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Töö eesmärgiks on uurida Eesti elanikkonna suhtumist suurulukitesse ja jahipidamisse, püüdes 

selgitada naiste ja meeste, üldsuse ja ühe huvigrupi – jahimeeste meelsuse erinevust. 

Töös antakse asjakohase kirjanduse põhjal ülevaade meil ja mujal maailmas tehtud 

analoogiliste uurimuste tulemustest ning võrreldakse neid originaalandmetega, mis koguti 

ankeetküsitluse teel Viljandi maakonnas.  

Meie poolt kogutud andmete analüüsil selgus, et suurel määral naiste ja meeste vastuste vahel 

erinevusi ei ole. Rohkem esineb erinevusi üldsuse ja jahimeeste vahel. Antud töö on osa 

suuremast projektist, seega suurema andmemahu puhul võivad tulemused mõnevõrra veel 

muutuda. 
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The aim of this work is to examine Estonian population attitude towards big game and 

hunting, trying to find out mentality differences between women and men, general public and 

one interest group – hunters. 

In my work I give an overview based on relevant literature here and elsewhere made similar 

studies, and compare the results with original data, which was collected through questionnaire 

in Viljandi County. 

The data collected by us showed that there are no major differences between women and men 

responses. There are more differences between hunters and the general public. This work is 

part of a larger project, therefore with  greater amount of data the results may vary somewhat. 
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SISSEJUHATUS 
 

Statistikaameti andmetel elab Eestis 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 1 315 944 inimest 

(Statistikaamet, 2016), kes erinevad soo, vanuse, haridustaseme, elukoha ja paljude teiste 

omaduste poolest. Kõigest sellest tulenevalt on neil välja kujunenud oma maailmavaade ja 

kindlasti ka mingi nägemus sellest, milline on, või peaks olema inimese ja metsiku looduse 

suhe. Naised ja mehed näevad loodust erinevalt, sellepärast on ka nende arvamused ja 

suhtumine erisugused. Eestis on vähe uuritud naiste ja meeste arvamuste lahknevusi. 

Seetõttu uuringi inimeste arvamust ja suhtumist suurulukitesse ja jahindusse. Püüan leida kas 

arvamused on seotud nende sooga.  

Põhjalikke asjakohaseid uuringuid on läbi viidud nii USA’s, Makedoonias kui ka meie 

põhjanaabrite seas Rootsis ja Norras, meil on seda teemat vaid põgusalt käsitletud. Samas 

oleks kasulik või lausa vajalik teada Eesti elanikkonna suhtumist mitmesugustesse 

looduskasutuse aspektidesse. Käesolevas uurimuses üritan selgitada siinsete inimeste 

suhtumist suurulukitesse ja nende kasutamisse, s.t. jahindusse ning uurida, kas ja kuivõrd see 

arvamus sõltub inimese soost. Kaastudeng Sander Erik viib sama projekti raames läbi uuringu 

jahimeeste seas. Võrdlemaks jahimeeste kui konkreetse huvigrupi ja üldsuse arvamust 

ulukitesse ja jahindusse, kasutan oma analüüsis osaliselt ka tema poolt kogutud andmeid. 

 Töö esimeses osas annan ülevaate varasemalt läbi viidud uuringutest, mida on kajastatud 

teadusartiklites. Teises osas analüüsin kogutud andmeid. Soovin tänada Tõnu Pärna, kes oli 

suureks abiks andmete töötlemisel.  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Viisin läbi uuringu selgitamaks mida arvavad ja kuidas suhtuvad inimesed jahindusse ja 

suurulukitesse. Antud töö on osa suuremast projektist, mille eestvedajaks on Tiit Randveer. 

Lõputöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa annab ülevaate varasemalt 

nii meil kui mujal maailmas läbi viidud sarnaste uuringute kohta ning on koostatud 

kirjandusallikate põhjal.  Praktiline osa viidi läbi ankeetküsitluse vormis.  

Ankeedid (lisa 1) olid paberkandjal väikese raamatu kujul. Küsimustele vastamine oli 

anonüümne. Küsitlus koosnes 22 küsimusest, millest kõik olid kinnised küsimused, mis 

tähendab, et  vastusevariandid on ette antud ning vastaja valib nende hulgast selle, milline on 

kõige lähedasem tema seisukohtadele antud küsimuses.  

Küsimustikuga selgitati kõigepealt  vastaja isikuandmed, mis olid n.ö. taustinformatsiooniks: 

vanus, sugu, haridus, elukoht (maa või linn), maaomandi olemasolu või puudumine jne. 

Seejärel küsiti, milline on inimeste arvamus ulukite optimaalsest arvukusest, kuidas suhtuda 

võõrliikidesse, usaldus erinevatesse institutsioonidesse, üldised väärtused ja hoiakud sõltuvalt 

inimese soost.  

Ankeetküsitlus viidi läbi Viljandi maakonnas. Kokku jagasin 108 ankeeti. Neist 60 andsin 

Viljandi Kesklinna Kooli geograafia õpetajale, et tema omakorda jagaks need õpilastele, kes 

siis küsiltused vanematele toimetaks. Tagasi sain sealt 46 täidetud ankeeti. Ülejäänud 48 

küsitlust andsin tuttavatele, et nemad omakorda jagaks küsitlused edasi. Nendest sain tagasi 47 

täidetud ankeeti. Seega tagastati täidetuna 86% jagatud ankeetidest. Saadud andmed kandsin 

Microsoft Excelisse edasiseks töötlemiseks ja osa andmetest analüüsiti SPSS-is Tõnu Pärna 

abiga. 

Vastajate seas oli sagedamini naisi (65%) ja harvem mehi (35%) (joonis 1). 40% vastanutest 

jäid vanusegruppi 55-64 aastased, kõige vähem vastajaid oli vanuseklassis üle 65 aasta (joonis 
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2). Üle poole (54) vastanutest elab linnas. Naiste seas esines enim palga- ja riigitöötajaid, 

meeste seas seevastu palgatöötajaid ja ettevõtjaid. 

 

Joonis 1. Vastajate sooline jagunemine (%) 

 

 

Joonis 2. Vastajate vanuseline jagunemine 
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2. ÜLEVAADE ARVAMUSUURINGUTEST 
 

Pikka aega olid inimesed ja suurkiskjad võrdsed konkurendid asustades ühiseid elupaiku ja 

kasutades samu resursse. Inimkonna arengu käigus hakati loomi nende elupaikadest välja 

tõrjuma. 20. sajandi alguseks oli inimestel õnnestunud mõned liigid hävitada ja alles jäänud 

liigid olid säilinud suuremates loodusmassiivides. 20. sajandi kestel koos inimkonna arenguga 

muutus ka suhtumine suurulukitesse  (Schwartz, Swenson, Miller, 2003). 

