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Jahindus on valdkond, mille kohta on inimestel erinevad arvamused, üldiselt jagunevad 

inimesed kaheks: inimesed kes pooldavad jahindust ja on sellest valdkonnast teadlikud 

ning teine pool  on inimesed kes ei poolda jahindust ja pole ka sellest teadlikud. Et ära 

hoida arusaamatusi tuleks inimesi harida jahinduse alal.  

Töö eesmärgiks on  uurida jahimeeste arvamusi, üldandmeid ja suhtumist jahindusse ning 

kirjeldada eesti jahindust välismaa võrdlusega.  

Töö materjali hankimiseks  kasutasin küsimustiku mille viisin läbi Võrumaa jahimeeste 

seas 2016. Aasta kevadel.  Lisaks kasutasin ka erinevait kirjalikku materjali töö 

ülesehitamiseks. 

Küsitluse tulemusena tuli välja, et jahimehed suhtuvad skeptiliselt võõrliikidesse ning 

arvasid, et võõrliike tuleks küttida või hävitada. Samas Eesti kodumaiste ulukite küttimisse 

suhtusid jahimehed ettevaatusega ning arvasid, et olenevalt liigist tuleks arvukus hoida 

hetke tasemel. Küsitlusest tuli välja, et võrumaa jahimeeste keskmine vanus on 45,8 aastat. 

Keskmine jahimees elab maapiirkonnas või alevikus. Tegemist on ühe osaga suuremast 

uuringust mis viiakse läbi üle Eestilises uuringus tavainimeste ja jahimeeste seas. 

Märksõnad: Jahindus, suhtumine, ulukid 
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There are many different opinions that people hold on hunting. They are mainly divided 

into two groups. Ones who are interested in hunting and game and fully support it and ones 

who aren't interested in it and have little knowledge about it. People should be educated to 

prevent misunderstandings. 

The purpose of this thesis is to observe the opinions, information and overall thoughts of 

hunters and to compare Estonian hunting to that of foreign countries. 

The material of this research was gathered by conducting a survey within the community 

of hunters of the Võrumaa county in spring 2016. Additional written material was also 

used in the process. 

The survey showed that hunters are sceptical of non-native species and thought that they  

should be hunted or exterminated. At the same time they believed that the native species  

of Estonia should be hunted with discretion and depending on the species the population 

should be kept the same. The survey showed that the average age of an Estonian hunter is 

45,8 years. The average hunter lives in the countryside or in a small town. This research is 

a part of a bigger survey which is conducted throughout Estonia. 

 

Keywords: Hunting. opinions, game 
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Sissejuhatus  

 

Jahindus on olnud  aegade vältel oluline osa inimkonna ajaloost ning eri ajaperioodidel 

omanud inimeste  jaoks erinevat tähendust. On teada, et inimesed on küttimisega tegelenud 

aastasadu eesmärgiga toita ennast ja oma perekonda. Lähiajaloos on toimunud inimkonnas 

väga suured muutused  ning maailmavaated on inimeste  igapäevase elu kohta muutunud 

väga suurel määral. Inimene ei pea enam elus püsimiseks  ilmtingimata küttima loomi ega 

tegelema korilusega, vaid saab oma igapäevase toidu soetada  raha eest 

kaubanduskeskustest või kasvatades ise omale toitu. Sellest hoolimata on jahindus  

säilitanud arvestava positsiooni ühiskonnas  vaba aja veetmise vormi ning hobina. Tihti on  

jahimeeste  ja tavainimeste vahel eri arusaamad jahinduse ja jahi pidamise kohta.  Tihti 

mõistetakse jahimehi nende tegevuse üle hukka enneaegsete järelduste ja  eelarvamuste 

põhjal, teadmata asjaolude tegelikku olemust  ning tausta.  

Jahimeestele on olnud oluline  aja vältel, milline on tava inimeste suhtumine jahindusse. 

Seetõttu on  koostatud erinevaid uuringuid ja küsitlusi lihtinimeste seas, et välja selgitada 

inimeste suhtumist jahipidamisse ning jahindusse. jahimeeste  vaateid , suhtumist ning 

olemust pole varem eriti uuritud . Kuna töö autor on ise jahimees, on võetud eesmärgiks 

uurida jahimeeste suhtumist jahindusse ning  uurida jahimeeste üldandmeid ning 

arvamusi.. 

Töö esimeses osas antakse ülevaade Eesti jahimeeste statistikast, vanuselisest ja 

piirkondlikust jaotumustest, kirjeldatakse seadusandlust  ja Eesti jahinduse suundi mille 

poole pürgitakse. Lisaks  võrreldakse kogutud andmeid teiste Euroopa riikidega.  

