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Lühikokkuvõte eesti keeles (150-250 sõna): 

 

Hunte on peibutatud aastasadu. Eelkõige on hunte peibutatud jahi- aga ka seire eesmärgil, et 

lokaliseerida nende asukoht. Töö eesmärk oli selgitada, kas peibutusulgumine võib mõjutada 

huntide käitumist looduses. Seda probleemi ei ole autori teada varem uuritud. Töö põhineb 

suulistel intervjuudel ja kirjandusel. Intervjueerisin kaheksat jahimeest, ulukispetsialisti, 

loodusetundjat, kellest suurem osa on ise hunte peibutanud. Intervjuud toimusid vestluse 

vormis. Teemad puudutasid peibutusmeetodeid, -aega, kommunikeerumist, huntide ja teiste 

loomade reaktsioone, võimalikku häirimist. Analüüsi tulemused näitasid, et hundid on 

suhtlemisaltid, vastavad ulgumisele. Ligi kaks kolmandikku intervjueeritavatest pidasid 

peibutamist võimalikuks häiringuks. Peibutamine võib huntide looduslikku elurütmi häirida, 

eriti kui neil on samal ajal kutsikad. Hundid võivad peibutusest välja lugeda, et võõras hunt 

on nende territooriumil ja seetõttu vahetada pesitsuskohta. 

Eestis ei ole huntide peibutusulgumine seadusandlusega reguleeritud. Keelatud on küll 

elektrooniliste abivahendite kasutamine loomade peibutamisel. Töö tulemustest järeldub, et 

reguleerima peibutamist peaks hakkama siis, kui peibutamine muutub populaarsemaks.    
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Lühikokkuvõte inglise keeles (150-250 sõna): 

 

People have used simulated wolf calling for hundreds of years, mainly for hunting and 

monitoring purposes to locate wolf packs. In this work I aimed at elucidating whether 

wolves’s natural behaviour could be disturbed by simulated calling (howling). To my 

knowledge no studies exist focussing on this particular probleem. This work is based on 

oral interviews and literature. I interviewd eight hunters, game specialists and experts 

of nature, most of them practicians of howling. The respondents were asked to share 

their experiences on topics related to methods of simulated wolf calling, time of calling, 

establishing contact, reaction of wolves and other game, and possible disturbance. The 

results showed that wolves are communicative, often answering the caller. However, 

nearly two third of the respondents admitted a possibility of interference related to 

simulated calling. The natural rhythm of life of a pack may be influenced, particularly 

when there are pups. If interpreted as an encroacher from another pack in their 

territory wolves may dislocate pups. 

There is no law in Estonia to regulate simulated wolf calling, except that using any 

electronical device for this purpose is forbidden. Results of this work suggest that if 

simulated wolf howling becomes widely popular, it should be debated whether to 

introduce   regulations. 
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Sissejuhatus  

 
Hunt (Canis lupus) on Eesti ala põline asukas. Elab ja pesitseb Eestis ka tänapäeval, mida ei 

saa öelda mitme teise Euroopa riigi, näiteks Inglismaa või Belgia kohta. Euroopa Liidu 

koosseisus on Eestis hundist saanud kaitsealune loom, kelle arvukust reguleerivad direktiivid. 

Alati on ka meil, inimestel, huntidega probleeme olnud. Oleme ju karjakasvatajad. Eestis on 

ette nähtud kahjutasu murtud loomade eest. 

Varasematel aastasadadel on ka inimesed ohus olnud. Hundiuurija Ilmar Rootsi andemetel oli 

viimane lapserööv hundi poolt 19. sajandi viimasel veerandil (1873 Iisaku kihelkonnas) 

(Rootsi, 2005:194-195). 

Meie kauged esivanemad on üles näidanud austust hundi vastu. On isegi usutud, et hunt 

kaitseb kurjade vaimude eest. 

Meil on alati leidunud hunte ja küllap on ka alati leidunud huntide ulu jäljendajaid, jahimehi – 

tingituna vajadusest leida jäljendamise abil huntide pesakondi, et neid hävitada. 21. sajandil 

on jäljendamisest saanud ka teatud mõttes hobi, üksikute peibutuskunsti oskavate jahimeeste 

harrastus. Samas leidub jäljendajaid loodushuviliste ringis, ka meelelahutuslikul ettekäändel. 

Huvi huntide vastu tekkis mul ühistel käikudel Alam-Pedja kaitsealal koos bioloogist isa 

Juhani Püttseppa ja tema sõbra Ilmar Rootsiga. Hundi peibutamise juures köidab põnevus ja 

sellega seoses öised käigud loodusesse. 