Suurkiskjad koduloomade murdjate ja konkurentidena, ning sõralised metsa- ja 

põllukahjuritena ning toiduobjektidena pakuvad palju kõneainet. Kuna suurkiskjad kujutavad 

ohtu inimese tuluallikale ning võivad põhjustada teoreetilist ohtu ka inimese turvalisusele ei 

soovita elada suurkiskjate läheduses ja nende arvukus võiks olla madal (Männil, Kont, 2012). 

Sõralised põllu- ja metsakultuuride kahjustajatena on ebameeldivad metsakasvatajatele ja 

põllumeestele, kes eelistaksid, et sõraliste arvukus oleks madal. Jahimehed seevastu 

eelistaksid suurt ja tugevat sõraliste populatsiooni. Oma arvamus on ka põlistel linnaelanikel, 

kes ei ole kursis suurulukite arvukusega ega puutu kokku nende poolt tekitavate kahjudega. 

Linlased enamasti teavad vaid seda mida meedia kajastab. Muidugi leidub ka neid kes on 

asjast huvitatud ja teavad kuidas tegelikult on.  

Inimeste on erinevad, sellest tulenevalt on kõigil ka erinev arvamus ja suhtumine. Kuidas ja 

miks demograafilised näitajad arvamusi kujundavad ja suhtumist määravad on püütud 

uuringute käigus selgemaks saada.  

Norra on rohelise põhimõttega riik. Ent siiski toimub seal tegevusi, mis ei ole nede vaadetega 

kooskõlas. Nagu ikka ei ole rahvas see, kes muudatusi sooviks, vaid pigem poliitilised jõud. 

Poliitikud on need, kes suunavad rahvuslike väärtusi ja säilitavad rahvusvahelist mainet. 

(Monbiot George, 2012). 
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Igal aastal Norras umbes 2 miljonit lammast lastakse lahtiselt metsa ja mägedesse, seda ilma 

järelevalveta. Umbes 1500 neis tapetakse huntide poolt. Hundi (Canis lupus) poolt murtud 

lambad kompenseeritakse. Ligikaudu 100 000 lammast hukkub muudel põhjustel: mägedes 

lõhedesse kukkumine, uppumine, nakkushaigused, rongi alla jäämine. Aga ikka on mõne 

maaomaniku jaoks hunt see, kes on lammaste suremises süüdi. Norra kiskjate populatsiooni 

olukord on halb. Kõigest 1% riigist on määratud tsooniks kus hunt võib eksisteerida. Aastas on 

lubatud kolm pesakonda. 2012. aastal oli Norras 25 hunti ja sama asta talvel lubati küttida 12 

isendit. Kuigi poliitikud on teadlikud, et sedasi ei jää geneetiliselt elujõuline populatsioon 

püsima ning inbriidingu tagajärjel võib liik sootuks hävida arvavad nad, et hunti ei ole vaja 

enam kaitsta. Viimastel aastatel on Norras olnud karme meetmeid ahmi (Gulo gulo) arvukuse 

piiramiseks. Ahmi populatsiooni suuruse piiramiseks kasutati järgnevat metoodikat: kutsikad 

kaevati talveune ajal pesadest välja ja tapeti. Nii nagu hunt, on ka ahm punases nimekirjas 

ohustatud liikide seas, aga siiski tapetakse neid poliitilistel põhjustel. Julmi võtteid ksutati ka 

pruunkaru (Ursus arctos) arvukuse piiramiseks. Loomi kütiti helikopteriga just siis, kui karu 

talvekoopast lahkub. Ka karud on punases nimekirjas ja neid on Norras ligikaudu 120. 

Varasemalt olid sellised võtted barbaarsed ja vastuvõetamatud isegi farmerite ja jahimeeste 

seas. Nüüd, aga toimub see kõik ilma avalike debattideta ja ühiskonna nõusolekuta (Monbiot 

George, 2012). 

2015/16 jahiaastaks on Norras 11 571 jahimeest on end registreerinud hundijahiks. Kokku anti 

16 luba mis teeb ühe hundi kohta 723 kütti. Pruunkaru jahile registreeris end 10 930 isikut, et 

küttida 18 isendit. Ahmi puhul 10 820 jahimeest 141 ahmi kohta. Norras on jaht oluline osa 

traditsioonist, seal on umbes 200 000 registreeritud kütti. Levinud on ka illegaalne huntide jaht 

(Ulven Elisabeth, 2015). 

Rootsis on huntide arvukus valitsuse arvates umbes 412 isendi juures. Seal kompenseeritakse 

huntide poolt tekitatud kahju ja toetatakse tarade ehitamist. Farmerid kurdavad, et see 

kompensatsioon ei ole piisav katmaks kõiki kulusid. Ka jahimeestele ei sobi suur huntide 

arvukus, kuna hundid murravad samu liike keda nemad kütivad. Arvatakse, et huntide pärast 

kolivad inimesed maalt linna. Põhjuseks on hirm huntide vastu. Kui inimesed linna kolivad 

hääbub jahi traditsioon. Rootsi poliitikud oma valimiskampaaniates soovisid huntide arvukust 
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vähendada, aga Euroopa Komisjonile see ei sobinud. Komisjon ütles, et Rootsil on kohustus 

hoida hundi populatsiooni nii, et see säiliks (Castle Stephen, 2015). 

Viimati tappis hunt inimese Rootsis umbes 200 aastat tagasi, aga siiani on säilinud legendid. 

Tuleb leida arvukuse piir, mis oleks kõigile osapooltete vastuvõetav. Huntide ja farmerite 

vahel on alati antipaatia olnud, aga arvatakse, et huntide väljapraakimise põhjuseks on 

rekreatsioon. Ehk siis jahimehed on huvitatud põdra jahist, aga kui hundi arvukus on suur siis 

põtru on vähem, sest põder on hundi peamine toit. Gunnar Gloersen, uluki osakonna juht, 

Rootsi Jahimeeste Assotsiatsioonis räägib, et jaht on vana ja oluline traditsioon Varmlandis ja 

see on nüüd ohustatud. Gloersen leiab, et hundil on suur mõju põdra arvukusele, 1983 kütiti 

17 500 põtra, 2014. aastal 4200. See on ainult mõni rohkem kui röövloomade poolt murtud 

(4000). Hundid ründavad ka koeri, keda jahimehed kasutavad põdra, metskitse ja jänese 

küttimiseks (Castle Stephen, 2015). 

Norra keskkonnaamet soovis välja uurida kuidas erineb Rootsis ja Norras suhtumine 

suurkiskjatesse. Kas arvamused hunti on seotud sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevustega.  

