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1. SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö „Šaakali (Canis aureus L.) areaali laienemine Euroopas viimastel 

aastakümnetel“ teema valikul oli autori jaoks määrava tähtsusega meedia vahendusel üles 

tõstatatud uudis mitme šaakali leidmisest Eestis. Möödunud aasta jooksul ilmus 

ajakirjanduses hulgaliselt artikleid šaaklite tabamise kohta siinsetes erinevates piirkondades. 

Šaakalite leviala aga jääb teadupärast rohkem lõuna poole ning palju soojema kliimaga 

aladele. Seega kerkis üles küsimus - kuidas on see liik meie piirkonda sattunud? Need 

kummalised asjaolud tekitasid töö autoris suurt huvi seda probleemi lähemalt uurida ning 

olukorrast rohkem selgust saada. 

Tegemist on hetkel väga aktuaalse teemaga, sest viimastel aastatel nii Eestis kui ka mujal 

Euroopas toimuvad šaakali areaali muutused köidavad paljude sellealaste teadlaste 

tähelepanu. Antud valdkond on suhteliselt uudne, sest seda liiki on üldiselt väga vähe uuritud 

ning andmeid napib. Seetõttu on oluline käesolevat teemat uurida, et saada olukorras paremat 

ülevaadet ning võimalike probleemide korral leida sobivaid lahendusi. 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks on anda ülevaade šaakali populatsioonist Euroopas ning 

analüüsida selle piires aset leidvaid muutusi. Peamise ülesandena soovib autor töö raames 

välja selgitada, kuidas šaakal Eestisse sattus ning kas tegemist on võõrliigiga või mitte. Kuna 

šaakal ei kuulu ajalooliselt Eesti faunasse, siis tuleb otsida vastuseid, kas ta sattus meie 

maadele inimese käe läbi või on hoopis aset leidnud looduslik levik.  

Töö koostamiseks kasutati mitmeid kirjandulikke allikaid nagu raamatuid, ajalehe- ja 

ajakirjaartikleid ning teadusartikleid, milles leiduvate andmete põhjal analüüsiti olukorda, 

võrreldi erinevaid seisukohti ning tehti asjakohased järeldused. 

Esimene peatükk annab lühikese ülevaate šaakalist kui liigist endast. Seletatakse lähemalt, 

mis loomaga on tegu ja kirjeldatakse tema välimikku ning selle iseärasusi. Lisaks tuuakse 

välja tema elupaigaeelistused, levikupiirkond, vaadatakse tema toitumisharjumusi, 

paljunemist ning eluviisi ja käitumist. 
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Teises peatükis uuritakse šaakali areaali laienemist mujal Euroopa riikides. Vaadeldakse 

lähemalt tema praegust paiknemist antud piirkonnas. Lisaks tuuakse välja millistes 

piirkondades on tema populatsioonide arvukus suurenenud? Samuti käsitletakse ka üsikleide, 

arutletakse, kust need loomad võisid uutesse asupaikadesse sattuda ning mis suunas toimub 

edasine leviku liikumine 

Kolmandas peatükis käsitletakse šaakalite esinemist Eestis. Antakse ülevaade seni 

kättesaadud isenditest ja nende tabamise asukohtadest. Edasi vaadeldakse erinevaid šaakalite 

siiasattumise kohta levinud teooriaid ning mitmete asjaosaliste seisukohti antud teemal. 

Lisaks arutletakse ka lühidalt võimalike tagajärgede üle, mida šaakali esinemine Eesti 

looduses võiks kaasa tuua. Peatüki lõpetuseks võetakse küsimuse alla, kas tegemist on 

võõrliigiga või mitte ning tehakse sellekohased järeldused. 

Lõputöö autor soovib käesoleva sisuga leida kinnitust järgmisele hüpoteesile: Šaakali 

sattumine Eestisse on tingitud populatsiooni suurenemisest ning looduslikust levikust Ungari 

lähistelt aladelt läbi Poola, Leedu ja Läti.  
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2. ÜLDISELOOMUSTUS 
 

Harilik šaakal ehk lihtsalt šaakal (Canis aureus Linné, 1758) on koerlaste sugukonda ning 

koera perekonda kuuluv kiskja. Eristatakse nelja erinevat liiki – harilik šaakal, vöötšaakal (C. 

adustus), tumeselg-šaakal (C. mesomelas) ning abessiinia šaakal (Clutton-Brock, 1991). 

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punase raamatu andmetel on šaakali populatsiooni 

staatus soodsas seisundis ning liigi arvukus on hetkel tõusvas trendis (IUCN Red List, 2013). 

Šaakalid on seni olnud maailma mastaabis ühed kõige vähem uuritud kiskjalised (Fabbri, 

2014). 

 

1.1. Kehaehitus 
 

Joonis 1. Harilik šaakal (Spatia Wildlife) 

 

Välisilmelt on šaakal (joonis 1) sarnane hundiga (Poots, 1987), kuid siiski palju väiksem, 

kaalult kergem, lühemate jalgadega, mõnevõrra rohkem väljavenitatud kerega ning lühema 
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sabaga (Geptner jt., 1998). Välimuselt ongi ta sarnane hilissuvise hundikutsikaga (Käärt, 

2014). Tema tüvepikkus on vahemikus 71-85 cm, sabapikkus on 20-36 cm ja õlakõrgus 

umbes 45-50 cm. Kehakaal varieerub seitsmest kuni kolmeteistkümne kilogrammini (Poots, 

1987). Isasloomad on emastest mõnevõrra suuremad (Markov, 2012). Šaakali kasukas on oma 

olemuselt jämedakoeline ning jäik (Geptner jt., 1998) ja kasukavärvus varieerub kuldpruunist 

kuni kollaseni, mida lisaks ilmestavad pruunid täpid (Clutton-Brock, 1991). Jalad ning kere 

alumine osa on sarnaselt rebasega punakad. Looma selja ja saba karvastik on aga hundile või 

kährikule omaselt musta-valgekirju. Põsed ning rinnaesine on värvuselt valged (Käärt, 2014).  

Värvus sõltub suuresti piirkonnast ning aastaajast (Clutton-Brock, 1991). Üldine 

värviintensiivsus ning karva tumenemisaste on üsna suuresti individuaalselt varieeruv. 

Karvavärvuse erinevusi sugupoolte vahel ei esine (Geptner jt., 1998). Saba on välimuselt 

pulstunud olekuga, kollakashalli värvusega, koos tumedamate laikudega ning musta äärega 

(Markov, 2012). Nagu hundile omaselt, asetseb ka šaakali saba alati longus hoiakus (Geptner 

jt., 1998). Šaakali üheks iseloomulikuks tunnuseks on teise ja kolmanda varba padjandite 

ühendus nende tagaosas (joonis 2), mis eristab teda hundist, rebasest ja koerast (joonis 3), 

kuna viimastel selline iseärasus puudub. Siiski esineb sarnane varbapadjandite ühendus ka 

kährikul (Männil, 2013). Jäljed on 5-6 cm pikkused ning jäljerida on koeralikult vonklev 

(Käärt, 2014). 

 

 

Joonis 2. Šaakali esikäpp (Krofel ja Potočnik, 2008) 
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Joonis 3. Koera esikäpp (The Dog Express, 2012) 

 

1.2. Elupaik 
 

Elupaikadest sobivad šaakalile tiheda taimkattega stepid, roostikud, soised alad, lisaks ka 

avamaastik, sealhulgas rohumaad ja põllumaad (MacDonald ja Barret, 2002). Tegemist on 

väga paindliku kiskjaga, kes suudab hakkama saada nii troopiliste metsade kuumuses kui ka 

madalate miinuskraadidega kontinentaalsetes poolkõrbetes ja steppides. Koduselt tunneb 

šaakal end veel ka inimtekkelistes maastikes ja inimasulates (Maran, 2014). Šaakalite 

esinemine ühes või teises piirkonnas ja nende elupaikade valik on suures osas sõltuv 

saakloomade rohkusest ja nende kättesaadavusest. Lisaks on olulisteks teguriteks veel 

veekogude lähedus ning tihe põõsastik, mis pakub varjualuseid nii šaakalitele endile, kui ka 

nende poolt jahitavatele saakloomadele. Šaakalid suudavad taluda küllaltki madalaid 

temperatuure, mis võivad küündida kuni -25 °C ja isegi -35 °C. Suurele külmataluvusele 

vaatamata ei ole šaakalid siiski kohastunud väga lumerohketes piirkondades elama (Geptner 

jt., 1998). 