Töö teises osas kirjeldatakse ja analüüsitakse Võrumaa jahimeeste seas läbi viidud 

küsitluse tulemusi. Töö autor soovib tänada andmete hankimisel koostööd teinud jahimehi 

ning andmeanalüüsil abiks olnud Tõnu Pärna. 
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1.Eesti jahinduse ülevaade 

 

1.1 Jahinduse statistika  

 

Eestis on säilinud  võimalus  tegeleda jahindusega kõikidel inimestel, kes on sellest 

huvitatud ning omavad vajalikke dokumente.  Eesti on  oma pindalalt küll väike, kuid 

territoorium on  vaheldusrikas ning ulukirohke.  Ulukifauna on väga mitmekesine ning  

pakub jahindusega tegelemiseks võimalusi peaaegu aastaringi. Eestis on ligikaudu neli 

miljonit hektarit jahimaad, mis jaguneb järgnevalt: neljandik kuulub riigile ning ülejäänud 

jaguneb paarisaja tuhande eraomaniku vahel. Jahipiirkondi on Eestimaal 324. Eestis elab 

ligemale 1 315000 inimest, kellest 15824 on jahimehed või jahinaised ja kes üheskoos 

moodustavad kogu elanikkonnast protsentuaalselt 1,2%. Protsentuaalselt on see arvnäitaja 

väiksem kui Skandinaaviamaades, kuid võrreldes Kesk- ning Lääne-Euroopaga on see 

näitaja arvestatav number (Statistikaamet 2016).  Näiteks Saksamaal moodustavad 

jahimehed kogu rahvastikust 0,4% (Hunting in Germany 2003) ja Hollandis 0,2% kogu 

rahvastikust (Hunting in the Netherlands 2004).  Eestis on tänavu aastase seisuga 333 

jahinaist ja 15491 jahimeest, kes omavad jahitunnistust (Statistikaamet 2016, 

Keskkonnaministeerium 2016).Viimastel  aastatel on populaarsust järjest enam kogumas 

naisküttide arvukuse kasv. See on tingitud asjaolust, et Eesti on loodud kaks naisküttide 

ühendust, mis ühendab jahindushuvilisi naisi.  

Eesti jahinaiste ühendus sai  alguse üritusest „Jahis ainult naised“, mis toimub igal sügisel 

põdrajahi hooajal. „Jahis ainult naised“ on Eesti naisküttide üritus, millest saavad osa  

võtta kõik  jahinaised üle Eesti (Põhako, M. 2015).   

Uue jahiseadusega, mis jõustus 2013. aastal, on  maaomanikel  võimalus oma maal jahti 

paremini korraldada. Riik koostas seaduse, mille alusel peaksid jahimehed ja 

maaomanikud sõlmima omavahelise lepingu, milles arutletaks läbi erinevaid asjaolusid. 

Lepingu sõlmides loovad nii jahimehed kui ka maaomanikud üksteisele vastastikused 

kohustused (Konsenkranius 2013)  Näiteks seda, millistel tingimustel ning kuidas võivad 

jahimehed maaomaniku  maa-alal jahti pidada ja kuidas kompenseeritakse või 
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likvideeritakse ulukite poolt tekitatud kahjusid. Juhul, kui maaomaniku ja  jahiseltsi vahel 

pole sõlmitud mingil põhjusel lepingut, on võimalik maaomanikul jahiseltsi käest nõuda 

ulukite poolt tekitatud kahjude eest kuni 100 eurot hektari kohta kahjuhüvitist juhul, kui 

maaomanik on jahiseltsi eelnevalt teavitanud võimalikest ulukikahjustustest. Seda muidugi 

eeldusel, et maa-ala käib hindamas vastava väljaõppega spetsialist, kes määrab, milline on 

kahjustuste aste ning kahjustuse määr. 

Lisaks jõustus uue jahiseadusega  määrus, mis võimaldab jahimaa haldaja väljavahetamist, 

kui vähemalt 51% maaomanikest seda nõuavad. See seadus aitab kaitsta ka 

väikemaaomanike huve, et ei võimutseksid ainult suurmaaomanikud, kes võiksid  võimust 

võtta väike maaomanike üle. Väikeuluki jahti võivad maaomanikud oma maal ise 

korraldada, tehes seda ise või kutsudes kohale mõne tuttava jahimehe või kohaliku 

jahisektsiooni  jahimehe. Suuruluki jahti maaomanikud omal maal ei saa korraldada, selle 

jaoks peab olema moodustatud jahipiirkond.  

Selleks, et jahindusega tegeleda ja jahti pidada, peab omandama palju teadmisi ja omama 

üksjagu pabereid. Esiteks peab  läbima koolituse, mis koosneb teooriaosast ning 

praktilisest osast, kus lastakse relva. Lõpus peab jahitunnistuse taotleja  sooritama 

jahimehe eksami, mille edukal läbimisel kirjutatakse välja jahitunnistus. Jahitunnistuse 

tegemiseks peab olema vähemalt 16 aasta vanune. Juhul, kui soovitakse jahti pidada 

tulevikus relvaga,  peab sooritama relvaeksami, mille edukal läbimisel saab  eksami 

sooritaja relvaloa. Relvaloa sooritamiseks peab olema jahimees vähemalt 18 aastat vana. 

Seejärel, kui on soov  osa võtta suuruluki jahist, peab jahimees sooritama laskekatse 

vastavalt tema relva tüübile. Laskekatsetel lastakse nii liikuvat kui ka seisvat  metsea 

siluetti 35 või 50 meetri kauguselt, oleneb millist relva omatakse. Lisaks peab Eesti 

vabariigis   tasuma enne jahindusega tegelemist jahinduse aastamaksu, mis  kehtib aasta 

aega ning on 10 euro suurune summa.  Kui jahimees soovib jahti pidada koeraga, peab 

koer  omama tõutunnistust ning jahikoera passi.   
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2.Lühiülevaade jahinduse korraldusest naaberriikides 

 

2.1 Norra 

 

Norras kuulub maa kas riigile või siis erasektorile. Jahipidamise korraldusõigus  kuulub 

maaomanikule, kes  võib küsida jahipidamise eest tasu. Kütitavad ulukid  on kuni 

küttimise hetkeni riigivara. Ilma maaomaniku loata ei või temale kuuluval maa-alal jahti 

pidada (Skogen, Linnell 2012).  Norras on jahindus laialdaselt levinud vaba aja ning  

puhkuse sisustajana. Tihti harrastatakse individuaalset linnu- ja väikeuluki jahti, mis pakub 

jahimehele põnevaid hetki.  Kõige levinumad kütitavad loomad suurulukitest on  põdrad, 

punahirved ja metskitsed: Nende ulukite küttimise jaoks peab  olema vastava väljaõppega 

koer, seda juhuks, kui ulukit jahi käigus haavatakse oleks võimalik koeraga haavatud ulukit 

jälitada ning lõpuks humaanselt looma piinad lõpetada. 