2013/14 oli Rootsis 320 hunti, Norras 30 ja riikide piirialal 50 isendit. Andmeid koguti Norras 

2010. aasta sügisel kahe nädala jooksul. Küsitlus viidi läbi internetis, ning vastamise määr oli 

49,7%. Rootis andmed koguti 2009 aasta kevadel, seal kasutati posti teel küsitlust ja vastamise 

määr oli 47 protsenti. Võrdlus põhines sellel, et neli piirkonda vastasid kõik samadele 

küsimustele. Nendeks piirkondadeks olid: suurulukite piirkond Rootsis ja Norras, ning 

mõlema riigi keskmise rahvastikuga alad. Kui küsiti, kuidas suhtutakse sellesse, et hundid 

elavad Norras/Rootsis siis vastas 36,3% norralastest, et on sellega nõus. Rootsis oli see 

protsent 42,3. Suurkiskjatega samas piirkonnas elavatest inimestest oli nõus Norras 27,5% ja 

Rootsis 26,5% vastanutest. Üldse ei olnud nõus sellega, et hundid elaks neis riikides -  

suurkiskjate alal Norras 14,2% ja Rootsis 10,3% vastanutest. Küsimusele, mida tuleks teha 

huntide arvukusega vastas ~56% rootslastest, et praegune arvukus on sobiv. Norras oli see 

protsent vastavalt ~46. Suurkiskjate aladel jäi mõlemas riigis arvamus vahemikku 42-44%. 

Seda, et hundi arvukust peaks vähendama arvas suurulukite alal ~15% norralastest ja ~21% 

rootslastest. Tulemused näitavad, et arvamused erinevad, kuid need  on väiksed. Suurulukite 

piirkonnas elavad inimesed on rangema suhtumisega hunti kui keskmised inimesed (Krange, 
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Sandström, Ericsson, Tangeland, 2014). Riikide vahelised arvamuse erinevused võivad 

tuleneda sellest, et Norras on lambakasvatus enamlevinud kui Rootsis.  

Thomas Heberlein ja Göran Ericsson oma töös „Sidemed maapiirkonnaga: Linlaste suhtumine 

jahindusse, huntidesse ja loodusesse“ uurisid kuidas Rootsis erineva taustaga inimesed 

suhtuvad loodusesse, hunti ja jahindusse. Kuidas erinevad vastused lähtudes inimese 

elukohast: kas ollakse põliselt maal elavad, mitmendat põlve linlased või ollakse linlased, 

kellel on veel sidemed maapiirkonnaga. Uuring avalikustati 2006. aastal.  Tulemused näitasid, 

et maapiirkonna inimesed olid positiivsema suhtumisega jahindusse ja loodusesse. Erinevusi, 

aga ei leitud suhtumises hunti. Üks kolmandik inimesi ehk 37% olid maapiirkonnast, 43% olid 

seotud nii linna kui maapiirkonnaga, 21% olid mitmendat põlve linlased. 45% rootslastest 

ütles, et veedavad aega maapiirkonnas, käivad kalal, korjavad marju, seeni ja koguvad 

lõkkematerjali ning veedavad aega suvilates. Kõigest 12% linlastest väitis, et ei osale sellistes 

tegevustes. Mitmendat põlve linlased on negatiivsema suhtumisega jahindusse, loodusesse. 

Maapiirkonnaga kontaktis olevad inimesed on positiivsema suhtumisega (Heberlein, Ericsson, 

2005). 

Uurimus jahinduse tolereerimise seosestest motivatsiooni, asukoha ja ulukiliha tarbimisega 

viidi läbi mais 2009. aastal Rootsis. Valimiks oli 150 inimest igast järgmisest piirkonnast: 

Stockholm, Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten ja Norrbotten. Lisaks veel 

juhuslikult valitud riiklikud proovid, seal jagati 1067 küsimustikku. Kokku said küsitluse 

15 317 isikut, millest tagastati 7532 (49%). Enamik rootslasi on positiivse suhtumisega 

jahindusse (72-86%). Küsimusele, kuidas suhtuvad mitte-jahimehed hirvlaste küttimisse lõbu 

ja rekreatsiooni eesmärgil vastas 60-77%, et ei kiida seda heaks. Samas 62-77% kiidab heaks 

hirvlaste küttimise rekreatsiooni ja liha saamise eesmärgil. Tulemused võivad olla sellised 

seetõttu, et paljud rootslased tarbivad uluki liha regulaarselt olenemata sellest, kas nad on 

jahimehed või ei (Eriksson, 2009). 

Kellert uuris aastatel 1973-1976 inimeste suhtumist loomadesse. Küsitlusteks valiti inimesed 

juhuslikult USA 48 osariigist ja Alaskalt (n=3107). Kellert on jaganud inimesed 

tüpoloogilistesse gruppidesse. Nendeks gruppideks on: 

 Naturalistlik- esmane huvi ja kiindumus eluslooduse ja õues viibimise suhtes. 
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 Ökoloogiline- esmane mure keskkonna kui süsteemi suhtes, metsikute loomade ja 

nende looduslike elupaikade vahelised seosed. 

 Humanistlik- esmane huvi ja tugev kiindumus ühsikute liikide suhtes, peamiselt 

lemmikloomad. 

 Moraliseeriv- esmane mure õige ja vale loomade kohtlemine, tugev vastasseis loomade 

ärakasutamise ja julma kohtlemise vastu. 

 Teaduslik- esmane huvi loomade füüsiliste omaduste ja bioloogilise toimimise kohta. 

 Esteetiline- esmane huvi kunsti ja loomade sümboolsete omaduste kohta. 

 Utilitaarne- esmane mure loomade materiaalse ja praktilise väärtuse kohta. 

 Domineeriv- esmane rohulolu saadakse, kui omatakse võimu ja kontrolli loomade üle, 

tavaliselt sportides. 

 Negativistlik- püütakse vältida kokkupuudet loomadega, tulenevalt hirmust ja nende 

mitte meeldimisest. 

 Neutralistlik- passiivne suhtumine loomadesse, neid välditakse ükskõiksuse ja 

huvipuuduse tõttu.   

 

Kõige enam esines vastanute seas teadusliku suhtumisega inimesi (1143,45), kõige vähem 

humanistliku suhtumisega isikuid (359,86).  18-25 aastaste seas oli enam humanistliku vaatega 

ja kõige vähem utilitaarse vaatega vastanuid. Samas 56-65 aastaste seas oli rohkem 

utilitaarsete vaadetega ja vähem esteetilise suhtumisega isikuid. Küsimusele, mis põhjustel 

olete nõus jahipidamisega, vastas 47,5%, et kiidakisd jahipidamise heaks juhul, kui see on 

traditsioonidest tulenev- näiteks eskimod ja indiaanlased. Kõige vähem (7,2%) kiideti heaks 

küttimist trofee eesmärgil (Kellert, 1984).  