 

 

1.3. Toitumine 
 

Šaakalid on segatoidulised loomad ehk omnivoorid, toitudes väga mitmesugustest taimsetest 

ja loomsetest objektidest (Männil, 2013). Nende väikeste kiskjate toidulaud on väga 

mitmekesine, millest valdava osa moodustavad imetajad ja linnud. Lisaks nendele leiab 

šaakalite toidumenüüst ka sisalikke, madusid, konni, rohutirtse, mardikaid, tigusid ja veel 
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mitmeid teisi organisme. Šaakalid ei keeldu söömast ka raipeid, teiste kiskjate toidujäänuseid 

ning muid heitmeid, mis moodustavad suhteliselt suure osa nende toidust (Poots, 1987). 

Talvel, kui on toiduvaene aeg, meelitavad inimeste toidujäätmed neid asulate lähedustesse 

(Käärt, 2014). Kiskjalise kohta tarvitab see liik ka palju puuvilju ning marju, mille hulgast 

võib leida näiteks viinamarju, arbuuse, meloneid ja taimede sibulaid (Poots, 1987). 

 

 

1.4. Paljunemine 
 

Šaakalid on monogaamsed loomad ning moodustavad paarid kogu eluks. Jooksuaeg langeb 

kokku sarnaselt hundiga samasse perioodi ning see kestab jaanuari lõpust veebruarini, 

mõnikord isegi märtsini. Tiinus kestab 60-63 päeva ning kutsikad sünnivad vahemikul märtsi 

lõpust kuni mai lõpuni. Pesakond koosneb harilikult 4-6 kutsikast, harvadel juhtudel võib neid 

esineda isegi kuni 8 (Poots, 1987). Kutsikate silmad avanevad umbes 10.-11. päeval pärast 

sündi (Markov, 2012). Emaloom imetab poegi ligikaudu 2-3 kuud, kuid juba paari nädala 

vanuselt saavad noored šaakalid ka poolseeditud liha. Noorloomad iseseisvuvad juba 

sünniaasta sügiseks ning alustavad üksikult või mitmekesi jahipidamist. Suguküpsus saabub 

emastel aasta, isastel kahe aasta vanuselt. Šaakalite eluiga on 12-14 aastat (Poots, 1987). 

 

 

1.5. Eluviis ja käitumine 
 

Šaakalid on öise eluviisiga loomad, kes tegutsevad peamiselt pimedatel tundidel, kuid sageli 

võib neid aktiivsetena näha ka päevavalguses (Poots, 1987). Inimese sekkumiseta 

piirkondades võivad šaakalid päevasel ajal olla peaegu sama aktiivsed nagu öösiti, suuremas 

osas leiab see aset põhiliselt varahommikul ning hilistel päevatundidel (Estes, 1992).  

Iseloomulikuks on vali ulgumine enne jahileminekut, mis on kõla poolest võrreldav kõrge 

kiunuva halaga. Sellega lähevad kaasa ka kõik teised lähiümbruses viibivad isendid. Šaakalid 

peavad jahti enamasti üksikult või paarikaupa, harva ka väiksemates salkades. Jahi käigus 

hiilitakse ohvrile ligi ning viimane haaratakse välkkiirelt kinni. Paarikaupa jahti pidades 

aetakse saakloom teineteisele ette (Poots, 1987). Suurematest saakloomadest jahivad nad 

tavaliselt gasellivasikaid, jäneseid ning kuni flamingosuuruseid linde. Kuigi nad võivad maha 
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murda ka endast suuremaid loomi, siis enamasti on neil juhtudel tegemist vastsündinud või 

vigastatud isenditega. Hariliku šaakali puhul on näha ka seda, et nad jahivad imetajaid 

vähemal hulgal, kui seda teevad tumeselg-šaakalid (Estes, 1992). Saagijahil olevale šaakalile 

on iseloomulik kergelt sörkiv liikumine, mille käigus teeb loom sagedaid peatusi, selleks, et 

haista õhku ning kuulatada. Piirkondades, kus elutsevad suurkiskjad, liiguvad nad viimaste 

järel, et hiljem osa saada nende jahisaagi ülejääkidest (Poots, 1987). Omal territooriumil 

võistlevad nad saagi pärast teiste kiskjate ja raipesööjate eest üsna raevukalt. Suurkiskjate 

puhul hoiavad nad siiski eemale, kuid hüäänide ja hüäänkoerte suhtes on šaakalid julgemad 

(Estes, 1992). Selle liigi loomad on paiksed, ega võta ette sesoonseid rändeid, kuid mõnikord 

võivad nad toituotsingutel oma peamisest elukohast üsna kaugele liikuda (Poots, 1987).  

Loomadele on iseloomulik karjaline eluviis, mida saab võrrelda oma ülesehituselt huntide 

karjastruktuuriga. Nad on territoriaalsed loomad, kuid võrreldes hundiga on nende 

kodupiirkond oluliselt väiksem (Männil, 2013). Oma territooriumi piire ning sisemust 

märgistavad šaakalid regulaarselt uriiniga. Sissetungijatesse suhtutakse agressiivselt (Estes, 

1992). Nende perekondlikes rühmades hoolitsevad kõik karja liikmed vastsündinud kutsikate 

eest (Clutton-Brock, 1991). 

Šaakalil on täita oluline osa looduse sanitarina, mistõttu oleks väär teda kõikjal kahjulikuks 

tunnistada. Arvestada tuleks siiski ka sellega, et mõnikord võivad šaakalid olla selliste ohtlike 

haiguste nagu marutaud ja koerte katk levitajateks (Poots, 1987). 

 

 

1.6. Leviala 
 

Kõigi nelja šaakali liigi peamiseks elupaigaks on Aafrika, kuid harilikku šaakalit, kelle leviala 

on kõige laiem, võib leida ka Kagu-Euroopast ja Lõuna-Aasiast (joonis 4) (Clutton-Brock, 

1991). Šaakali ökoloogiline plastilisus võimaldab sel liigil hõlmata suuri geograafilisi 

piirkondi (Markov, 2012). Ta on väga laialt levinud Põhja- ja Kirde-Aafrikas. Liik on oma 

areaali ulatust laiendanud ka Euroopasse, kus nende paiknemine on suhteliselt ebaühtlane 

(IUCN Red List, 2013). Euroopas on leviku põhjapiiriks Doonau jõe Rumeenias paiknev osa 

(Zachos jt., 2009). Kuigi šaakalite arvukus kahanes eelmisel sajandil suurel määral (Fabbri, 

2014), siis viimased aastakümned on näidanud selle liigi areaali taastumist ja suurenemist 

Euroopa aladel. Šaakali esinemise sagedus on suurenenud eelkõige sellistes riikides nagu 
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Ungaris, Serbias, Slovakkias, Austrias ning ka Itaalias. Täheldatud on seda, et leviku 

laienemine Euroopas toimub eelkõige põhja- ja läänesuunas (Markov, 2012). 