Ilmar Rootsiga olen koos hunte peibutamas käinud kahel korral. Ühel korral Alam-Pedja 

kaitsealal Karisto soo servas Ringteel, see võis olla aastal 2007, ja korra Kavastu kandis, siis 

proovisin ka ise peibutada. Paraku ei vastanud neil kordadel ükski hunt. 

Olen käinud Alam-Pedja kaitsealal ka ise hunte peibutamas. Kasutasin siis petrooleumlambi 

klaasi, mille kinkis Ilmar Rootsi. Paaril korral olen käinud üksi, korra koos suurema rühma 

inimestega (perekonna kokkutulekul) ning korra ka koos paari sõbraga. 

Olen harjutamise mõttes kuulanud hundiulu salvestusi internetist ja heliplaadilt. Kui 

harjutasime koos venna Ukuga, ulgus meile vastu meie koer Saku (kuula lindistust tööle 

lisatud helikandjalt). 

Loodushoidlikena vaatame me ümbritsevale hoopis teistmoodi kui veel paarkümmend aastat 

tagasi. Üritame loodust vähem häirida ja seda säästa. Kas huntide peibutamist võib käsitleda 

loodusesse sekkumisena, huntide populatsiooni käitumist häiriva tegurina? 

Käesolev töö püüabki analüüsida seda küsimust vaagides meie jahimeeste, 

loodushoiuspetsialistide ja ulukiseirajate kogemusi. Peibutamise all on töös mõeldud 

peibutusulgumist. 
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Tänan südamest oma juhendajaid, kõiki, kes aitasid kaasa töö valmimisele ja andsid lahkelt 

intervjuusid. Aitäh Heino Tellingule, kes töötles hundiulu helisalvestisi, mis on tööle lisatud. 
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1. Teoreetiline osa 

1.1 Hunt Eestis 

Eestis on huntide arvukus võrreldes Lääne-Euroopaga suhteliselt kõrge (joonis 1). 

 

Joonis 1. Hundi leviala Euroopas (Männil, P., Kont, R, 2012:16) 

 

Hundid elutsesid Eesti territooriumil tõenäoliselt juba 10 000 kuni 11 000 aastat tagasi. 

Neoliitikumi kohta ei ole teada, kui suur võis hundi arvukus olla. Holotseeni ajastul hakkas 

aga huntide arv suurenema, tõenäoliselt oli selle põhjuseks asjaolu, et tihe puistu hakkas 

inimtegevuse tagajärjel mitmekülgsemaks, mosaiiksemaks muutuma (Kaal, 1983:37). 

Hunti on meie folklooris kajastatud loomadest kõige rohkem, esivanemad suhtusid hunti 

austavalt. Hundil on ligikaudu 500 rahvapärast nimetust (Männil, 2013). 

Viimase sajandivahenduse paiku kujunesid Eestis omaette väikeseks probleemiks ka 
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koerhundid, koera ja hundi järglased, ettearvamatult käituvad loomad, kes metsades kitsi 

murdsid ja vähepelglikena inimesi ehmatasid. Alam-Pedja looduskaitseala juhataja Einar 

Tammur hoiatas siis: „Väikese arvukuse korral võivad emahundid paarituda koeraga, 

sünnivad koerhundid, kelle käitumine on ettearvamatu“ (Püttsepp, 1997).  

Eestis on hundi populatsiooni suurus alates möödunud sajandist palju kõikunud. Kõige vähem 

oli hunte 1930-ndatel ja 1960-ndatel, mil populatsiooni arvukus oli ligikaudu 10-20 hunti. 

Suurim hundi populatsioon oli Eestis aga eelmise sajandi 1950-ndatel, mil loendati kokku üle 

tuhande hundi (Kaal, 1983:44-50). 

Riigi optimaalne keskkonnastrateegia aastal 1997 nägi huntide arvuks ette kuni 30-40 hunti, 

arvestusega, et igal aastal suudetakse küttida ära järelkasv. Eelmise kahe talvega oli maha 

lastud üle 500 hundi (Püttsepp, 1998). 

Aastal 1999 elas Eesti metsades ligikaudu 200 hunti. Kaarel Roht, metsaameti peaspetsialist, 

ütles siis, et Eestil on „Venemaa näol mõõtmatu tagamaa ja seetõttu pole ohtu, et hunt meie 

metsadest kunagi otsa lõpeks. Meie võime siin väiksel Eestimaal küttida lõpmatuseni. Huntide 

jaoks on Eestis piisavalt rahu- ja pelgupaiku, kus nad saavad end suurepäraselt varjata ja seda 

hirmu ei ole, et hunt ära kaob.“ (Toots, 1999). 