 Norra jahindus lähtub Skandinaaviamaade traditsioonidest ja väärtustab põhiliselt 

loodushoidu. Norralaste seas on  levinud vastakad arvamused suurkiskjate suhtes ja 

seetõttu on inimesed jagunenud kahte leeri: inimesed, kes püüavad kaitsta suurkiskjaid, ja 

teised, kelle arust peaks kõik suurkiskjad hävitama. Selleks, et  tegeleda jahindusega,  peab 

maksma jahipidamise eest iga-aastase maksu, mille tulu suunatakse populatsioonide 

elujõulisuse  ning uluki asurkonna uuringutesse. Iga-aastane jahimaks ei sisalda jahiala  

renti.  

Norras elab neli miljonit inimest, kellest 447 000 inimest on registreerunud jahimeheks, 

kuid 2011/2012. aastal maksis ligemale  200 000 inimest jahipidamise tasu ning  

moodustasid 4,75% kogu rahvastikust. Norra juhtivaks jahindus- organisatsiooniks on 

Norra kala- ja kalameeste assotsiatsioon, mis haldab 19  piirkonda. Lisaks  on veel 570 

kohalikku jahindus- ja kalandusklubi, kelle eesmärgiks on  väiksemate piirkondade 

jahimajandamine, näiteks  ulukite loendamine, küttimine, ulukihoole ja veel lubade 

väljastamine. (Hunting in Norway 2007).  
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 Jahimeheks saamiseks peab sooritama kursuse, mis kestab 30 tundi, ning teoreetilise 

eksami, mille saab Norras sooritada juba 14-aastaselt.  Olles sooritanud eksami   võib jahti 

hakata pidama  16-aastaselt. 16 aastaselt võib küttida  väikeulukeid relvaga  ning kohe 

surmavate raudadega. 18 aastaselt  saab hakata  küttima suurulukeid eeldusel, et on 

sooritatud suuruluki laskekatse ja on olemas kõik vajaminevad paberid ja maksud makstud 

(Skogen, Linnell 2012). 

 

 

2.2 Soome 

 

Soome on  tuntud maa oma metsasuse poolest. Ligemale 69 % kogu riigi territooriumist on 

kaetud metsaga. Sellest tuleneb ka see, et Soome inimeste seas on jahindus ja looduses 

viibimine väga populaarne. Soome vabariigis on üle  307 000  jahimehe, kellest viis 

protsenti on jahinaised ja ühtekokku moodustavad jahimehed ja jahinaised  kuus protsenti 

kogu elanikkonnast (Hunting in Finland 2009). Soomes on umbes  4500 jahiklubi, mis 

korraldavad jahti 2000- 10000 hektari suurusel maa-alal (Suomen Riistakeskus 2013).   

Soomes kuulub õigus korraldada jahipidamist maaomanikule, kes võib oma maa-ala peal 

valida, milline jahiklubi tema valdustes jahti korraldab. Selleks, et jahti pidada, peab 

jahimehel olema maaomaniku luba. Maaomanikele kuulub Soomes 63% kogu  metsa 

pindalast, mistõttu peavad jahimehed maaomanikega hoidma häid suhteid ning tegelema 

ulukimajandusega vastutustundlikult. Riigile kuulub 24% kogu vabariigi  metsadest.   

Selleks, et Soome vabariigis jahti pidada, peavad  isikud omama  kehtivat jahitunnistust, 

tulirelva relvaluba, laskekatset ning juhul, kui soovitakse pidada jahti suurulukile, peab 

olemas olema ka suuruluki laskekatse, lisaks soovitud uluki küttimise jaoks vastav jahiluba 

ning peab olema makstud iga-aastane jahimaks. Selleks, et saada Soome riigis 

jahitunnistust, pole määratud otsest vanuse alammäära, sellegipoolest peab sooritama 

jahitunnistuse saamiseks eksami, mille edukal sooritamisel kirjutatakse välja jahitunnistus. 

Soome riigis saab iseseisvalt relva käsitseda inimene, kes on vähemalt 18 aasta vanune 

ning omab relvaluba. Alla 18-aastane isikule võib anda relva vähemalt 18-aastane 



10 

 

relvakandja, kes on võimeline tutvustama alaealisele, kuidas ohutult relvaga ümber käia ja 

vastutab relva kasutamise eest 

 

2.3 Rootsi 

 

Nagu  Skandinaaviamaale omane, on ka Rootsis  palju metsi. Ligemale 62% Rootsi pinnast 

on kaetud metsaga. See tähendab, et ka Rootsis on jahimeeste arvukus suur. Rootsis on üle 

290 000 jahimehe, kes moodustavad 3,2% kogu riigi elanikest.  195 000 jahimeest kuulub 

ka  Rootsi riiklikku jahiorganisatsiooni (Svenska Jägareförbundet),  mille liikmeks olemine 

pole kohustuslik (Hunting in Sweden 2005). Tegemist on vabatahtliku organisatsiooniga, 

mille põhieesmärgiks on tegeleda jahinduse ja jahimeeste huvidega. Rootsi on jagatud  

üheksaks regiooniks, milles tegutseb kokku 379 jahiklubi. 