 

 

Joonis 4. Hariliku šaakali leviala (IUCN Red List) 

 

 

2. ŠAAKALI AREAALI LAIENEMINE MUJAL ERUOOPAS 
  

Hariliku šaakali levik on äärmiselt dünaamiline, sest nende esinemisest on tulnud teateid 

kohtadest, mis asuvad liigi alalisest elupaigast kaugel. Šaakalite leviku kaarti on üsna raske 

koostada. Seda enam, et suurem osa teateid nähtud loomadest avaldatakse kohalike jahimeeste 

ajakirjades, kus nendesse tihtipeale kergekäeliselt suhtutakse (Kryštufek jt., 1997). Selliste 

ebamääraste andmete põhjal on raske teha vahet, kas tegemist oli hulkuvate loomadega või 

olemasoleva populatsiooni isenditega. Paaril viimasel aastakümnel on šaakali populatsioon 

Euroopas läbinud märkimisväärseid muutusi arvukuse ja paiknemise osas (joonis 5) (Arnold 

jt., 2012). Märgatud on, et šaakalid on sellel ajavahemikul oma areaali laiendanud Kagu-

Euroopast Kesk-Euroopa suunas (Duscher jt., 2013) ning see on järjepidev protsess (Arnold 

jt., 2012). Laienemine näib jätkuvat nende piirkondade suunas, kus viimase 70 aasta 

vahemikus on šaakalid kuulutatud väljasurnuks või kus neid pole kunagi esinenud (Banea jt., 

2012). Ilmsiks on tulnud ka see, et liik on nendes piirkondades leidnud endale sobiva 

elupaiga. Šaakalitel on suur võimekus oma asustust laiendada, mistõttu on tõenäoline, et 

isendid jätkavad oma levikut Euroopas ning võivad ilmuda ka sellistesse piirkondadesse, kus 

nad pole pärismaised (Arnold jt., 2012). 
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Joonis 5. Šaakali areaali laienemine Euroopas aastate lõikes (Revista pădurilor, 2013) 

 

Euroopas on šaakali peamiseks esinemiskohaks olnud eeskätt Balkani piirkond. 1960. aastatel 

kahanes nende arvukus Balkani aladel suurel hulgal, mistõttu oleks šaakal mitmes kohas 

peaaegu välja surnud. Languse põhjusteks olid eelkõige elupaikade kadumine ning 

tagakiusamine mürgitatud söötade näol. Praegusel hetkel aset leidvad muutused populatsiooni 

asustuses ja arvukuses on eeldatavasti tingitud tagakiusamise vähenemisest ja šaakali kaitse 

alla võtmisest mõnedes piirkondades (Arnold jt., 2012). Alljärgnevalt on välja toodud näiteid 

riikidest Euroopas, kus šaakalid praegu esinevad ning antud on lühike ülevaade asurkondade 

paiknemisest ja populatsioonide suurusest. 

Makedoonia oli üks nendest riikidest, kus šaakal 1960. aastatel välja suri. Pärast seda on vaid 

üht üksikut looma nähtud. Kuna Makedoonia kõrval asub Bulgaaria, kus liigi populatsioon 

järjest enam laieneb, on tõenäoline, et šaakaleid kohtab sealmail lähemas tulevikus. Šaakalite 

asurkond Kreekas langes märgatavalt 1970. ja 1980. aastatel aset leidnud 
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mürgitamiskampaaniate ja intensiivse küttimise tagajärjel. Praegune asustus on katkendlik ja 

fragmenteerunud ning liiki leidub peamiselt lõuna- ja läänerannikul. Viimaste andmete põhjal 

küünib arvukus ligikaudu 1000 isendini. Türgi Euroopa osas on šaakal väikesearvuline ning 

asurkonnad paiknevad vaid Musta mere ja Egeuse mere rannikualadel. Albaania puhul 

pärinevad viimased andmed šaakalite kohta eelmise sajandi keskpaigast, kui loomi leidus 

peamiselt riigi läänepoolsetel rannaaladel. Tänaseks pole uusi teateid loomade esinemisest 

tulnud, seega arvatakse, et nad on suure tõenäosusega seal väljasuremise äärele sattunud. 

Kõige hilisemad andmed näitavad, et Euroopa suurim šaakalite populatsioon asub praegusel 

hetkel Bulgaarias, kus on kokku loendatud veidi üle 39 000 looma (Markov, 2012). See on 

ühtlasi ka Euroopas elutsevate šaakalite tuumikala (Arnold jt., 2012). Jahiloenduse 

tulemusena selgus, et 2011. aastal kasvas šaakali kogupopulatsioon Bulgaarias 8%, mis oli 

3268 looma võrra suurem, kui  2010. aastal (Markov, 2012). Viimasel ajal aset leidnud 

inimeste väljaränne Bulgaaria maapiirkondadest on ilmselt üks peamisi põhjuseid, mis on 

tänaseni aidanud šaakalitel säilitada oma kõrget asustustihedust. Serbias on šaakalite 

levikualaks riigi kirdeosa, mis piirneb Bulgaariaga. Arvukus on suur ning kasvab jätkuvalt; 

igal aastal kütitakse jahimeeste poolt sadu loomi. Bosnia-Hertsegoviinas hetkel täpsemad 

andmed liigi esinemise kohta puuduvad, kuigi ümberkaudsetes riikides teda leidub, seega on 

võimalik üksikisendite olemasolu ka sealses piirkonnas. Hetkel on teada, et Montenegros elav 

asurkond paikneb riigi lõunaosas, kuid täpsemad andmed puuduvad (Arnold jt., 2012). 

Rumeenias läbiviidud uuringutega saadi andmeid uute paljunevate ja territoriaalsete šaakali 

gruppide esinemisest Karpaatides ja Doonau delta biosfääri kaitseala põhjaosas asuva 

Periprava küla lähedalt. Uued leiukohad näitavad selgelt šaakali laienemise tegelikkust ja 

aktiivsust. Suurema asustustihedusega alad jäävad Rumeenia ida- ja lõunaosadesse (Banea jt., 

2012). Šaakalite arvukus Rumeenias on kasvamas ning viimaste hinnangute kohaselt oli 

nende arvukus 600 isendi ringis. Moldovast pole šaakaleid tänaseni veel leitud, kuid 

arvatakse, et Rumeenias toimuva laienemise tõttu, võib neid tulevikus ka Moldovas kohata. 

Ukrainast on saabunud teateid šaakalite esinemisest riigi lõunaosas. 2010. aastal nähti 

ligikaudu seitsetkümmet looma ringi liikumas Odessa piirkonnas ning arvukus on tõusuteel ka 

sealmail. Informatsioon Horvaatia kohta on puudlik. Hetkel on leitud vaid mõned isendid 

Dalmaatsia ja Istria piirkondadest (Arnold jt., 2012). Esimesed andmed šaakalite esinemisest 

Sloveenias saadi aastal 1952. Sellest ajast edasi on tulnud teateid ja ära märgitud veel mitmete 

isendite olemasolu ning mõned loomad on ka maha lastud. Suurem osa nendest leidudest 

paiknesid Horvaatia piiri lähistel. 2005. aasta novembris kütiti ühe jahimehe poolt Sloveenia 
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põhjaosas ebatavaline loom. Hilisema inspektsiooni käigus tuvastati, et tegemist oli hariliku 

šaakaliga. Kuna varasemalt pole sealses piirkonnas seda liiki kohatud, arvati, et tegemist oli 

üksiku uitajaga. Olukorra tegi ebatavaliseks asjaolu, et kütitud looma asukoht oli palju 

kaugemal põhjapool kõige lähematest püsiasurkondadest. Selle isendi leiukoht asus 

varasemate leidudega võrreldes merepinnast palju kõrgemal. Need andmed võivad alust anda 

arvamusele, et šaakalid võivad tulevikus moodustada püsiva populatsiooni Sloveenia piirides. 

Arvatavaks põhjuseks, miks antud isend nii kaugelt põhjast tabati, peetakse hundite 

puudumist sealsetel aladel, kuna lõuna pool esineb neid rohkem. Üldiselt on Euroopa eri 

piirkondades täheldatud, et šaakaleid ei esine neil aladel, kus võib leiduda hunte (Krofel ja 

Potočnik, 2008). Itaalias on šaakaleid leidunud vähemalt alates 1985. aastast, kuid peamiselt 

on nad esinenud üksikute loomade näol riigi põhjaaladel, kes arvatavasti on tulnud 

Sloveeniast ja Istria poolsaarelt. 2009. aastal tuli Itaaliast teateid ka esimestest järglastega 

perekondadest. (Arnold jt., 2012). Andmed näitavad seda, et harilik šaakal levib intensiivselt 

ka Ungaris, kus nad on hakanud muutuma invasiivseteks (Szabó jt., 2009). Ainsaks 

takistuseks paistab olevat vaid elupaikade sobivus, sest nad vajavad varjumispaiku (Szabó jt., 

2007). Põlise liigina suri šaakal Ungaris välja 20. sajandi esimeses pooles, kuid 1980. aastatel 

suutsid uuesti sisse rännanud loomad endise asurkonna taastada. Populatsiooni kasv jätkub 

tõusvas trendis. Selle põhisosa paikneb riigi lõunaosas ning vaatlused näitavad, et 

üksikisendid liiguvad sealt edasi lääne-, põhja- ja idasuunas. 2007. aastal saadud andmete 

põhjal hinnati arvukuse suuruseks enam kui 1500 looma (Arnold jt., 2012). Ungarist 

põhjapoolsetel aladel on šaakalid tunnistatud invasiivseteks ja võõrasteks kisjateks. Isendite 

leidumine sealmail on otseselt seotud Ungaris paiknevast populatsioonist (Szabó jt., 2007). Ei 

eelajaloolistest ega ka ajaloolistest aegadest pole leitud tõendeid, et šaakal oleks varasemalt 

Austrias eksisteerinud (Herzig-Straschil, 2008). 1987. aastal leitigi Austriast esimene šaakal. 