USA’s viidi läbi uuring, mis püüdis välja selgitada hoiakud, teadmised ja käitumise loodusesse 

tulenevalt soost. Töö andmed koguti Ameerika 48’s osariigis ja Alaskal aastal 1987. Valimiks 

osutusid vanemad kui kaheksateist aastased isikud (n=3107). Vastanutest 42,7% olid mehed ja 

57,3% naised. Vanuseline jaotus: 18-24(17,4%), 25-34(23,3%), 35-44(16,7%), 45-54(14,9%), 

55-64(13,8%), 65+(13,9%). Tulemused näitasid, et sugu on oluliseim demograafiline näitaja, 

mis mõjutab suhtumist loomadesse. Naiste seas on levinud humanistlik vaade. Nad näitavad 

suuremat emotsionaalset kiindumust mingi kindla looma suhtes, kelleks on enamasti 
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lemmikloomad. Meeste seas domineerisid utilitaarne ja domineeriv suhtumine. Naturalistliku 

ja ökoloogilise suhtumise vahel suurt erinevust ei olnud. Kuigi mehed eelistavad rohkem olla 

looduses, ning neid huvitab ökosüsteemi tasakaalu säilimine. Mehed näitasid üles suuremat 

muret liikide ja nende elupaikade säilimise suhtes, samas pidasid naised olulisemaks loomade 

halvasti kohtlemist. Kõrgemalt haritud mehed ja naised olid teadlikumad ja hindasid rohkem 

loomi. Isikud, kes olid vähem haritud ei olnud kiindunud üksikutesse liikidesse, ning neil oli 

väiksem mure looduse suhtes. Haridusel on mõju meeste ja naiste suhtumises, aga see on 

pigem väikse erinevusega. Vastajatel lasti hinnata erinevaid liike meeldib/ei meeldi skaalal, 

naised andsid tunduvalt kõrgema skoori koduloomadele ja atraktiivsetele liikidele (näiteks 

luik, lepatriinu, liblikas). Seevastu mehed andsid kõrgema skoori röövloomadele (hunt, madu), 

selgrootutele (ämblik, mardikas) ja jahiloomadele (põder, forell). 85% jahimeestest olid 

mehed, 29%  mehi vastas et on jahil käinud viimase kahe aasta jooksul, seda oli teinud kõigest 

4% naistest. Vähem oli erinevusi kalapüügis, 56,5% meestest ja 35,5% naistest on viimase 

kahe aasta jooksul kalal käinud. Naised hindavad loomi erinevatel põhjustel kui mehed. 

Mehed näitasid üles suuremat teadmist loomadest ja nad tunnevad suuremat ökoloogilist 

muret metsloomade ja nende looduslike elupaikade suhtes. Mis puudutab loomade piinamist ja 

neile valu tekitamist, olid naised tunduvalt rohkem häiritud kui mehed (Berry, Kellert, 1987). 

Põhja-Carolina Riiklikus Ülikoolis 2006. aasta märtsis viidi läbi uuring jahimeeste ja üldsuse 

seas. Küsitletute seas oli 33% vastanutest kütid ja 67% mitte-jahimehed. Enamik jahimehi oli 

pärit maapiirkonnast ja mehed (78%). Üldsuse seas olid enamus naised (64%). Kakskümmend 

viis protsenti üldsusest toetas jahipidamist, samas 52% olid neutraalsed ja 22% ei toetanud 

küttimist. Lisaks 72% mitte-jahimeestest uskus, et jahiulukid peaks olema majandatud, 90% 

küttidest arvas sama. 77% üldsusest ja 89% jahimeestest arvasid, et ulukid, kes ei kuulu 

jahiulukite hulka ja ohustatud liigid peaks olema majandatud. Kaheksakümmend kaheksa 

protsenti üldsusest ja 73% küttidest arvab et loomi peaks kohtlema humaanselt. Võrreldav 

hulk jahimehi (36%) ja mitte-jahimehi (30%) usub, et loomadel on „mõned õigused“. 49% 

jahimeestest märkisid, et kütivad spordi eesmärgil, samas 74% üldsusest pidas sporti 

peamiseks jahil osalemise põhjuseks. Jahimehed pidasid jahinduse peamiseks põhjuseks toidu 

varumist ja ulukite arvukuse piiramist (Peterson et al., 2009). 
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Makedoonias Dolno Lisice ja Dracevo piirkonnas viidi läbi uuring inimeste seas, kes ei tegele 

jahindusega. Uuring toimus 21-23 veebruar 2010. Analüüs näitab avaliku arvamust. 

Eesmärkiks oli välja selgitada suhtumine jahindusse ja uurida jahinduse majanduslikku 

aktiivsust. Vastajad jagunesid kuute vanusegruppi: alla 20 aastased(~9,8%), 21-30 

aastased(~12,5%), 31-40 aastased(34,3%), 41-50 aastased(~14,5%), 51-60 aastased(~18%) ja 

üle 61 aastased(~14%). Vastanutest 46% olid naised ja 54% mehed. Küsimusele, kas ollakse 

kursis Makedoonia jahiulukite asustustihedusega vastas 58,2%, et arvukus on väike ja kõigest 

13,4% pidas seda sobivaks. Kui võrrelda antud küsimuse juures mehi ja naisi selgub, et 

suurem hulk naisi peab jahiulukite arvukust väikseks (66,7%), meeste puhul oli protsent 

48,4%. Vanusegruppe vaadeldes peab ulukite arvukust väikseks 87,5% 21-30 aastastest. 

Küsimusele, kas jahimehed kütivad rekreatsiooni, spordi või tulu eesmärgil, vastas 49% tulu ja 

51% rekreatsiooni eesmärgil. Suurem osa meestest arvab, et kütitakse tulu eesmärgil. Naised 

peavad küttimise põhjuseks puhkust ja sporti. Meeste ja naiste arvamused on üldjuhul 

sarnased, aga siiski esineb mõne küsimuse puhul erinevusi. Erinevused esinesid jahipidamise 

eesmärkide puhul (Nikolovski, Stojanovska, Miovska, 2010). 

Varasemalt on ka Eestis läbi viidud uuring „Eestlaste suhtumine suurkiskjatesse“ 2012. aastal 

Tiit Randveeri poolt. Sama uuring toimus kolmes Balti riigis, Norras ja Poolas. Eestis saadi 

1700 täidetud ankeeti, mis hõlmas isikuandmeid (demograafilised näitajad, sugu, vanus, 

haridustase). Kokku oli 22 erinevat küsimust, mille eesmärk oli teada saada suurkiskjate 

populatsiooni suurus, aktsepteeritav kaugus suurkiskjatest, isiklikud kogemused 

suurkiskjatega, erinevate institutsioonide usaldatavus, üldine hoiak keskkonda ja loodusesse. 

Uuringu tulemused kinnitavad, et viha ja hirm suurkiskjate vastu ei ole eestlastele iseloomulik. 

Ekstreemseid seisukohti ei ole ja näib, et ratsionaalne hoiak on domineeriv. Uuringust selgub, 

et praegune suurkiskjate arvukus on ideaalne (Randveer, 2006). 