Jahipidamise õigus kuulub maaomanikule, kes võib korraldada tema  omandis oleval maal 

jahi läbiviijaid, soovi korral võib muuta jahi läbiviijat. Pool Rootsi maa-alast kuulub Rootsi 

riigile ja suurtele firmadele,  mis asetsevad enamjaolt riigi kesk- ja põhjaosas. Riigi 

lõunaosas on enamasti inimeste eramaad ning eduka jahipidamise jaoks peavad 

jahiühendused tegema maaomanikega tihedat koostööd, et jahipidamine oleks edukas.  

Rootsis võib sooritada jahieksami alates 15. eluaastast, kuid tulirelva võib omada ja 

kasutada üksi 18 aasta vanune isik. 15 aasta vanune noor võib kasutada tulirelva jahis 

eeldusel, et selle annab isik, kes omab relvaluba ja on kindel selles, et ohutus on tagatud 

ning  vastutab järelevalve eest. Selleks,  et jahimees saaks jahti pidada, peab ta omama 

jahitunnistust, relvaluba, maaomaniku luba ning lisaks peab olema makstud iga-aastane 

jahimaks. Juhul, kui jahimees soovib osaleda suuruluki jahil, peab olema tehtud suuruluki 

laskekatse, mis sooritakse 80 meetri kauguse täissuuruses põdra silueti pihta nii seisvale 

kui ka liikuvale märgile.  
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3.Materjal ja metoodika 

 

Oma lõputöö jaoks andmete hankimiseks viisin läbi Võrumaa jahimeeste seas küsitluse 

milles uurisin vanust, elatusala, elukohta, maaomandit, suhtumist ulukitesse ning 

jahindusse. . Antud küsimustik on üks osa suuremast uuringust, mis viiakse läbi Eesti 

tavainimeste ja jahindusega tegelevate inimeste seas. Selle suurema küsitluse eestvedajaks 

on Eesti maaülikooli õppejõud Tiit Randveer. Aidates läbi viia üle Eestilist küsitlust, on 

luba kasutada Võrumaa  küsitluse tulemusi oma lõputöös.  Info  kogumiseks koostati 

ankeedid  jahimeestele. Ankeedid koostati paberkandjale A4 formaadis, ühe lehe mõlemale 

poolel küsitluse tekst. Küsitluse alguses oli sissejuhatav tekst ja info miks antud küsitlust 

läbi viiakse. Küsitluse lõpuosas  tänati osavõtjaid ning oli võimalus soovi korral kirjutada 

teemakohaseid märkusi. Ankeedile vastamine oli anonüümne ning koosnes koosneb 14 

küsimusest. Üheksa küsimust olid valikvastustega ning kolm  küsimust tabelina esitatud,  

kuhu tuli märkida endale sobivaim vastusevariant. Soovi korral oli võimalik vastata 

küsimusele lahtris „muu“ vastus,  mida valikus ei olnud. Välja jagati 80 ankeeti, millest 

tagastati täidetuna 42. Küsitluse viis töö autor läbi Võrumaa jahimeeste seas. Küsimustiku 

ankeete  jaotati laiali  Võrumaa jahimeeste seltsi, Vastseliina jahtkonna  ning  Illi 

jahtkonna liikmetele. Ankeedid olid vastajate käes ligemale kuu aega mille järel korjasin 

küsimustikud kokku ning alustasin andmete sisestamisega. Andmed sisestasin Microsoft 

Exeli tabelisse, mille  valemeid aitas  koostada  sotsioloog Tõnu Pärn. 
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4.Tulemused 

 

4.1 Vanus, haridus, tegevusala 

 

Lähtudes tulemustest selgub, et küsitluses osalenud Võrumaa jahimeeste keskmiseks 

vanuseks on 45 aastat. Kõige vanem küsitluses osalenud jahimees oli vastamise hetkel 73 

aasta vanune ning noorim 20 aasta vanune.  Kõige  enam levinumaks oli 45-54 aastaste 

jahimeeste vanusegrupp, kes moodustasid  kõigi vastajate hulgast 36%. Sellele 

vanusegrupile järgneb  35-44 aasta vanused jahimehed, moodustades (24%) vastanuist. 

Seejärel järgnes vanusegrupp 55-64 aasta vanused jahimehed (14%)osatähtsusega ning 

nende vanuse gruppidele järgnesid väiksema osatähtsusega vanused jahimehed, vastavalt 

siis 25-34 aastased (12%) ning kuni 24 ja üle 65 aasta vanused jahimehed moodustasid 

mõlemad (7%) kogu vastanuist. (Lisa 2 – Joonis 1) Keskmiselt on  küsitluse vastanutel 22 

aastat jahimehe staaži ning keskmiselt on saadud jahimeheks 23 aasta vanuselt. Kõige  

kauem on küsitletute seast tegeletud 55 aastat jahindusega ning kõige hiljem alustanud 

vastaja alustas jahindusega 35 aasta vanuselt. 