Vahemikul 1989-1898 nähti mitmeid üksikisendeid, mõned loomad tabasid jahimehed ning 

osad leiti surnutena (Arnold jt., 2012) Üksikud teateid leitud loomade kohta tuli ka aastatel 

2003-2006 (Herzig-Straschil, 2008). 2007. aastal saadi esmakordseid tõendeid šaakalite 

paljunemisest. Ungari piiri lähedal paiknevast rahvuspargist avastati kolm šaakalikutsikat 

ning arvati, et tõenäoliselt just sellest naaberriigist olid loomad Autriasse saabunud (Herzig-

Straschil, 2008). Viimased andmed šaakalist Austrias pärinevad 2012. aasta jaanuari lõpust, 

kui üks autojuht sattus liiklusõnnetusse ja mille tagajärjel hukkus üks isane loom, kes oli 

arvatavalt 1-2 aastane. Sündmuspaigaks oli Viinist 15 km lõuna pool asuv Wiener Neudorf. 

Hetkelarvatakse, et Austriasse saabunud isendid on pärit Ungari lõunaosast või Horvaatiast 



16 
 

(Duscher jt., 2013). Ajavahemikul 1989-2001 tabati Slovakkias Ungari piiri lähistelt aladelt 

neli isendit. Mitteametlike andmete järgi nähti 2008. aastal šaakaleid ka riigi keskosas 2006. 

aastal saadi Tšehhis esmakordselt kinnitust šaakali olemasolu kohta, kui üks surnud loom leiti 

riigi kauguosast Moraaviast, Austria ja Slovakkia piiri lähedalt.Saksamaal avastati esimene 

šaakal 1996. aastal riigi idaosast Brandenburgi piirkonnast. Kaks aastat hiljem lasti sama 

loom maha ning sealt alates pole Saksamaal rohkem uusi isendeid leitud (Arnold jt., 2012). 

Seega esineb kokkuvõtvalt šaakaleid umbes kahekümnes Euroopa riigis. Neist üle poole ehk 

umbes kaheteistkümnes riigis on nad siiski väikesearvulised või paiknevad üksikute 

isenditena. Ülejäänud riikides on populatsioonid palju mahukamad ning nende eesotsas 

asuvad Bulgaaria, Rumeenia, Serbia ja Ungari. 

Käesolev ülevaade näitab selgesti, et hariliku šaakali laienemine Euroopa ida- ja keskosas on 

järjepidev protsess (Arnold jt., 2012). Praegusel ajal on ta kõige arvukamalt levinud Balkani 

poolsaarel (Krofel ja Potočnik, 2008).Šaakali Euroopas asuva populatsiooni geneetiline 

struktuur on praeguseni olnud suhteliselt teadmata (Fabbri, 2014). Hiljuti läbi viidud väikese 

uuringu põhjal võrreldi Autriast leitud üksikisendi geene Serbias elavate loomadega ning 

selgus, et mõlemad loomad olid geneetiliselt sarnased.Selliste võrdluste abil saab kindlaks 

määrata, kust ja millistes suundades levikud toimuvad (Arnold jt., 2012). Lisaks sellele on 

tehtud veel mõningaid sellealaseid teste Serbias, mis samuti näitasid vähest geneetilist 

varieeruvust. Samas väljaspool Euroopat Iisraelis läbi viidud uuringutega saadi hoopis 

vastupidine tulemus, mis näitas suurt geneetilist mitmekesisust (Fabbri, 2014). 

Jäänud on siiski mulje, et šaakalid on Euroopat asustanud juba ülem-holotseenis (Krofel ja 

Potočnik, 2008). Serbia, Horvaatia ja Bulgaaria populatsioonide geneetilisel uurimisel ja 

võrdlemisel, saadi tulemused, mis andsid alust arvata, et mõni sajand tagasi asustas Euroopat 

väike grupp isendeid, kes kandsid endas piiratud osa kogu Euroopa lõunapoolse populatsiooni 

geneetilisest mitmekesisusest. Uuringu tulemused pakuvad välja variandi, mille kohaselt 

väidetav ajalooline asurkond Euroopas vähenes ja tõmbus kokku piiratud varjualadesse, 

millele järgnes hiljutine taaslaienemine. Horvaatiast Dalmaatsia piirkonnast pärit geneetilised 

andmed olid selgelt eristatavad kõigist teistest kogutud proovidest. Need olid kooskõlas 

olemasolevate ajalooliste andmetega, mille põhjal on šaakal olnud ajalooliselt invasiivne liik 

Euroopas, kes on esinenud Lõuna-Dalmaatsias vähemalt keskajast alates. Vähenenud 

geneetiline varieeruvus Dalmaatsia asurkonnas seab võimalikuks, et sealsed loomad võisid 

sajandeid eladateistest isoleeritult. Serbias, Bulgaarias ja Horvaatias esinevate šaakalite vahel 
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on geenide triiv olnud väga väike, mis näitab, et need asurkonnad olid ja on ka praegu 

teineteisest isoleeritud, kuid kahe esimese riigi vahel esineb siiski suurem seos. Hariliku 

šaakali ajalooline invasioon Euroopasse võis olla soositud inimtekkelistest muutustest 

elupaikades ning lisaks ka ülemaailmsete kliimamuutuste tagajärjel. Need kaks tingimust 

võisid selle omakasupüüdliku kõigesööja levikule kaasa aidata (Fabbri, 2014). 

 

 

Joonis 6. Hariliku šaakali paiknemine Euroopas ja võimalikud levikuteed Eestisse (Käärt, 

2014) 
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3. ŠAAKAL EESTIS 
 

3.1. Eestis tabatud šaakalid 
 

Arutelu šaakalite levikust Eestis algas möödunud aasta kevadel, kui Läänemaal Hanila vallas 

(joonis 7) püüti kinni rebase moodi, kuid šaakali kombel ulgunud loom. Vallavanema Arno 

Peksari sõnul ei osanud esialgu ka jahimehed öelda, mis loomaga tegu on, kuid teda 

hämmastas see, et kohalike jahimeeste sõnul on nad varemgi samasuguste olevustega kokku 

puutunud. Jalad olid püütud isendil pikad nagu rebasel, kuid karvatoon meenutas rohkem 

kähriku karvavärvust. Samas oli loomal lühike saba, mis viitas rohkem šaakalile. „Nagu 

rebane ja kährik oleks omavahel kokku saanud,“ täpsustas Peksar. Vallavanem lisas juurde, et 

asjaolude selgitamiseks ei jää muud üle, kui tuleb teha DNA analüüs. Midagi kindlat ei 

osanud öelda ka keskkonnaametnik Kaja Lotman, kellele püütud loom meenutas rebase ja 

kähriku vahepealset. Omapoolse arvamuse pakkus välja Eesti zooloogidest üks parimaid 

maailma loomastiku tundjaid dr. Andrei Miljutin, kelle arvates oli tegemist šaakaliga (Ernits, 