Küsimustikud jagati Tallinnas ja neljas maakonnas laiali läbi koolide, kus õpilased pidid need 

kodus andma pereliikmele kelle sünnipäev on kõige lähemal (eeldusel et pereliige on vanem 

kui 15). Mõnes koolis täitsid küsimustiku vanemad õpilased ise. Sel viisil moodustus kaks 

vastajate gruppi üldsus (n=823) ja õpilased (n=797). Kolmas grupp olid jahimehed, kes said 

küsimustiku jahiseltsidest (n=80). Kokku 2622 ankeeti, millest tagasi sai täidetuna 1700, 

vastuste protsent oli 64,8  (Randveer, 2006). 
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28% eestlastest on näinud hunti, 21,8% karu ja 21% ilvest. 49,6% vastanutest ei olnud nõus 

väitega, et hundi nägemine looduses oleks põnev, mida võib tõlgendada kui vastumeelsust 

näha erinevaid liike looduses. Kohtumist karu ja ilvesega väldiks vastavalt 46,1% ja 42,9% 

eestlastest. Küsimusele “Millisel kaugusel elaksid suurkiskjatest” selgus, et 32%  ei tolereeriks 

hunte, 28,7% ilveseid ja 28,1% karusid oma maakonnas. Vastus küsimusele “Kuidas 

majandada suurkiskjaid?” tuli välja, et enamik vastajatest hoiaks karude ja ilveste arvukust 

samal tasemel. Täielikult soovis hävitada 1,9% vastanutest hunti,  0,6% karu ja 1,4% ilvest. 

Teine äärmus leidis, et populatsioone peaks suurendama, seda arvas vastavalt 0,9%, 3,7% ja 

4,2% (hunt, karu, ilves) vastanutest.  Tundub, et võrreldes teiste suurkiskjatega on suhtumine 

hunti negatiivsem. Positiivsem suhtumine hunti oli kõrgemalt haritud inimestel. Võrreldes 

maal elavaid inimesi linna elanikega on neil positiivsem suhtumine. Inimesed kes elavad 

huntidega samas piirkonnas on negatiivsema hoiakuga. Küsimus, kas linnaelanike hoiakuid 

mõjutab nende kõrgem haridustase või vastupidi nende vähene kogemus ja teadmatus jääb siin 

vastuseta. Püüti leida ka vastus sellele, keda usaldatakse kõige rohkem teemadel, mis 

puudutab suurkiskjaid. Arvamusliidrid on teadlased 91,7% (usaldas täielikult+usaldas mingil 

määral), kogenud jahimehed 88,9% ja RMK töötajad 78,1%. Nimekirja lõppu jäid poliitikud 

25,7% ja parlamendi liikmed 15,6%.  Kõige kardetum suurkiskjatest on hunt. Võib arvata, et 

selle põhjuseks on see, et hundid murravad koduloomi. Esialgsed tulemused näitavad, et 

äärmuslikud hoiakud puuduvad ja ratsionaalne suhtumine domineerib. Enamus vastajatest 

leiab, et praegune suurkiskjate arvukus on sobiv. Sama arvavad ka eksperdid. Soodsat 

suhtumist võib põhjendada järgnevaga:  suurkiskjatel ei ole suuri võimalusi mõjutada Eesti 

majandust (Randveer, 2006). 
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3. TULEMUSED  

 

3.1. Valimi iseloomustus 

Tulemustest lähtudes on keskmine naissoost vastaja 45-54 aastane. Tal on kõrgharidus, elab 

linnas, teeb  palgatööd ja ei oma maaomandit. Meessoost vastaja on 45-54 aastane 

palgatöötaja, kes elab maal ja omab maaomandit. Tal on keskeri-/kutseharidus ning 

tegevusvaldkonnaks on reaalia/tehnika.  

 

3.2. Kas ja kuivõrd ollakse huvitatud loodusega seotud harrastustest? 

Seenekorjamine pakkus huvi 84%-le (väga huvitatud+üsnagi huvitatud) vastanutest, kõige 

vähem oldi huvitatud jahipidamisest 22% (väga huvitatud+üsnagi huvitatud) (joonis 3). Huvi 

jahinduse vastu oli vähene nii linnas kui ka maal, samuti ei erinenud see soo poolest. 

Kalapüük jättis naised ükskõikseks, mehed seevastu olid sellest väga huvitatud. Suurem 

enamus ei ole huvitatud linnuvaatlustest. Marjul käiks naised hea meelega, meeste seas oli 

võrdselt neid, kes käiks ja kes mitte. Linna inimesed olid marjul käimisest rohkem huvitatud 

kui maal elavad inimesed. Seenel käimine oli populaarne kõigi seas, kuigi suuremat huvi 

näitasid naised ja linlased. Matkamisega tegelevad rohkem naised ja linlased. 

Loodusfotograafia puhul leidus neid kellele see huvi pakkus ja ka neid, kellele see huvi ei 

pakkunud.  
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Joonis 3. Vastajate huvi erinevate looduses toimuvate tegevuste vastu (%) 

 

3.3. Arvamus jahipidamisest 

Küsimusele, kas loomadel on õigused nagu inimeselgi selgus, et naiste (joonis 4) ja linlaste 

arvates loomadel pigem on õigused. Seevastu meeste ja maainimeste puhul oli võrdselt neid 

kes arvasid, et loomadel on õigused nagu inimestel ja neid kes arvasid, et õigused puuduvad. 

Enamik vastanutest on jahipidamise poolt (joonis 5). Suurem osa küsitletuist leiab, et Eestis ei 

ole ulukite faunat jahipidamisega kahjustatud (joonis 6). Valdav seisukoht on, et jahipidamine 

on teatud probleemide lahendamiseks vajalik, ning on osa keskkonnakaitsest.  
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Joonis 4. Arvamus jahipidamisest. ” Kas loomadel on õigused nagu inimestel?” 

 

 

Joonis 5. Arvamus jahipidamisest. Seisukoht väite “Olen jahipidamise vastu” kohta 
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Joonis 6. Arvamus jahipidamisest. Seisukohtade jagunemine erinevate väidete suhtes (%) 
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jahimeestest arvab, et jahipidamine pigem ei ole kasumlik tegevus, 36% ei ole ja vaid 12% 

peab jahipidamist kasumlikuks (joonis 9). Suur erinevus küttide ja üldsuse vahel ilmneb 

vastuses kus arvatakse, et kulud ja tulud on võrdsed. 33% üldsusest ja vaid 2% jahimehi arvab 

nii.  

 

Joonis 7. Jahipidamise eesmärk 
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Joonis 8. Jahipidamise kasumlikkus/ üldsus 

 

 

Joonis 9. Jahipidamise kasumlikkus/ jahimehed (Andmed: Sander Erik) 
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3.5. Huvigruppide/institutsioonide usaldatavus ulukite ja jahiteemalistes 

aruteludes 

Jahiteemaliste arutelude puhul peeti usaldusväärseimaks jahimehi 91% (võib teatud määral+ 

võib täielikult), teadlasi 88% ja RMK töötajaid 86%. Kõige ebausaldusväärsemateks peeti 

loomaõiguslasi 45% ja poliitikuid 17% (joonis 10). Teatud määral võib usaldada talunikke ja 

ajalehti/televisiooni. Tulemused võivad olla sellised, sest jahinduse teema puhul on jahimehed 

ja teadlased kompetentsemad kui mõni teine huvigrupp või institutsioon. Loomaõiguslasi ei 

saa antud teema puhul usaldusväärseks allikaks pidada seetõttu, et enamasti on nad liiga 

äärmuslikud oma avaldustega. Tihti ei olda teemaga piisavalt kursis, ning asutakse liialt kõike 

ja kõiki kaitsma.   