Euroopa Liit tegi erandi Eestile lubades huntide küttimise jätkamist aastal 2000. Samal aastal 

hinnati huntide optimaalseks lubatud populatsiooniks 40-60 hunti, mida peeti loodusele 

sobivaks arvuks (Helme, 2000). 

Aastal 2008 oli hunte 32 pesakonda ja 2010-ndaks vähenes hundi populatsioon 24-le 

pesakonnale (Männil, Kont, 2012:17 ja joonis 2).  

Eesti suurkiskjate ohjamise ja kaitsekava eesmärk on säilitada aastatel 2012-2021 igal aastal 

15-25 pesakonda koos kutsikatega. See tähendab, et huntide arvukus peaks olema neil aastatel 

150-250 isendit (Männil, Kont, 2012:9). 

Hunt valiti aastal 2013 Eesti aasta loomaks (Männil, 2013), seoses sellega tegi ulukiuurija 

Peep Männil ettepaneku valida hunt ka rahvusloomaks. 

Praegusajal elabki Eestis paarsada hunti. Aastaks 2015 andis keskkonnaamet välja loa 116 

hundi küttimiseks, kütiti 103 looma (Keskkonnaamet, 2016). 
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Joonis 2. Hundite küttimine, küttimislimiit ja pesakondade arv 2002-2010. (Männil, P., Kont, 

R., 2012:65) 

1.2 Hunt kui karjaloom, hunt kui suhtleja 

 

„Hunt on karjalise eluviisiga territoriaalne loom. Hundikari koosneb tavaliselt sigivast paarist 

ning nende kutsikatest, vanemates karjades lisanduvad neile ka eelmise aasta 

kutsikad“ (Männil, Kont, 2012:11). Lisaks on ka olemas üksikud hundid, tavaliselt noored. 

Hundikarja territooriumi suurus sõltub eelkõige saakloomade tihedusest. Eestis on karja 

territooriumid küllaltki suured ehk 250–500 ruutkilomeetrit (Männil, Kont, 2012:12). Eesti 

keskmine hundikarja territoorium on 450km2 (Kübarsepp, Männil, 2013). 

Ulatuslik territoorium tingib ka suhtlemise ulgumise abil karja teiste liikmetega. 

Naaberkarjadega käib suhtlemine pigem lõhnamärgiste abil (Teeäär, 2015). Karja 

territooriumi markeeritakse uriiniga, territooriumi piir on täis huntide lõhnamärgiseid. 

Hundid nagu koeradki suudavad eristada aega, millal märgis on jäetud (Kaal, 1983:58). 

„Territoriaalse käitumise juures täiendavad lõhnasignaale helisignaalid, mis koos suurendavad 

teineteise toimet“ (Kaal, 1983:58). 

Omamoodi huntide keeleks saab pidada nende kehahoiakut, kõrvade ja saba asendi 

muutmisega edastatavat infot. Võimuastmestiku tipus oleval loomal on kõrvad tavaliselt püsti 

ning hirmunud või häiritud hunt tõmbab nad tavaliselt lidusse. Saba püsti hoidmine viitab 

hierarhia tipus olevale loomale ning väljendab eelkõige enesekindlust. Saba jalgade vahele 

tõmbamine on jällegi hirmu tunnus (Kaal, 1983:59-61). 
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1.2.1 Hundiulust 

 

Huntide häälitsusi võib jagada viieks erinevaks tüübiks (Mech, 1970:95): niutsumine, 

haukumine, urisemine, piuksumine, ulgumine; inglise keeles vastavalt: whimpering, barking, 

growling, squeeking, howling. 

Niutsumine on kaeblik hääl, mida kasutab tihtipeale emahunt, kui ta hoolitseb kutsikate eest. 

Samas on niutsumist kuuldud ka muudel puhkudel. Näiteks ükskord istus Kanada bioloog 

Paul Joslin koos oma assistendiga kanuus järve rannas. Nad oli pea öö läbi peibutanud hunte 

(Mech, 1970:96). Äkitselt ilmus nende juurde kaks hunti, kes lähenesid nelja meetri 

kaugusele. Üks huntidest niutsus umbes tosin korda ja urises kahel korral. Tuul viis inimeste 

lõhna tõenäoliselt järve poole ja hundid ei tundnud seda. Ühel teisel korral üritas Joslin 

vastugi niutsuda. Hunt tuli seepeale 30 meetri kaugusele, niutsus ja ulgus. 