2013). Nädal aega hiljem suudeti Hanila vallas tabatud looma surnukeha liigitunnuseid 

uurides kindlaks teha, et tegemist oligi šaakaliga (Mõttus, 2013b), täpsemalt noore 

emasloomaga, kes oli ilmselt Eestis sündinud (Maran, 2014). Sellele viitas ka looma kolju 

uurimine, mis andis täpsemad tulemused. Uurides isendi kihvajuure lõigu läbimõõtu, tundus 

ekspertidele, et tegemist oli alla aastavanuse loomaga (Mõttus, 2013a). Paar nädalat hiljem 

suutsid teadlased kindlaks teha, et Hanila vallas elutseb veel vähemalt kolm šaakalit, kuid 

neid võib olla ka rohkem. Üsna tõenäoliseks peeti, et loomad on elanud Läänemaal üle paari 

aasta. Keskkonnainspektsiooni Läänemaa oskonna juhataja Tõnis Ulm teatas, et kaks looma 

suudeti vaatluskaamerate abil jäädvustada ning kolme isendi olemasolu määratleti ulgumise 

suuna järgi. Selgusetuks jäi aga see, kas mõne hääle järgi tuvastatud isendi hulka kuulus ka 

neid, kes kaamera ette jäid. Kuigi kaamerasilm tabas loomad ühekaupa, oli selge, et tegemist 

oli kahe erineva isendiga, isase ning emasega (Ilves, 2013). Kuni möödunud aasta 

augustikuuni oli kindlalt teda, et märtsikuus esimest korda avastatud šaakalid olid kanda 

kinnitanud vaid Lääne-Eesti piirkonnas, aga viimase suvekuu algus tõi meile teateid, et liik on 

jõudnud ka mujale. Läinud aasta augusti alguses lasti Ida-Virumaal Kiviõli jahipiirkonnas 
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(joonis 7) maha üks omamoodi pikkade jalgade ja kähriku moodi loom. Hilisemal uurimisel 

määrati kindlaks, et tegemist polnud siiski kährikuga, vaid hoopis šaakaliga (Käärt, 2013a). 

Seekord oli tegemist täiskasvanud isasloomaga (Maran, 2014). 2013. aasta 9. detsembril 

tabati Pärnumaal Häädemeeste kandis (joonis 7) juba selle aasta kolmas šaakal. Kütitud isendi 

puhul oli samuti tegemist isasloomaga, kelle DNA proov saadeti Tartu Ülikooli laborisse, kus 

loodetakse välja selgitada looma päritolu (Mõttus, 2013b). 

 

 

Joonis 7. Eestis tabatud šaakalite asukohad (Google Maps) 

 

Viimase šaakali tabamisest Pärnumaal on möödunud juba pool aastat ning selle aja jooksul on 

kestnud pikk vaikuseperiood, kus ühtegi uut teadet selle liigi kohta pole saabunud. Võis 

hakata juba arvama, et rohkem neid loomi meie aladel ei kohta, kuid selle vaikuse katkestas 

alles hiljuti ilmunud uudis. Koorep (2014) kirjutab 2014. aasta mai lõpus ilmunud ajalehe 

Sakala väljaandes kõige värskemast infost šaakali nägemise kohta. Bioloog Olav Renno 

Viljandimaal Karksi vallas Pärsi külas asuvas Võitma kodutalus, kõndis hiljuti ühel maikuu 

varahommikul ringi šaakal. Emeriitteaduri sõnul nägi ta selgelt, et tegemist oli mainitud 
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liigiga. „Tegu polnud sugugi rebasega, sest rebasel on ju valge sabaots, aga tulija saba oli 

üleni hall,“ lisas ta juurde. Renno arvates meelitas looma koduaeda ilmselt harakatele ja 

hallvarestele püsti pandud söötmiskoht. Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna juhataja 

Peep Männili seisukoha järgi on väga võimalik, et mõni šaakal ka Karski vallas ringi liigub. 

Seni nähtud ja kütitud isendid on tabatud mereäärsetelt aladelt, kuna šaakalitele meeldivad 

märgalad. Seal on neile kättesaadav hea toidubaas ning loomad tunnevad end koduselt. 

Siiamaani pole šaakaleid sisemaalt veel leitud, kuid Männili arvates võivad möödunud aasta 

pesakondadest väljakasvanud noored isendid suure tõenäosusega praegu ringi rännata. Selline 

variant võib küll esineda, kuid olukorra kinnituseks oleks siiski tarvis fotot, mida Olav Rennol 

paraku  pakkuda ei olnud. 

 

 

3.2. Arvamused 
 

Pärast esimeste šaakalite tabamist on meedia vahendusel ja teadlaste ning looduskaitsjate 

arutelude käigus formuleerunud mitmesuguseid arusaamu ja hinnanguid. Järgnevalt on välja 

toodud kolm põhilist seisukohta, mis peaksid looma hea taustinformatsiooni olukorra 

hindamiseks (Maran, 2014).  

Esimese arvamuse kohaselt on šaakali puhul tegemist võõrliigiga, kes on inimeste tegevuse 

kaasabil sattunud uude ja oma loomulikust elukohast väga erinevasse keskkonda (Maran, 

2014). Kuna esimese kättesaadud šaakali puhul oli ekspertide arvates tegemist alla 

aastavanuse loomaga, siis vähendas antud tähelepanek Keskkonnaagentuuri ulukiseire 

juhataja Peep Männili sõnul tõenäosust, et  loom on meile rännanud kusagilt kaugelt. Männili 

arvates on ta Eestisse toodud kutsikana ning siis kuskilt ära jooksnud või on ta hoopis Eestis 

sündinud (Mõttus, 2013a). Samasugusel arvamusel oli ka Alex Lotman Eestimaa Looduse 

Fondist, kes üldsegi ei imestanud, kui keegi oleks šaakali kusagilt Eestisse toonud ja loom 

oleks minema pääsenud, sest tänapäeval reisitakse väga palju ringi ning kodustes tingimustes 

üritatakse mitmesuguseid veidraid loomi pidada (Ernits, 2013). Eesti terioloogiaseltsi esimees 

Tiit Marani seisukoha järgi poleks Läänemaal tabatud šaakal samuti ilma inimese abita meie 

aladele jõudnud (Kruuse, 2013). Siiski nendib Maran, et šaakal pole just kõige populaarsem 

lemmikloom ning tema loodusselaskmise puhul oleks ellujäämisvõimalus üsna väike (Tobias, 

2014). Esmapilgul oletas Maran, et tegemist on kusagilt loomaaiast põgenenud isendiga, kuid 
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andmebaasid ei näidanud šaakali olemasolu lähiümbruse loomaaedades (Kruuse, 2013). 

Šaakalid pole loomaaedades ka just kõige tavalisemad asukad. Lähimad loomaaiad, kus seda 

liiki leidub, nagu näiteks Praha loomaaed Tšehhis (Maran, 2014), asuvad meist aga liiga 

kaugel, et väide usutav oleks. Zooloog pakkus välja ka seda, et võimalik on šaakali sattumine 

siia ka koos kaubalastiga (Kruuse, 2013). Šaakal ei ole meie alade põlisasukas, kuna tema 

luuleide pole täheldatud isegi muinasajast. Selle liigi looduslik levik Eestisse on suhteliselt 

ebatõenäoline, sest meie lähiriikides Lätis, Leedus ja ka Poola pole tema olemasolu tõendatud 

(Männil, 2013). Sellegipoolest ei tähenda tõendite puudumine veel looma puudumist, arvas 

zooloog Tiit Maran. Samas äratab natuke kahtlust olukord, et Eestist lõuna poole jäävates 

riikides on suur tühimik šaakali tegeliku olemasolu ja sellest teadmise vahel (Maran, 2014). 

Praeguseks on välja selgitatud, et Eestile kõige lähemal asuvad šaakali püsiasustusalad 

paiknevad Ungaris (Männil, 2013), Kesk-Ukrainas ja Lõuna-Saksamaal. Võõrliigi korral 

hävineks šaakal meie looduses ise, sest tõenäoliselt suudaksid kohalikud karmid kliimaolud 

olemasoleva väikese loomade rühma loodusest omal jõul elimineerida (Maran, 2014). 

Teise seisukoha järgi on šaakal Eestisse sattunud loomulikul teel tema praeguse leviala 

laienemise tulemusena (Männil, 2014). Ulguvate rebaste kohta tuli Eestis teateid juba kolm 

aastat varem. Kuna šaakal sarnaneb välimuselt suuresti koeraga, siis on võimalik, et nii 

mõnigi asjatundmatu inimene on nähtud isendit hoopis koeraks pidanud (Maran, 2014). 