Küsitluse tulemusena selgub, et jahimehed on  haridustasemelt väga heal tasemel. 

Kõikidest küsitlusest osalenud  jahimeestel oli omandatud vähemalt 

keskharidus.Teaduskraadi  ei omanud vastanutest keegi. Kõige enam jahimehi, peaaegu 

pooled vastanuist (46%), omasid keskeri- või kutseharidust  ning sellele järgnesid 

kõrgharidust omavad jahimehed, kes moodustasid 32% vastanuist. Keskhariduse omajaid 

oli (22%) (lisa 2- Joonis 2). 

Põhiliseks tegevusvaldkonnaks on jahimeeste hulgas on ettevõtlus,  mis moodustab (24 %) 

küsitluses osalenuist. Sellele järgnevad  palgatöötaja (22%), riigiteenistuja ( 20%), muu 

valdkonnaga tegutsev  (15%) ning pensionär (10%) ja talupidaja (10%) (Lisa 2-joonis 3). 

Küsimusele „Mis iseloomustab kõige täpsemalt teie tegevusvaldkonda?“  selgus, et kõige 

enam tegeletakse  tehnikasektoris, mis moodustas (45%) vastajatest. Sellele järgnes 

looduskasutussektor (33%), mis on arusaadav ,kuna maapiirkondades tegeletakse tihti 
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loodusest tulu saamise valdkondadega. Kolmandaks osutus  valikuvariant „muu“ (10%), 

mis tähendab seda, et sellist varianti polnud valikuvõimaluste seas, mida sooviti valida. 

Järgnesid humanitaaria (7%), sotsiaalsfäär (2%), meditsiin (2%) ning ökonoomika ja 

kaubandus valdkond (0%) (Lisa 2- Joonis 4).   

 

 

4.2 Jahimeeste elukoht, sissetulek ja maaomand. 

 

 Antud küsitluses on uuritud jahimeeste käest, mis piirkonnas nad elavad. Vastustest 

selgus, et osad jahimehed elavad ise linnas, aga jahti käivad võrumaale. Küsitluse 

tulemustest selgus, et ligemale pooled (48%) Võrumaa jahimehed elavad maapiirkonnas 

ehk külades.  Sellele järgnes protsentuaalselt alevik (40%) tulemusega. (7%) küsitluses 

osalenud jahimeestest elab linnas, mille suuruseks on 3000-50000 tuhat elanikku ning (2 

%) jahimeestest elas suures linnas, mille elanike arv ületas 50000 elaniku piiri. (Lisa 2 – 

Joonis5). Järgmise küsimusena küsiti vastajatelt „ Kus  teie vanemad on valdava osa (üle 

poole) oma elust veetnud?“ ning vastusevariantideks olid: (Eesti mõistes) suures linnas 

(50000 elaniku), linnas (3000 -50000 elanikku), alevikus, maapiirkonnas. Selgus  et 

tulemused ei erine palju eelmise küsimuse tulemustest, tulemuse protsent on lihtsalt 

suurema osakaaluga maapiirkonnas kui linnas. Küsitluses osalenute vastajate vanemad olid 

valdavava osa oma elust  elanud  maapiirkonnas mis moodustas (67 %) tulemustest. 

Alevikus elanud vastajate vanemad moodustasid (26%) tulemustest ning linnades elanud 

vastajate vanemaid oli vähem kui nende järeltulijate puhul.  (7 %) väike linnas ning suures 

linnas (0%).  

Küsimusele „Kas olete maaomanik?“ vastas (76%) vastanuist jaatavalt. Ning ülejäänud 

(24%) vastanuist maaomandit ei oma (Lisa 2 – joonis 7). 

Järgnes küsimus„Kui jah, kas kasutate maaomandit tulu saamiseks?“, eeldades eelmisele 

küsimusele jaatavalt vastamist. Tulemustes selgub, et enamus jahimehi ei kasuta oma 

maaomandit tulu saamiseks (72%) ning ülejäänud (28 %) kasutab oma maaomandit tulu 

saamiseks (Lisa 2- Joonis 8). 28 % jahimehi vastasid jaatavalt ka eelmisele küsimusele 

ning sellest tulenevalt küsiti,  milline on  tuluallikas oma maaomandilt. Vastuse- 
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variantideks oli võimalus valida metsandus, põllumajandus/viljakasvatus, loomakasvatus, 

nende kombinatsioon ning muu valdkond. Sellele küsimusele vastati kõige enam vastuse- 

variandiga  „nende kombinatsioon“ (38%) ning järgnes variant „muu“ 25%-ga. Seejärel  

tuli  viljakasvatus/ põllumajandus (21%) ning lõpuks metsandus 17%. Vastusevarianti 

„loomakasvatus“ ei valinud mitte ükski vastaja (Lisa 2 – joonis 9). 

 

 

4.3 Arvamus ulukite kohta 

 

Ulukikahjustused on väga aktuaalne teema ning seetõttu esitati vastajatele ka sellekohane 

küsimus. Küsitluses  osalejate käest uuriti, kas mõne uluki tegevus on põhjustanud neile 

majanduslikku kahju.  Valdavale enamusele küsitluses osalejatele ei ole ulukid kahju 

põhjustanud, see võib olla ka seotud asjaoluga, et paljudel jahimeestel puudub konkreetne 

isiklik maaomand. Kõige enam ulukitest  on inimestele põhjustanud tühist kahju metssiga 

(40%) , kellele järgnevad põder (33%) ning vastuse variant „muu uluk“(20). Hunt ning 

ilves on põhjustanud vähesel määral tühist kahju(3% mõlemad) inimestele.  Olulist kahju 

on tekitanud samuti metssiga(27%), põder(27%), hunt(20%), ilves(13%) ning samuti ka 

muud ulukid(13%), kuid seda kõike üldiselt vähesel määral.  Karu pole küsitluses 

osalejatele  mitte kellelegi kahju tekitanud ( Lisa 2-Joonis 10). 

