulaindeks võrreldes eelmise aastaga 21-l ja langes 20-l seirealal. 
Vaatame kas eelpool nimetatud maakondade pingutus  kajastub ka pabulaindeksis. 
 

Kus maakondades on siis tõusnud? 

Silma jäävad saared, kus tõus on kõigis Hiiumaa ja Saaremaa loenduspiirkonnas , 
välja arvatud  Saaremaa Laugi piirkonnas. Saarte keskmine pabulaindeks on küll 2 
korda väiksem kui Eesti keskmine kuid tõuseb ja võrreldes eelmise aastaga 2 korda. 
Kui võtta aluseks Saaremaa statistiline küttimine ja indeksi kahekordne tõus, siis siin 
on tugev vastuolu ja midagi on siin valesti. Nii ei saa reaalse küttimise korral olla. 
Hiiumaa ilmselt peab küttimist tõstma, muidu on oodata ka kitsekahjusid. 
Jätkuv indeksi tõus on Valgamaal, Põlva -Võru 1 piirkonnas (Lasva-Ilumetsa), 
Tartumaal, mitmes (4)Pärnumaa ja Viljandimaa piirkondades (v.a Öördi, 
Häädemeeste-Laiksaare ja Tihemetsa-Mõisaküla).  
 
Kusjuures need piirkonnad, mis jäävad RMK metsade aladele on indeks Eesti 
keskmisest 2 korda suuremad, Pärnumaal küll languses aga Oiu-Valma piirkonnas 
tõusnud. Olgu öeldud ,et huntides neis piirkondades puudust ei tunta, aga ilma 
jahimeeste abita ei suuda ka hundid ja ilvesed arvukust ohjata. Tõusnud ka 
Raplamaa 2 piirkonnas kolmest ja selles kolmandas, mis koos Pärnumaaga on 
indeks 50% kõrgem. 
Läänemaal on oluline tõus (4 korda) Haapsalu-Martna piirkonnas ja Lääne-Virumaal 
4 piirkonnast tõus 2 piirkonnas (põhjapoolsetes) ja langus ka 2 lõunapoolsetes. 
Samuti on tõus 2 Harjumaa piirkonnas (Kaberneeme-Jägala ja Kose-Uuemõisas). 
 



Vastupidi langus on kogu Ida-Virumaal, 2 Harjumaa, 2 Lääne-Virumaa piirkonnas, 1 
Läänemaa piirkonnas, kogu Järvamaa ja Jõgevamaal (kuigi indeks on neil 2 korda 
kõrgem -15  kui keskmine Eesti 8,7. Samas ka langus 2 korda võrreldes 2021). 
Langus ka Põlvamaal ja 2 Võrumaa piirkonnas. 
 
Kolmas oluline statistika on vähendada liiklusõnnetuste arv. Ka siin on täheldada, et 
suurem küttimine vähendab arvukust ja liiklusõnnetusi, kuid paraku on tase liiga 
kõrge veel. Langus küll 14 %,mis on hea aga liiga väike. 

 
KAUR-i soovitus on, et eelmise aasta küttimistulemustega võrreldes tuleks 

proportsionaalselt kõige enam küttimismahte tõsta kõrge metskitse 
asustustihedusega Kagu-Eestis, samas kui langetada võib neid kõige rohkem 
Põhja- ja Loode-Eestis. 
 
Kõrgema metskitse asustustihedusega maakondades: Põlva-, Võru-, Valga- ja 
Viljandimaal, tuleks üldreeglina kõikides jahipiirkondades küttida metskitsi vähemalt 
tasemel 7-8 isendit 1000 ha jahimaa kohta, erandina võiks madalamat küttimissurvet 
rakendada vaid suuremate raba- ja sooaladega jahipiirkondades. Teistes 
maakondades, kus metskitse asustustihedus on valdavalt madalam, võiks 2022. 
aastal 1/3maakondlikust minimaalsest küttimismahust jahipiirkondade vahel jaotada 
pindalapõhiselt, arvestades jahimaade pindalast maha suuremad lagerabad ja 
veekogud. Kuna kohalikud olud võivad olla kohati väga eriilmelised, siis on kindlasti 
soovitatav pindalapõhiselt tekkiv küttimismahu jaotus kriitiliselt üle vaadata ja 
vajadusel teha sellesse korrektuurid. Ülejäänud 2/3 jaotusel soovitame lähtuda 
jahipiirkonna kasutaja poolt esitatud küttimissoovist, arvukushinnangu muutusest ja 
metskitsega seotud kahjude esinemisest nii 2020. kui 2021. aastal. 
 
Orientiirina maakondlike küttimismahtude määratlemisel on ülalpool esitatud tabelis 
soovituslikud küttimismahud, mille täitmisel peaks metskitse arvukus püsima 
käesoleva aastaga samal tasemel. 



 
Kui teha kõrvale EJS analüüs siis leiame ,et KAUR on jaganud maakondadele 
õiglased limiidid ja väga palju nuriseda polegi. Küll on limiit Võrumaale soovitatud 
liiga suur ja peaks jääma pigem 1500 juurde ja survestada tuleks just Võru-
Põlvamaa loenduspiirkonda Ilumetsa -Lasva ümbrusesse jäävaid jahipiirkondi. 
Põlvamaal tuleks survestada Karilatsi-Ihamaru loenduspiirkonna ääres asuvaid 
jahipiirkondi, kus pabulaindeks on eesti keskmisega võrreldes kõrgem üle 2 korra. 
Kindlasti on ka õigustatud Tartumaa limiidi soovitus, sest muidu tulevad ka 
kahjustused mis ka endist 2021 märku andsid, sest seal on kõigis 3 
pabulaloenduspiirkonnas üle Eesti keskmise ja Rannu-Pühaste piirkonnas 2,5 
korda. Tartumaa vähendas viimsel 2 aastal kitseküttimist ,kuid tundub , et see on 
pigem olnud viga ja tuleb küttimist taas tõsta. 
 
 

 

 

 