Keskkonnaametnik Kaja Lotmani sõnul on šaakali arvukuse tõusu täheldatud Kaukaasias, 

Moldovas, Ungaris, Austrias, Tšehhis ning Ida-Ukrainas, mis on ühtlasi ka Eestile kõige 

lähemad alad, kus seda liiki võib kohata. Seetõttu pole võimalik välistada, et püütud loom või 

tema vanemad on arvukuse kasvu tõttu Eestisse rännanud (Kruuse, 2013). Võrreldes Tallinna 

Loomaaia teadusdirektori Tiit Marani esialgset seisukohta pärast esimese šaakali tabamist 

praegusega, on tema hoiak olukorda märgatavalt muutunud. Tobias (2014) kirjutab, et Marani 

arvates on nüüdseks juba tõenäolisem, et šaakal on meile Eestisse ise tulnud. Arvatavalt on 

esimene šaakal kütitud ka Lätis ning hetkel ootavadki meie teadlased andmeid sealtmailt. 

Siiski on Marani sõnul teada, et liik suundub üha enam põhja poole ja neid leitud ka Kirde-

Itaaliast, Austriast ja Lõuna-Saksamaalt. Lähemalt ei soovinud Maran pärinemist 

kommenteerida. „Igatahes ta on siin, see on fakt ja teda on palju,“ ütles Maran ning tema 

arvates tundus tõenäoline, et loomad on looduses ka paljunenud. Pikalt kestnud lumeta talv 

raskendas Marani arvates liikumist selguse saamise suunas. Meil pole eriti palju spetsialiste, 

kes oskaksid hundi, koera ning šaakali jälgi üksteisest eristada nentis Maran, kes pole isegi 

päris veendunud, et oskaks jälje järgi täpselt määratleda. Mitmed teised spetsialistid on 
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arvamusel, et šaakalit tuleks kohelda erinevalt, vastavalt siis sellele, kas liik on saabunud 

Eestisse iseseisvalt või inimese abiga. Tiit Maran aga oma suhtumist asjasse kujundada ei 

soovi, sest hetkel pole selleks erilist mõtet ning eks aeg näitab (Tobias, 2014). Harilikult ei 

toimugi liigi areaali laienemine tervikfrondina, vaid pigem leiab see aset üksikute isendite 

liikumisega tavapärasest kodupaigast kaugemale. Sellise ettevõtmise käigus paljud siiski 

hukkuvad, kuid mõned suudavad püsima jääda, pannes aluse uuele asurkonnale. Zooloog Tiit 

Maran sõnul on võimalik, et Eesti puhul on selline olukord juhtunud ning kaugelt siia 

rännanud loomad on uuele „asundusele“ alust panemas. Loodusliku laienemise seisukoha 

puhul võib praegu kehtiva väljapüügikampaania tulemusena esimene asurkond küll hävida, 

kuid selle kompenseerib uute isendite pealetulek ning šaakal saaks osaks meie faunast 

(Maran, 2014). 

Kolmanda variandina käsitletakse šaakalit kui võõrliiki, kes on sattunud väga soodsatesse 

elutingimustesse, mistõttu ta hakkab siin hoogsalt paljunema. Antud olukorra puhul võiks 

šaakal meie olemasolevale loodusele suurt kahju tekitada. Seetõttu oleksid pingutused tema 

kiireks väljapüüdmiseks igati põhjendatud ja vägagi vajalikud. Selline variant oleks 

tõenäoline vaid eeldusel, et Eestis leiduvad šaakali elupaigad oleksid märkimisväärselt 

erinevad ning isoleeritud neist aladest, mis jäävad Eesti ning lähima teadaoleva loodusliku 

leviala vahele (Maran, 2014). 

Pärast seda, kui vaatluskaamerate ja ulgumise suuna järgi suudeti Hanila vallas kindlaks teha 

veel vähemalt kolme šaakali olemasolu, hakkas olukord üha küsitavamaks muutuma. Kaja 

Lotman lausus, et Keskkonnaametil tuleb nüüd selgeks teha, kas tegemist on inimese abil 

loodusesse sattunud võõrliigiga või on loomad meile ise saabunud ning kohastunud. Esimese 

variandi puhul tuleks loomad kinni püüda ning seda meelt olid Lotmani sõnul ka kohalikud 

elanikud, kuid otsus tehakse siiski teadlaste, keskkonnaameti ja ka avalikkuse ning kohalike 

elanike koostöö käigus. Siiski loodetakse, et tuleb infot, kas keegi on loomad lahti päästnud 

ning lisaks uuritakse, kas liiki esineb ka naaberriikides. Tõnis Ulm tõdes, et kui tegemist 

peaks olema lahti pääsenud kutsikatega, siis see asurkond suure tõenäosusega hääbub, sest 

suguluses vanemate järglased pole eluvõimelised (Ilves, 2013).  

Häädemeeste lähistel kütitud šaakali leiukoht jäi aga vähem kui paarikümne kilomeetri 

kaugusele Läti piirist, mistõttu on hakanud meie loomauurijad üha rohkem kalduma 

arvamusele, et šaakalid polegi Eestisse jõudnud inimeste vahendusel. Peep Männili arvates 

tuleks šaakalite loodusliku leviku tõenäolisemaks muutumise korral üle vaadata liigi praegune 
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staatus, et otsustada, kas käsitleda neid võõrliigina või lisada Eesti imetajate nimekirja. 

Seejärel tuleks veel täpsustada, kas arvata šaakal jahiulukite hulka või mitte. Eestis seni 

tabatud kolme šaakali päritolu kohta loodetakse infot saada läbi Tartu Ülikooli laborites 

läbiviidavate geeniuuringute. Võrdlusproove kogutakse ka teistest Eestile ligidalasuvatest 

asurkondadest, millest lähim paikneb Ukrainas  (Käärt, 2013). Versioon, et šaakal jõudis meie 

aladele ise lõuna poolt tulles leidis suurema tõepõhja tänu sellele, et ka Lätis lasti maha üks 

loom. Tabatud loomast on tehtud pilte ning nende põhjal kinnitavad meie loomauurijad 

ühemeelselt, et tegemist on šaakaliga. Kuid lätlased omaltpoolt leidu kinnitama ei tõtta ning 

kindluse mõttes ootavad ära geeniuuringute tulemused. Šaakali võime Eesti oludes ellu jääda 

ja sigida on loomauurijaid suuresti üllatanud, arvestades sellega, et liik on kohastunud elama 

elupaikades, mis asuvad meie kliimaga võrreldes oluliselt soojemates piirkondades. Euroopa 

ringkondades on šaakaliuurijad siiamaani oletanud, et liigi looduslik levik võis aset leida 

Venemaa kaudu Leningradi või Pihkva oblastist. Kuid Lätist Jelgava linna lähedalt leitud 

šaakal viitab asjaoludele, et liik võis meile saabuda üldse lõunanaabrite kaudu (Käärt, 2014) 

Käesoleva aasta maikuu lõpus nägi bioloog Olav Renno oma koduaias Viljandimaal 

väidetavalt üht šaakalit ringi uitamas, kuid kahjuks ei õnnestunud tal antud isendit fotole 

jäädvustada ning seetõttu ei saa hetkel seda infot väga kindlalt uskuda. Omaltpoolt on Renno 

aga kindlal seisukohal, et šaakali puhul ontegemistsissetunginud loomaliigiga ningta peaks 

igal juhul lindpriiks kuulutama ja jahimehi tuleks nende tabamise eest lausa premeerida. Peep 

Männil märkis aga, et hetkel šaakaleid küttida enam ei tohi. Küttimisluba oli olemas talvel 

ning see kehtis kuni käesoleva aasta 31. märtsini. Praegune keeld põhineb eetikal, sest 

kõikidel loomadel, kaasaarvatud šaakalil on hetkel juba uued järglased (Koorep, 2014). 

 

 

3.3. Šaakali võimalik mõju Eesti loodusele 
 

Hetkel ei tea keegi, mida võib šaakali esinemine Eestis endaga kaasa tuua, sest ka mujal 

maailmas ei leidu analoogset olukorda, kust sellekohaseid teadmisi võtta (Maran, 2014). 