Vastanud jahimeeste käest küsiti küsimus selle kohta, et mida peaks tegema  Eesti 

suurulukitega ja milline on nende  arvamus, kuidas peaks käituma  nende ulukitega (Lisa 

2-Joonis 11). Kõige rohkem kajastub tulemustest, et inimeste arvates peaks enamus 

ulukiliike hoidma praegusel tasemel. Küsimuse (mida teha nimetatud ulukiliikidega?) 

Tulemustest on näha, et inimesed sooviksid vähendada ilvese ja hundi arvukust, kuid 

samas ka on inimesi, kes sooviksid hoida arvukust praegusel tasemel. Tulemustest on näha, 

et üldiselt ulukite arvukust suurendada ei soovita. Karu arvukust sooviksid inimesed 

Küsimuse (mida teha nimetatud ulukiliikidega ?) põhjal hoida praegusel tasemel või siis 

suurendada. Põdra arvukusest arvatakse, et mõistlik oleks hoida praegusel tasemel või 

pisut vähendada. Samuti  ka metsseaga arvukust soovitakse hoida praegusel tasemel või 

natuke arvukust vähendada. 
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Jahimeestele esitati küsimus,  mida teha võõrliikidega, kes juba on kohal ja kes on tulemas 

Eesti poole.  Arvamusi sooviti teada järgnevate ulukite kohta: mink, šaakal, pesukaru, 

tähnikhirv. Vastanuist ei olnud mitte keegi  märkinud lahtrisse „ei oska öelda“,  vaid 

valdavalt oli märgitud linnuke lahtrisse „hävitada“ või „küttida“. Siiski olid mõned üksikud 

märkinud ka variandi, et tuleks kaitsta minki, tähnikhirve ja pesukaru (Lisa 2- joonis 12)
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5.Arutelu 

 

Küsitlusest selgus, et Võrumaa jahimeeste keskmiseks vanuseks on 45,8 aastat. Kõige 

suurema osa moodustasid  küsitluses osalenute seas 45-54 aasta vanused ning 35-44 aasta 

vanused  jahimehed. Võrdluseks 1993. aastal Soomes läbiviidud üleriigilises jahimeeste 

küsitluses selgus, et seal oli kõige enam 35-39 aasta vanuseid jahimehi (metsästäjäprofiili 

1993).  Vanuselise jaotumuse põhjal selgub, et Võrumaa jahimeeste seas ei ole trendi 

vananemisele. Võib väita, et küsitluses osalenud noorte ja vanemate jahimeeste arv on 

praktiliselt sama. See tähendab, et valdava osa moodustavad keskealised jahimehed. 

Keskmine Võrumaa jahimees on jahimees olnud 22 aastat, ning keskmiselt alustatakse  

jahindusega tegelemisega 23 aasta vanuselt. Soome  oli 1993. aastal keskmiselt jahimehed 

23 aastat jahindusega tegelenud(metsästäjäprofiili1993).  Kõige suurema osa moodustasid 

jahimehed kes on palgatööl ja tegelevad tehnikavaldkonnas. Küllaltki suur osakaal on 

jahimeeste hulgas ettevõtjaid kes tegutsevad eri valdkondades.  Iga viies Soome jahimees 

töötab põllumajandus, metsandus või kala- uluki- kasvatuses ning iga neljas jahimees ei 

käi tööl, sest on: õpilane, töötu või pensionär (metästäjäprofiili 1993). 

Haridustase on Võrumaa jahimeeste seas rahuldaval tasemel. Põhiosa moodustab keskeri- 

ja kutseharidus, samuti on ka neid kes omavad kõrgharidust.. Soome  küsitluse tulemustes 

kajastus see, et pooled jahimeestest omasid kutse haridust (metsästäjäprofiili). Küsitluse 

käigus selgus, et  enamus jahimehi elab maapiirkonnas  või siis madala asustusega 

alevikus. Linnades elab üldiselt vähe inimesi. Naabermaa soome tulemustes näitavad 

vastastikuseid tulemusi. Jahimehed elavad küll loodusele lähedal kuid siiski palju on linna 

inimesi. Kolmandik inimesi elas suurema linna läheduses ning iga kümnes jahimees elas 

suures linnas ning kolmandik hajaasustuses (metsästäjäprofiili). Kui küsida Võrumaa 

jahimeeste käest kus on elanud nende vanemad valdava osa oma elust selgub, et tulemused 

on sarnased nende järeltulijatega. Soome tulemustest selgub sama näitaja mis võrumaal, 

kaks kolmandiku jahimeeste vanemaid elab maapiirkonnas (metsästäjäprofiili). 