 

Joonis 10. Inimeste usaldus erinevate huvigruppide/institutsioonide suhtes (%) 
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(Veeroja, Männil, 2015). Uurisin ka küsitluses, mida arvavad inimesed ulukite arvukusest. 

Naiste seas leidub vastanuid, kelle arvates on Eestis alla 20 hundi (tabel 1), meestest (tabel 2) 

keegi nii ei arvanud. Hundi puhul on suurem enamus märkinud, et Eestis on 100-500 hunti (21 

naist, 17 meest), suure tõenäosusega jääbki huntide arvukus sinna vahemikku (joonis 11). 

Karu puhul arvatakse, et arvukus võiks jääda naiste (17) arvates 50-100 isendi juurde ja 

meeste (13) arvates 100-500 isendi juurde. Ilvese arvukuseks pidas neliteist naist ja 11 meest 

500-1000 isendit. Metssea arvukuseks arvas enamus mehi ja naisi, et on üle 10 000 isendi. 

Põdra puhul pakkus enamus naisi vastuseks 1000-10 000 põtra ja neliteist meest üle 10 000 

isendi. Põdra arvukuse hindamisel varieerusid üldsuse vastused tunduvalt rohkem (joonis 12). 

20 vastanud pakkus asurkonna suuruseks 500-1000, 22 vastas 1000-10 000 ja 25 vastas, et on 

üle 10 000 isendi. 

Tabel 1. Naiste arvamus ulukiliikide arvukuse kohta 

Naine 

Arvukus/Liik Hunt Karu Ilves Metssiga Põder 

Alla 20 1 1 1 0 0 

20-50 1 3 8 0 0 

50-100 9 17 12 3 3 

100-500 21 12 11 4 8 

500-1000 7 12 14 14 12 

1000-10 000 9 5 3 15 15 

Üle 10 000 2 0 1 15 11 

 

Tabel 2. Meeste arvamus ulukiliikide arvukuse kohta 

Mees 

Arvukus/Liik Hunt Karu Ilves Metssiga Põder 

Alla 20 0 0 0 0 0 

20-50 0 1 1 0 0 

50-100 2 6 6 0 0 

100-500 17 13 7 0 1 

500-1000 6 7 11 5 7 

1000-10 000 3 2 4 8 7 

Üle 10 000 1 0 0 16 14 
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Joonis 11. Üldsuse arvamus hundi arvukuse kohta 

 

 

Joonis 12. Üldsuse arvamus põdra arvukuse kohta 
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3.7. Kuidas toimida erinevate ulukiliikidega? 

Uurisin vastanutelt mida teha järgmiste ulukiliikidega: hunt, karu, ilves, põder, metssiga. 

Hundi puhul arvas 2%, et liik tuleks viimseni hävitada ja samas 2% vastas, et arvukust tuleks 

oluliselt suurendada (joonis 13). Enim (43%) vastas, et arvukus tuleks hoida praegusel 

tasemel. Ilvese ja karu puhul ei soovinud hävitamist keegi, kuigi 5% vastanute arvates tuleks 

ilvese ja 3% arvates karu arvukust oluliselt vähendada. 67% vastanutest eelistaks hoida ilvese 

ja 74% karu arvukust praegusel tasemel. Metssiga sooviks täielikult hävitada 1% inimestest, 

suurem enamus eelistaks arvukust pisut vähendada või hoida praegusel tasemel. Põdra 

arvukust eelistatakse hoida praegusel tasemel, kuid 1% vastanuid tahaks põdra hävitada ja 

samuti üks protsent inimesi eelistaks suuremat põdra arvukust.  

Jahimehed sooviksid hundi ja ilvese arvukust oluliselt vähendada, nii vastas hundi puhul 52% 

jahimeestest ja ilvese arvukust vähendaks 48% (joonis 14). Seevastu karu, metssea ja põdra 

arvukust eelistatakse hoida praegusel tasemel. Jahimeeste ja üldsuse arvamuse erinevuseks on 

see, et jahimehed sooviks hundi ja ilvese arvukust vähendada, üldsus seda ei teeks. Mõlemal 

juhul arvab enamus, et liikide arvukust võiks hoida praegusel tasemel.  

Meeste ja naiste arvamustes suuri erinevusi ei ole. Kõigi liikide puhul eelistatakse hoida 

arvukus praegusel tasemel. Metssea puhul eelistaks naised, et arvukus oleks pisut väiksem, 

mehed nii ei arvanud (lisa 2). 
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Joonis 13. Üldsuse arvamus, mida teha antud ulukiliikidega 

 

 

Joonis 14. Jahimeeste arvamus, mida teha antud ulukiliikidega (Andmed: Sander Erik) 
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3.8. Kuidas toimida võõrliikidega? 

Uurisin küsitluses, mida arvavad inimesed võõrliikides kes on juba Eestis ja kes on siia 

saabumas. 38% leiab, et šaakal tuleks hävitada, kõigest 9% arvates peaks liiki kaitsma ja 

küttimise poolt on 25% vastanutest (joonis 15). Mingi hävitaks 23%, kaitseks 11% ja kütiks 

34%. Pesukaru eelistaks hävitada 23%, kaitsta 28% ja küttida 15% vastanutest. Tähnikhirve 

hävitaks 6%, kaitseks 39% ja kütiks 22% vastanutest. Jahimehed eelistaks küttida kõiki 

võõrliike, vaid mõni üksik leidis, et minki, pesukaru ja tähnikhirve peaks kaitsma ( joonis 16). 

Šaakali ja pesukaru puhul oli enamik selle poolt, et liigid hävitada. Arvan, et jahimeeste ja 

üldsuse erinev suhtumine võõrliikidesse võib tuleneda sellest, et jahimehed on teadlikumad 

võõrliikide ohtlikkusest. 

 

Joonis 15. Kuidas toimida võõrliikidega/ üldsus 
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Šaakal

Pesukaru

Tähnikhirv

Mink Šaakal Pesukaru Tähnikhirv

Ei oska öelda 32% 29% 34% 33%

Hävitada 23% 38% 23% 6%

Küttida 34% 25% 15% 22%

Kaitsta 11% 9% 28% 39%

Kuidas toimida võõrliikidega? 
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Joonis 16. Kuidas toimida võõrliikidega/ jahimehed (Andmed: Sander Erik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mink

Šaakal

Pesukaru

Tähnikhirv

Mink Šaakal Pesukaru Tähnikhirv

Hävitada 24% 55% 56% 19%

Küttida 73% 45% 39% 78%

Kaitsta 3% 0% 6% 3%

Kuidas toimida võõrliikidega? 
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4. ARUTELU 
 

Ligikaudu pooled rootslastest ütlesid, et veedavad aega maapiirkonnas, käivad kalal, korjavad 

marju, seeni ja koguvad lõkkematerjali ning veedavad aega suvilates (Heberlein, Ericsson, 

2005). Eestlased seevastu on huvitatud marjade ja seente korjamisest. 