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi arvates on 

võõrliikidel alati mingisugune uudne mõju, sest kohalikud ökosüsteemid pole uute liikidega 

kohanenud. Mis teeb olukorra probleemseks on see, et seni leitud šaakalid on pärit 

rannikuaalade ja roostike lähedalt, kus elutseb meie linnustik. Oht seisneb selles, et šaakalid 
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võivad ära süüa pesas leiduvad pojad ja munad (Roon, 2013). Ökoloogiliselt võib šaakali 

asustustiheduse suurenemine vähendada rebaste ja kährikute asustustihedust (Männil, 2013). 

Zooloog Harri Valdmann on samuti nõus sellega, et šaakal pakuks konkurentsi teistele meie 

koerlastele (Kohler, 2013), eelkõige suure arvukusega kährikule, kuid viimase puhul 

puuduvad teadmised, milliseks võivad nende kahe liigi suhted kujuneda. Arvestades kähriku 

väiksemat kasvu, võib oletada, et piirab tema arvukust, tehes sellega maaspesitsevate lindude 

elu hõlpsamaks (Maran, 2014). Šaakalile endale võivad ohuks kujuneda hundid ja ilvesed 

ning seetõttu peaks tema levik olema Eestis piiritletud. Harri Valdmanni seiskohalt ei tohiks 

see väike koerlane aga oma piiratud leviku tõttu Eestis suuri probleeme tekitada (Kohler, 

2013). Eestis on šaakal praegusel hetkel Keskkonnaameti poolt kuulutatud ametlikult 

võõrliigiks (Männil, 2013).  

 

 

3.4. Võõrliik või mitte? 
 

2013. aasta septembris andis Keskkonnaamet välja loa šaakali kui võõrliigi küttimiseks, tema 

arvukuse reguleerimise eesmärgil (Oktoobrist võib..., 2013). Võõrliigi staatuse andis 

keskkonnaministeerium šaakalile olemasoleva levikuinfo ja muu taustinfo alusel. Teada on 

see, et viimastel aastatel on liik levinud Põhja-Itaaliasse ja Austriasse, üksikisendeid on leitud 

Slovakkiast ning viimase piiri lähedalt ka Ukrainast. Mujalt pole selle liigi leidudest teateid 

tulnud ning kuna teadaolev leviala on üpris kaugel, siis seetõttu osutus võõrliigi versioon 

kõige usutavamaks (Käärt, 2014). Šaakalijahi lubamist põhjendatakse meil tema hea 

kohanemisvõime ja toitumisviisiga, sest ta on omnivoor ja raipetoiduline (Kohler, 2013). Ta 

eelistab pisiimetajaid ning maaspesitsevaid linde ning oma arvukuse kasvu tõttu võib ta neile 

ohuks kujuneda. Kuna meie omad väikekisjad avaldavad juba neile suurt negatiivset mõju, 

siis seetõttu alustataksegi šaakali arvukuse piiramist.  Esialgu oli šaakali küttimine lubatud 

2013. aasta 1. okroobrist kuni järgmise aasta 31. märtsini (Oktoobrist võib..., 2013) ning teda 

võib jahtida samadel viisidel nagu rebaseid ja kährikuid (Kohler, 2013). Märtsi lõpuni on 

lubatud peibutus-, varitsus- ja hiilimisjaht ning kastlõksuga püük. Uru- ja ajujaht ning jaht 

jahikoeraga või piirdelippe kasutades on lubatud kuni veebruari lõpuni (Oktoobrist võib..., 

2013). 
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Loodusteadlane Matti Masing kaldub arvama, et šaakalit ei peaks tõrjuma, sest ta pole 

senimaani mingit kahju teinud ning ei paista, et ka lähemal ajal nad mingit kahju teeks. Samas 

toob ta välja selle, et ka kährikut, kes on samuti võõrliik Eestis, pole praeguseni suudetud 

välja tõrjuda. „Me võiksime inimest ka võõrliigina käsitleda, sest  ka inimene on omal ajal 

siia tulnud,“ lisas ta juurde (Roon, 2013).  

Sellist hirmu, et Eesti metsad kubiseksid šaakalitest meil siiski pole. Neile sobib paremini 

pehmem kliima ning eelistavad mereääri. Keskkonnaagentuuri ametniku Peep Männili sõnul 

on Hanila kant šaakalile meie aladel ideaalne elupaik ning võib-olla vaid saartel oleksid 

tingumused neile veelgi paremad. Keskkonnaametnik Kaja Lotman on enda sõnul aga väga 

mures, kuna šaakalid on kõigesööjad ning võivad ohustada meie rahvuspargi linde ning 

kõresid. Arvestades šaakalite ettevaatlikust ning kavalust on neid kinni püüda üsna keeruline 

(Ilves, 2013).Keskonnaameti looduskaitse osakonna juhataja Tarvo Roose sõnas, et 

Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonda tuleb teavitada igast kütitud või hukkununa leitud 

šaakalist ning lisaks tuleb koguda neilt bioproovid, mille alusel oleks võimalik saada infot 

šaakali asurkonna seisundi ning juurdekasvu näitajate kohta (Oktoobrist võib..., 2013). Kui 

geeniuuringute tulemused peaksid toetama seisukohta, et Eestist tabatud šaakalid võisid siia 

sattuda looduslikul teel, siis on keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist 

Merike Linnamäe sõnul võimalik šaakali võõrliigiks kuulutamise otsus üle vaadata. Siiski ei 

peaks see tema arvates vähendama tõenäosust, et liik on sisse toodud ikkagi inimeste abil. 

Võõrliigi staatuse ümberhindamist tuleks Linnamäe väitel hakata kaaluma alles siis, kui 

šaakali leidudest tuleb infot ka meie naaberriikidest ning on selge, et levik on just põhja 

suunas (Käärt, 2014). 

Keskkonnaagentuuri ulukiseire juhataja Peep Männili sõnul näitab selle liigi tabamine Eesti 

erinevates piirkondades tema ulatuslikku levikut. Loomade päritolu kohta seni veel andmed 

puuduvad, kuid üha tõenäolisemaks peetakse tema levikut inimese kaasabil, mistõttu peetakse 

šaakaleid meil praegu võõrliigiks (Mõttus, 2013b). Kahe esimese tabatud šaakali 

geeniproovid on samuti uurimiseks saadetud Tartu Ülikooli teadlastele ning lisaks on nende 

proovid edastatud ka Poola teadlastele. Eestis leitud šaakalite geenide võrdlemisel lähimatest 

asurkondadest pärit loomade geenidega peaks idee poolest välja selgitama loomade päritolu 

tagamaad. Kuna aga DNA-uuringud pole tellitud riigi poolt ning teadlased tegutsevad oma 

huvist lähtuvalt, siis pole võimalik ennustada, millal võiks tulemused selguda (Käärt, 2014). 
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4. JÄRELDUSED 
 

Allikmaterjalide analüüsil selgus, et šaakali leviala laienemine Euroopa ida- ja keskosades on 

järjepidev. Seni kogutud andmed näitavad levikut Balkani poolsaarelt põhja-ja 

läänepiirkondadesse, kus asub suurem osa šaakali asurkonnast Euroopas. Mitmetest riikidest 

nagu näiteks Serbiast, Ungarist ja Bulgaariast on näha šaakali liikumist Kesk-Euroopa suunas. 

Seda kinnitavad ka mitmed isendid, kes on leitud Balkani aladest põhjapool asuvatest 

ümberkaudsetest riikidest (Arnold jt., 2012). 