Kolm neljandikku Võrumaa jahimeestest omab isiklikku maaomandit vähemal või 

suuremal määral. Soome jahimeeste omandis on 6,4 miljonit hektarit ning kõikide 

maaomanikest jahimeeste keskmine maaala suuruseks on 61 hektarit.  (metsästäjäprofiili).  
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Võrumaa maa omandit omavatest jahimeestest enamus ei saa märkimisväärset tulu, vaid 

kasutatakse seda pigem hobitaluna või oma vajaduste täitmiseks.  Need jahimehed kes 

omavad maaomandit, ning kasutavad seda tulu saamise eesmärgil, saavad tulu üldjuhul 

mitme eri valdkonna kombinatsioonist. 

Küsimus mis puudutab ulukite tekitatud kahju jahimeestele selgust, et üldiselt  ulukid ei 

tekita  neile kahju. Kuid oli siiski oli kahjustuste hulka määratud põdra ja metssea 

kahjustusi kes olid  jahimeestele tekitanud peamiselt tühist kahju. Samuti esines ka 

vähemal määral hundi ja ilvese kahjustusi. Karu ei ole Võrumaal põhjustanud mitte 

kellelegi otsest kahju.  Küsimusele mis puudutas kodumaiseid  suurulukeid, et kuidas 

nendega käituda vastati üldiselt ettevaatlikkusega. Vastanud inimesed arvasid , et metssea, 

põdra ja karu arvukust peaks hoidma praegusel tasemel või siis pisut vähendada. Eristus ka 

asjaolu, et Eesti suurkiskjaid hunti ja ilvest oleks jahimeeste arvates vajalik olulisel määral 

vähendada kuid mitte hävitada. Ulukite arvukuse suurendamist  jahimehed üldiselt 

vajalikuks ei pea kui siis ainult vähesel määral. Võrumaal leitakse, et oluliselt võiks 

suurendada karude arvukust.  

Jahimeeste arusaam võõrliikide kohta on üldiselt pessimistlik või neutraalne. 

Vastusevariandile: „ei oska öelda“ ei vastanud mitte ükski jahimees, sellest võib järeldada, 

et kõikidel jahimeestel on  oma seisukoht võõrliikidega toimimiseks olemas. Põhiliselt  

soovitakse, et võõrliike kütitaks edasi nagu seda on senimaani tehtud. Kõige 

vastuolulisemad ollakse pesukaru ja šaakali vastu keda arvatakse, et need liigid peaks 

hävitama.  Samuti soovitakse tähnikhirve ja mingi asurkonna hävitamist Eestis. Siiski on 

näha, ka et üksikud inimesed soovivad võõrliike kaitsta. 

Üldiselt arvavad vastajad et jahindus ei ole kasumlik tegevus. Enamus inimesi on 

arvamusel, et pigem ei saa jahindusest üldse tulu või siis vähesel määral. Arvamusi, et 

jahindus on kasumlik tegevus on märgitud pigem sellistel põhimõtetel, et kuna tegemist on 

hobiga ja kõik asjad maksavad saavad nad oma hobist kasu rohkem emotsionaalsel 

tasemel. Soome jahimehed jahindusest majanduslikku tulu ei saa, ainult 4% Soome 

jahimeestest saab jahindustest tulu (metsästäjäprofiili). 
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Kokkuvõte 

 

Jahindus on valdkond, mille kohta levivad inimeste seas eri arvamused. Inimesed on 

põhiliselt jagunenud kaheks, ühed kes on jahindusest ja ulukitest huvitatud ning pooldavad 

valdkonda ning  teine pool  on inimesed kes ei huvitu jahindusest ning suhtuvad sellesse 

valdkonda eelarvamustega ja arvavad, et jahimehed tegelevad lõbu pärast tapmisega. Töö 

autor on valinud antud teema kuna peab vajalikuks  väärarusaamade ümberlükkamist. Töö 

käigus tutvustati Eesti jahinduse statistikat, vanuselist koosseisu, seadusandlust ning 

jahinduse suundasid. Seejärel  võrrelda tulemusi naabermaadega. Töö teises pooles   uuriti 

Võrumaa jahimeeste seas läbiviidud küsitlusega nende tausta , elupaiga infot, arvamusi  

jahindusest ning ulukitest seejärel võrreldi neid tulemusi Soome omadega. 

Oma lõputöö koostamise jaoks hankisin materjale erinevatest kirjalikest väljaannetest ning 

interneti väljaannetest. Lisaks eelnevalt nimetatule viisin läbi  ka  paberkandjal küsitluse 

Võrumaa jahimeeste seas.  

Küsitluse tulemusena tuli välja, et jahimehed suhtuvad skeptiliselt võõrliikidesse ning 

arvasid, et võõrliike tuleks küttida või hävitada. Samas Eesti kodumaiste ulukite küttimisse 

suhtusid jahimehed ettevaatusega ning arvasid, et olenevalt liigist tuleks arvukus hoida 

hetke tasemel. Küsitlusest tuli välja, et võrumaa jahimeeste keskmine vanus on 45,8 aastat. 

Keskmine jahimees elab maapiirkonnas või alevikus. 
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Summary 

 

There are many different opinions that people hold on hunting. They are mainly divided 

into two groups. Ones who are interested in hunting and game and fully support it and ones 

who aren't interested in it and have biased opinions. In addition they think that hunters kill 

for fun. The author has chosen this subject to overthrow the common misconceptions about 

this field. In this paper the author gave an overview of the Estonian hunting statistics, age 

groups, laws and the different varieties. After which they are compared to neighbouring 

countries. The second part of the paper gives an overview of the hunters of Võrumaa - their 

backgrounds, living conditions and thoughts on hunting using information from a survey 

that the author  conducted by the author. These results were compared to Finland. During 

the research process I gathered materials from different physical sources and from the 

internet. In addition I conducted a written survey among the hunters of Võrumaa county. 