Huvigruppide ja institutsioonide usaldatavuse küsimuses ei esine erinevusi varasemalt läbi 

viidud uuringuga. Valdav enamus usaldab jahiteemaliste arutelude puhul teadlasi, jahimehi ja 

RMK töötajaid. Ebausaldusväärsemateks peetakse poliitikuid ja loomaõiguslasi.  

Kui vaadelda tulemusi siis selgub et, enamusele vastanutest sobib praegune populatsioonide 

suurus, muidugi leidub ka neid, kes liigid hävitaks ja samas ka neid kelle arvates võiks 

arvukus suurem olla. Sama tulemus saadi ka 2006. aastal Tiit Randveeri poolt läbi viidud 

uurimuses.  Leian, et liikide hävitamine ei ole lahendus ja samuti liiga suur arvukus ei ole hea.  

Suure arvukuse puhul on kahjustuste tekitamise oht tunduvalt suurem. 

Kui küsiti norralaste ja rootslaste käest, mida teha huntide arvukusega, vastas ~56% 

rootslastest ja ~46% norralastest,  et praegune arvukus on sobiv (Krange, Sandström, Ericsson, 

Tangeland, 2014). Eestlaste puhul üldsus hoiaks huntide arvukuse praegusel tasemel, seevastu 

jahimehed vähendaks seda oluliselt. 

Võõrliigid on liigid kelle looduslik levila on antud piirkonnast eemal. Võõrliigid võivad 

sattuda uude piirkonda ise levides, näiteks kliima soojenemise tagajärjel või siis tahtlikult 

inimese kaasabil. Võõrliigid võivad ohustada kohaliku loodusliku tasakaalu. Uued liigid 

võivad vanad välja tõrjuda, kanda edasi haiguseid, hübridiseeruda. Riigi Teatajas on välja 

toodud looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri. Sinna kuuluvad ka tähnikhirv 

(Cervus Nippon) ja ameerika naarits ehk mink (Neovison vison) (Looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide nimekiri, 2016). Jahimeeste ja üldsuse erinevus tuleb hästi esile 

kaitsmise küsimuses. Üldsuse hulgas on rohkem inimesi, kes sooviks kaitsta võõrliike. Šaakali 
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ja mingi puhul on sarnane see, et neid liike tahaks küttida ja hävitada nii jahimehed kui ka 

üldsus.  

USA´s pidas sporti peamiseks jahil osalemise põhjuseks 74% üldsusest (Peterson et al., 2009), 

siis 59% minu vastanutest pidas jahi eesmärgiks ulukite arvukuse reguleerimist. Makedoonias 

vastas 49% et, kütitakse tulu eesmärgil ja 51% rekreatsiooni eesmärgil (Nikolovski, 

Stojanovska, Miovska, 2010). Ameeriklaste ja Viljandi maakonna inimeste vahel on ka 

sarnasusi. Mõlemal juhul arvas 30% vastanutest, et loomadel on õigused.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tööst selgub, et väga suuri erinevusi naiste ja meeste vastuste vahel ei ole. Loodushuvide 

puhul mehed eelistasid kalapüüki, naise seevastu marjul käimist, matkamist ja 

loodusfotograafiat. Seenel käimisest on huvitatud nii mehed kui naised.  

Arvamus jahipidamise  ja selle eesmärkide kohta on mõlemal sool sarnased. Seevastu mehed 

on teadlikumad liikide arvukusest. Soolised erinevused on tühised ning ka jahimehed ja üldsus 

on ühel meelel. Üldjuhul ollakse rahul praeguse ulukite arvukusega, kuigi kütid eelistaks 

oluliselt vähendada hundi ja ilvese arvukust.  

Nii mehed kui naised usaldavad jahimehi ja teadlasi jahiteemaliste arutelude osas, ning ei 

usalda poliitikuid ja loomaõiguslasi. Võõrliikide puhul, võrreldes jahimehi ja üldsust esineb 

erinevusi kaitsmise osas. Üldsus eelistaks võõrliike rohkem kaitsta kui jahimehed. Kütid 

eelistaks sisserännanud liike küttida ja hävitada.  

Antud töö on osa suuremast projektist, seega suurema andmemahu puhul võivad tulemused 

mõnevõrra veel muutuda. Aga praeguse põhjal saab väita, et suurel määral naiste ja meeste 

vastuste vahel erinevusi ei ole. Rohkem esineb erinevusi üldsuse ja jahimeeste vahel. Kuna 

antud teemat on veel vähe uuritud siis tuleks seda veel edasi arendada. 
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LISAD 

Lisa I - Ankeetküsitlus 

 

   Eesti Maaülikool  

 

 

      Küsitlus  

 

 

Tartu 2016 

 

 

 

Daamid ja Härrad! 

 

Järgneva küsimustikuga soovime selgitada inimeste suhtumist 

ulukitesse ja jahindusse ning selle sõltuvust inimese elukohast, 

tegevusvaldkonnast, maaomandi olemasolust jne. Selleks 

palume Teil vastata küsimustele, tõmmates ringi ümber sobiva 

vastusevariandi ees olevale numbrile või tehes risti sobivasse 

lahtrisse tabelis. Vastamine on anonüümne ning täidetud 

ankeete näevad vaid asjassepuutuvad isikud. Tulemused 

avaldatakse mõnes Eesti loodusajakirjas. 

 

Ette tänades 

Laura Puude   Eesti Maaülikooli üliõpilane 

Tiit Randveer Eesti Maaülikooli dotsent 
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1.Teie sugu 

 Naine 

 Mees 

 

2. Teie vanus  

 15 – 24 

 25 – 34 

 35 – 44 

 45 – 54 

 55 – 64 

 Üle 65 

    

3. Milline on Teie haridus? 

 Põhiharidus 

 Keskharidus 

 Keskeriharidus/kutseharidus 

 Kõrgharidus 

 Teaduskraad   

 

 

4.Milline on Teie põhiline tegevusala? 

 

 Talupidaja 

 Palgatöötaja 

 Riigiteenistuja 

 Ettevõtja 

 Pensionär 

 Muu …….. 

 

5.Milline mõiste iseloomustab kõige täpsemalt Teie 

tegevusvaldkonda? 

      

 Reaalia/tehnika   

 Ökonoomika 

 Meditsiin 

 Looduskasutus 

 Sotsiaalsfäär 

 Humanitaaria 

 ……. 

 

6.Kas Te elate 

 (Eesti mõistes)  Suures linnas (üle 50 000 elaniku) 

 Linnas (3000 – 50 000 elanikku  

 Alevikus 

 Maapiirkonnas 

 

7.Kas teie vanemad on valdava osa (üle poole) oma elust 

veetnud 

 (Eesti mõistes)  Suures linnas (üle 50 000 elaniku) 

 Linnas (3000 – 50 000 elaniku) 

 Alevikus 

 Maapiirkonnas 

 

8.Kas olete maaomanik? 