Antud töös sai püstitatud hüpotees, mille järgi on šaakalid Eestisse sattunud tänu arvukuse 

tõusule mitmetes Euroopa piirkondades ning sellest lähtuvalt tingitud looduslikust levikust 

uutele aladele. Autori arvates on kõige tõenäolisem variant, et šaakal saabus Eestisse Kesk-

Euroopast põhja poole liikudes, jõudes siiamaale läbi Poola, Leedu ja Läti (joonis 6). Seal 

piirkonnas asub Ungari, kus paikneb üks Euroopa suuremaid populatsioone. Ungari 

naaberriikidest nagu Sloveeniast, Slovakkiast ja Austriast on leitud väga palju üksikisendeid, 

kõige rohkem on hetkel tulnud andmeid Austriast. Mõned üksikud hulkurid on nähtvale 

ilmunud ka Tšehhis ja Saksamaal. Möödunud aasta detsembrikuus tabati ka Lätis Jelgava 

lähistel üks šaakal. Vahepealsetest riikidest nagu Poolast ja Leedust pole seni šaakalite kohta 

infot tulnud, kuid nagu ütles Tiit Maran, see, et andmed nende riikide kohta puuduvad, ei 

tähenda veel seda, et liiki ennast seal ei esine. Šaakalit võib väga lihtsasti segi ajada koeraga, 

kuna nad näevad üksteisega välimuselt sarnased välja. See võibki olla põhjuseks, miks pole 

seni mingeid kindlaid andmeid saadud. Eestis ilmusid esimesed  teated niinimetatud 

„ulguvatest rebastest“ juba mitmeid aastaid varem, kuid esimese isendi tabamiseni jõuti alles 

möödunud aastal. Samas on Poola ka väga suur riik, mis tõenäoliselt raskendab seal 

piirkonnas isendite leidmist. Autori arvates ei tundu teine variant nii kindlana (joonis 6), mis 

pakub välja, et šaakal võis Eestisse levida Ukrainast läbi Valgevene ja sealt edasi. Ungari 

lähistelt aladelt on väga mitmeid üksikuid isendeid leitud nagu paistab ka jooniselt 6. 

Ukrainas asuv populatsioon on aga tunduvalt väiksem ja paiknemine on  sealmail hõredam. 

Nagu jooniselt 6 paistab, siis asub Lätist Jelgava lähistelt leitud isend rohkem riigi 

läänepoolses osas, mis sobib palju paremini hüpoteesis püstitatud levikuteekonnale. Viimase 

šaakali tabamisele Eestis järgnes aga suhteliselt pikalt kestnud vaikusperiood, mil ühtki uut 

leidu ei avastatud. Lõpuks katkestas vaikuse bioloog Olav Renno, kes väidetavalt nägi oma 

koduaias Viljandimaal üht šaakalit ringi liikumas. Antud juhtumit ei saa aga päris tõsiselt 
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võtta, kuna puuduvad kindlad tõendid. Bioloogil ei õnnestunud kahjuks nähtud isendist fotot 

jäädvustada. Samas arvab autor, et kuna Olav Renno puhul on tegemist bioloogiga, siis võib 

tema seisukohta siiski uskuda, sest sellise valdkonna inimene peaks oskama liike üksteisest 

eristada. Sellegipoolest on see esimene teade liigi esinemisest sisemaal, kuna varasemalt on 

nad esinenud vaid mereäärsetel aladel. Peep Männili sõnul võis tegemist olla eelmise aasta 

pesakonnast pärit isendiga. Need seisukohad annavad alust, et šaakal pole Eestist veel 

kadunud, nagu võis pooleaastase vaikusperioodi puhul arvata. Lisaks näitab liigi kohtamine 

taas uues asukohas, et šaakal laiendab oma levikut ka Eesti piirides, ning samuti muutub üha 

tõenäolisemaks püsiasukonna olemasolu. 

Geneetiliste andmete selgumisel, saaks kindlasti selgemad vastused. Mõnedes riikides on 

üksikisendeid võrreldud püsipopulatsioonidest pärit loomadega ning on avastatud, et 

üksteisest kaugel asuvad isendid on siiski geneetiliselt sarnased. Hetkel on Eestis DNA 

uuringute põhjal suudetud vaid kindalaks teha, et meie aladelt tabatud loomade puhul oli 

tegemist šaakalitega. Nende päritolu kohta ei osata esialgu veel midagi öelda. Praegu 

oodatakse võrdlusandmeid teistest riikidest, millest kõiki pole veel kätte saadud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas bakalaureusetöös „Šaakali (Canis aureus L.) areaali laienemine Euroopas 

viimastel aastakümnetel“ käsitleti temaatikat, mis puudutab šaakali areaali laienemist 

lähiminevikus Euroopa riikides ning sellega seoses ka selle liigi esinemist Eestis ning tema 

siiasaabumise võimalikku teekonda. 

Valitud teema on olulise tähtsusega ja praegusel hetkel aktuaalne kõigi jaoks, kes tegelevad 

loodusalaste ja keskkonnaga seotud valdkondadega. Šaakal on meie looduses esmakordselt 

esinev uustulnuk. Eesti meedia on möödunud aastal kajastanud suurt uudist, kus mitmeid 

šaakaleid tabati ka meie kodumaa erinevatest paikadest. Samas on šaakalialaseid uurimisi 

tehtud suhteliselt vähe ning praegune andmetekogu on puudlik, mistõttu vajalik seda liiki 

lähemalt uurida. 

Töö tulemusena püüti leida vastuseid mitmetele probleemidele. Kõigepealt käsitleti šaakali 

levikumuutusi Euroopas. Lisaks võeti vaatluse alla šaakalite olukord Eestis. Euroopa ja Eesti 

kohta leiduvate andmete alusel üritati välja selgitada kuidas sattusid šaakalid Eestisse ning kas 

nende puhul on tegemist võõrliigiga või uue täiendusega meie kohalikus faunas.  

Uurimuse läbiviimiseks kasutati mitmeid kirjanduslikke allikaid nagu raamatuid, ajalehe- ja 

ajakirjaartikleid ning teadusartikleid, mille abil analüüsiti saadud andmeid ja võrreldi 

erinevaid seisukohti, mille alusel tehti lõpuks järeldused. 

Uurimistulemutest saab kokku võtta, et šaakali areaali laienemine Euroopas toimub selle 

maailmajao keskosa suunas ning ühe enam isendeid leitakse põhjapoolsetelt aladelt. Mitmetes 

riikides populatsioonid järjest suurenevad, mille tagajärjel hõivatakse uusi elupaiku nii 

koduriikides kui ka riikides, kus neid varem pole esinenud. Aladel, kus šaakalid eelmisel 

sajandil välja surid on asurkonnad hakanud taastuma tänu rändele suurematest 

populatsioonidest. 

Käesoleva bakalaureusetöö hüpoteesiks oli: Šaakali sattumine Eestisse on tingitud 

populatsiooni suurenemisest ning looduslikust levikust Ungari lähistelt aladelt läbi Poola, 

Leedu ja Läti. Hüpoteesi paikapidavust selgitab asjaolu, et ka meie naarberriigist Lätist tabati 
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möödunud aasta lõpus üksik šaakal. Kuigi Poolast ja Leedust pole seni veel andmeid selle 

liigi leidmisest tulnud, ei tohiks see antud väite usutavust küsitavaks muuta.  
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SUMMARY 
 

Maarek Toom’s bachelor thesis „Golden Jackal (Canis aureus L.) range expansion in Europe 

in recent decades“ contains 35 pages which includes 7 drawings on 6 pages. 

Present thesis handles the theme of golden jackal range expansions in Europe and how it may 

have reached to Estonia. The theme chosen is relevant and vital to everybody in the fields on 

nature and environment. The golden jackal is an unexpected guest in our region. Different 

media sources were talking about the sightings of these little carnivores in many severeal 

parts of Estonia.  

In conclusion the paper is trying to give a view of how the golden jackal is expanding it’s 

territory in Europe. Based on the data avaliable from Europe and Estonia the author tried to 

figure out which way the jackal travelled to Estonian borders. It also includes a topic which 

discusses the issue of whether the golden jackal is an alien species in Estonia or not. 

For the research method the author used various books, magazine and newspaper articles and 

sientific articles, based on which an analysis was made. Different statement were also 

comapred which led to the final conclusions. 

The results show clearly that the range of golden jackal is expanding towards central and east 

Europe. More and more vagrant individuals are found quite far in the northern areas. 

Populatsions are growing bigger and some animals are preoccupying new lands.  

In the final paper the following hypothesis was raised: The presence of the golden jackal in 

Estonia is the result of increase in population numbers and natural expansion near Hungary 

and through Poland, Lithuainia and Latvia. A golden jackal was caught last year in Latvia as 

well. Althought there is no information on any jackals in Poland or Lithuainia, it doesn’t 

mean the animals are not present. 
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