The survey showed that hunters are sceptical of non-native species and thought that they  

should be hunted or exterminated. At the same time they believed that the native species of 

Estonia should be hunted with discretion and depending on the species the population 

hould be kept the same. The survey showed that the average age of an Estonian hunter is 

45,8 years. The average hunter lives in the countryside or in  village or a small town. 
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Lisad 

 

Lisa 1.  Jahimeeste küsitluse ankeet 

 

Austatud jahimehed: järgnev küsimustik on osa uuringust, millega soovime 

selgitada inimeste suhtumist ulukitesse ja jahindusse ( just selle küsitluslehega) 

Jahimeeste jaotumust mitme tunnuse alusel. Palume tõmmata ring ümber sobiva 

vastusevariandi ees olevale numbrile või tehes risti sobivasse lahtrisse tabelis. 

Vastamine on anonüümne ning täidetud ankeete näevad vaid asjasse puutuvad 

isikud. Tulemused avaldatakse „Eesti Jahimehes“. Ette tänades, Tiit Randveer, 

EMÜ dotsent. 

1. Teie vanus ?................. 

2. Milline on Teie haridus? 

1. Põhiharidus 

2. Keskharidus 

3. Keskeriharidus/kutseharidus 

4. Kõrgharidus 

5. Teaduskraad 

3. Milline on Teie põhiline tegevusala? 

1. Talupidaja 

2. Palgatöötaja 

3. Riigiteenistuja 

4. Ettevõtja 

5. Pensionär 

6. Muu ……….. 

4. Milline mõiste iseloomustab kõige täpsemalt teie tegevusvaldkonda? 

1. Reaalia/tehnika 

2. Ökonoomika/kaubandus 

3. Meditsiin 
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4. Looduskasutus 

5. Sotsiaalsfäär 

6. Humanitaaria 

7. Muu…………… 

5. Kas te elate? 

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

2. Linnas (3000-50 000 elanikku) 

3. Alevikus 

4. Maapiirkonnas 

6. Kas Teie vanemad on valdava osa (üle poole) oma elust veetnud  

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

2.Linnas (3000-50 000 elanikku) 

3.Alevikus 

4.Maapiirkonnas 

7. Kui kaua/mitu aastat olete olnud jahimees?................. 

8. kas olete maaomanik? 

     1.jah  

    2. ei 

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

     1. ei kasuta/olen „hobitalunik vms. 

    2. Jah, kasutan.  

10. Kui „jah“, kas tuluallikas on 

1.metsandus 

2. Viljakasvatus/põllundus 

3.Loomakasvatus 

4. Nende kombinatsioon 

5. muu…………………….. 

11.Kas mõne uluki tegevus on põhjustanud teile majanduslikku kahju? 

 Ei ole Põhjustanud tühist 

kahju 

Põhjustanud 

olulist kahju 

Hunt     
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Karu    

Ilves    

Metsssiga    

Põder    

…………..    

 

12. mida teha nimetatud ulukiliikidega? 

 Hävitada 

viimseni 

Oluliselt 

vähendada 

Pisut 

vähendada 

Hoida 

praegusel 

tasemel 

Pisut 

suurendada 

Oluliselt 

suurenda

da 

Hunt       

Karu       

Ilves       

Metssiga       

Põder       

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

Liik Kaitsta küttida Hävitada  Ei oska öelda 

Mink     

Šaakal     

Pesukaru     

tähnikhirv     

 

14. kas jahipidamine on Teie meelest/Teie kogemuste põhjal kasumlik tegevus+ 

1. Ei 

2. Pigem ei 
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3. Kulud ja tulud on võrdsed 

4. pigem jah 

5.Jah 

 

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 teemakohaseid märkusi. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 
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Lisa 2. Illustratiivsed joonised ankeetide analüüsist 

 

 

 

Joonis 1. Vastus küsimusele: Teie vanus? 

 

 

 

Joonis 2.Vastus küsimusele: Milline on teie haridus? 
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Joonis 3. Vastus küsimusele: Milline on teie põhiline tegevusala? 

 

 

 

Joonis 4. Vastus küsimusele: Milline mõiste iseloomustab täpsemalt teie 

tegevusvaldkonda? 
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Joonis 5. Vastajate elukoht. 

 

 

Joonis 6. Vastus küsimusele: Kus teie vanemad on valdava osa (üle poole) oma elust 

veetnud? 
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Joonis 7. Vastus küsimusele: Kas olete maaomanik? 

 

 

 

Joonis 8. Vastus küsimusele:   Kas kasutate maaomandit tulu saamiseks? 
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Joonis 9. Vastus küsimusele: Kui „jah“ kas tuluallikas on?  

 

 

Joonis 10. Vastus küsimusele: Kas mõne uluki tegevus on põhjustanud teile majanduslikku 

kahju?
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Joonis 11. Vastus küsimusele: Mida teha nimetatud ulukiliikidega? 

 

 

 

Joonis 12. Vastus küsimusele: Kuidas toimida võõrliikidega (kes juba kohal ja kes 

tulemas)? 
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Joonis 13. Vastus küsimusele: Kas jahipidamine on teie meelest/ kogemuste põhjal 

kasumlik tegevus? 

 

 