 Jah 

 Ei 
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9. Kui „jah“, kas kasutate maaomandit tulu saamiseks? 

 

1. Ei kasuta/olen „hobitalunik vms. 

2. Jah, kasutan 

 

 

10. Kui „jah“, kas tuluallikaks on 

 

1. Metsandus 

2. Viljakasvatus/Põllundus 

3. Loomakasvatus 

4. Nende kombinatsioon 

5. Muu ………………………. 

 

 

11. Kas ja kuivõrd huvitatud olete nendest loodusega seotud 

harrastustest? 

 

 E
i o

le 

h
u

v
ita

tu
d

 

J
ä
ta

b
 

ü
k

sk
õ
ik

sek
s 

Ü
sn

a
g
i 

h
u

v
ita

tu
d

 

V
ä
g
a
 

h
u

v
ita

tu
d

 

Jahipidamine     

Kalastamine     

Linnuvaatlused     

Marjul käimine     

Seenel käimine     

Matkamine     

Loodusfotograafia     

………………..     

 

 

12. Milline on Teie arvamus jahipidamisest? 

 

 T
äiesti 

n
õ
u
s 

P
ig

em
 jah

 

P
ig

em
 

m
itte 

E
i o

le 

n
õ
u
s 

Loomadel on õigused nagu inimeselgi     

Olen jahipidamise vastu. See ei ole 

õigustatud mingil juhul 

    

Jahipidamisega on Eesti ulukite faunat 

kahjustatud 

    

Jahipidamine on teatud probleemide 

lahendamiseks vajalik 

    

Jahipidamine on osa keskkonnakaitsest     

Mulle ei meeldi jahipidamine, kuid 

tunnistan selle vajalikkust 

    

Mulle meeldib jahipidamine/olen ise 

jahimees 

    

 

13. Mis on Teie meelest jahipidamise eesmärk 

 

 Just 

see 

Peamiselt 

see 

Mitte 

see  

Kindlasti 

mitte 

Liha, karusnahk     

Sport, trofeede 

hankimine 

    

Puhkus, tegelemine 

hobiga 

    

Ulukite arvukuse 

reguleerimine 

    

Jahikire (mida see iganes 

tähendab) rahuldamine 

    

Midagi muud (kirjutage) 

……………………….. 
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14. Kas olete looduses kohanud? 

 

       Hunti:  Jah    Ei 

       Karu:    Jah    Ei 

       Ilvest:   Jah    Ei 

 

 

15. Kui suur on Teie hinnangul nende liikide arvukus Eestis 

 

 Alla 

20 

20 - 

50 

50 - 

100 

100 - 

500 

500 - 

1000 

1000-

10000 

Üle 

10000 

Hunt        

Karu        

Ilves        

Metssiga        

Põder        

 

        

16. Kas mõne uluki tegevus on põhjustanud Teile majanduslikku 

kahju? 

   

 Ei ole Põhjustanud tühist 

kahju 

Põhjustanud 

olulist kahju 

Hunt    

Karu    

Ilves    

Metssiga    

Põder    

……….    

 

 

 

17 . Mida teha nimetatud ulukiliikidega? 

 

 H
äv

itad
a 

v
iim

sen
i 

O
lu

liselt 

v
äh

en
d
ad

a 

P
isu

t 

v
äh

en
d
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o
id
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tasem
el 

P
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t 
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d
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a 

O
lu

liselt 

su
u
ren

d
ad

a 

Hunt       

Karu       

Ilves       

Metssiga       

Põder       

 

18. Kuivõrd võib Teie meelest ulukite ja jahiteemalises arutelus 

usaldada järgnevaid huvigruppe/institutsioone? 

 

 Ei või 

usaldada 

Võib 

teatud 

määral 

Võib 

täielikult 

Ei oska 

öelda 

Ajalehed, TV     

Teadlased     

Jahimehed     

RMK töötajad     

Talunikud     

Loomaõiguslased     

Poliitikud     

 

19. Kuidas toimida  võõrliikidega (kes juba kohal ja kes tulemas)? 

 

Liik Kaitsta Küttida Hävitada Ei oska öelda 

Mink     

Shaakal     

Pesukaru     

Tähnikhirv     
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20. Kuidas mõjutab Teie arvates intensiivne (niisugune nagu 

Eestis praegu tavaks) metsaraie ulukite arvukust? 

 

 Ebasoodsalt Ei mõjuta 

üldse 

Soodsalt Ei oska öelda 

Põder     

Metskits     

Metsis     

 

 

 

21. Küllap olete märganud, et metskitse arvukus on kiiresti 

muutuv. Kuidas on Teie arvates metskitse arvukust mõjutanud 

järgmised tegurid (1-kõige enam…..5-üldse mitte): 

 

 1 2 3 4 5 

Talvine ilmastik      

Suurkiskjad      

Salaküttimine      

Legaalne küttimine      

Muu………………      

 

 

20. Kas jahipidamine on Teie meelest kasumlik tegevus? 

 

1. Ei 

2. Pigem ei 

3. Kulud ja tulud on võrdsed 

4. Pigem jah 

5. Ja 

 

 

Täname, et leidsite ankeedi täitmiseks aega.  See olekski kõik, 

aga kui leidsite, et küsimustikus pole mõnele olulisele 

küsimusele tähelepanu pööratud, siis võite soovi korral siia 

oma arvamuse kirja panna või lisada muid teemakohaseid 

märkusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa II – Tabel, Mida teha ulukiliikidega?  

 

Mida teha ulukitega: Hunt Naine Mees 

Hävitada viimseni 2 0 

Oluliselt vähendada 10 5 

Pisur vähendada 21 9 

Hoida praegusel tasemel 23 16 

Pisut suurendada 0 3 

Oluliselt suurendada 2 0 

 

Mida teha ulukitega: Karu Naine Mees 

Hävitada viimseni 0 0 

Oluliselt vähendada 1 2 

Pisur vähendada 7 2 

Hoida praegusel tasemel 41 26 

Pisut suurendada 7 2 

Oluliselt suurendada 2 1 

 

Mida teha ulukitega: Ilves Naine Mees 

Hävitada viimseni 0 0 

Oluliselt vähendada 3 2 

Pisur vähendada 1 4 

Hoida praegusel tasemel 36 25 

Pisut suurendada 14 2 

Oluliselt suurendada 4 0 

 

Mida teha ulukitega: Metssiga Naine Mees 

Hävitada viimseni 1 0 

Oluliselt vähendada 14 11 

Pisur vähendada 21 5 

Hoida praegusel tasemel 19 10 

Pisut suurendada 3 5 

Oluliselt suurendada 0 2 
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Mida teha ulukitega: Põder Naine Mees 

Hävitada viimseni 1 0 

Oluliselt vähendada 5 5 

Pisur vähendada 10 5 

Hoida praegusel tasemel 37 17 

Pisut suurendada 5 5 

Oluliselt suurendada 0 1 
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