Haukumine on huntide häälitsus, mida inimesed kuulevad harva. Eristada saab lühikest 

omataoliste hoiatamiseks määratud ja kestvamat sissetungijate peletamiseks mõeldud 

haukumist (Kaal, 1983:59). Kui hunt haugub sissetungijat ähvardades, võib see tähendada ka 

väljakutset (Mech, 1970:96-97). 

Ainuke kord, kui David Mech kuulis looduses elavaid hunte haukumas, oli siis, kui ta 15-

liikmelise karja ajas ära huntide poolt äsja tapetud põdra juurest. „Kui loomad taganesid, 

haukusid paljud ja järgmised kaks ja pool tundi nad haukusid ja ulgusid, kui mina uurisin 

põtra“ (Mech, 1970:96). 

Urisemine on häälitsus, mis väljendab ähvardust, ja isegi on teada piuksumine. 

Ulgumine on enamlevinud hundi häälitsus ja just seda on inimesed rohkem kuulnud ja ka 

jäljendanud. Kui meie esivanemad kuulsid hundiulgu, siis uskusid nad seda tähendavat halba. 

Ulg ennustas ka kehvasid ilmu. Mida rohkem hundid ulgusid, seda halvemat ilma oli karta 

(Rootsi, 2001). 

Sügisene hundiulg näitas seda, et külmad ilmad on tulekud. Juhtusid hundid jõululaupäeval 

ulguma, siis see arvati näitavat kehva saaki kogu aasta vältel. Halvatähenduslikuks pidasid 

hundi ulgu ka slaavi rahvad (Rootsi, 2001). 

David Mech kirjeldab hundi ulgumist kui pikka madalat kaebliku oigamist. Hundid võivad 

ulguda aasta läbi nii üksinda kui ka karjades, igal kellaajal, enamasti aga öösiti või siis õhtu 

poole (Mech, 1970:99).  

Yellowstonesi teadlane Doug Smith on märkinud, et hundiulul on omad sesoonsed tsüklid. 

Kevadel uluvad hundid ainult oma karjale. Sügisel ja talvel uluvad nad oma naabritele ja ka 

vaenlastele – teise karja või territooriumi huntidele. Ulgumise kõrgperiood näiteks 
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Yellowstonesi rahvuspargis on veebruaris (Jerrett, 2016). 

Poolas tehtud uuringus selgus, et kõige enam ulgusid hundid spontaanselt juulist  oktoobrini. 

Kõige rohkem ulgusid hundid augustis. Protsentuaalselt jagunes ulgumine: 43% ulgumisest 

oli kommunikatsioon lahku läinud karja liikmete vahel, 22% ulgusid hundid enne jahti ja 18% 

ulgusid siis, kui hundid olid üksteisega kokku saanud. Ainult 2% ulgumistest oli mõeldud 

suhtlemiseks naaberkarjadega (Nowak et al., 2007). 

„Tõenäoliselt on neil väga palju sõnumeid, mida nad tahavad jagada oma karjaga. Ei ole 

täpselt teada, millest nad uluvad, aga nad võivad anda märku kutsikatele, et nad tuleksid 

sööma või edastada hoiatusi, otsida oma partnerit või teisi karjaliikmeid“ (Teeäär, 2015). 

John Theberge kirjeldab oma raamatus üht seika, kui hundid olid just kaotanud enda 

karjaliikme. Üks hunt ulgus pikkade meeleheitlike toonidega ja melanhoolsete vahepaladega. 

Theberge nimetas seda ulgu leinavaks uluks (Theberge, Theberge 1998:162). 

Samalaadset kogemust jahipraktikast vahendab Ilmar Rootsi oma raamatus „Tuli susi 

soovikusta“ (2005): „Jahipraktikast on selgunud veel mõndagi huvitavat hundi käitumisest. 

Nii on nad vahel ajujahile järgnenud ööl, kui 5-6 nende karjast maha lasti, ulunud valjult ja 

kestvalt. Kas kaaslaste kaotuse valust?“ 

Farley Mowat, Kanada keskkonnakaitsja, kirjutas oma raamatus „Ära hüüa hunti“, et ta 

kohtas eskimot nimega Ooteki, kes oskas tõlkida huntide keelt. „Olime hundipesa ligidal, kui 

Ooteki äkki peopesad kõrva juurde pani ja pinevalt kuulatas.“ Eskimo väitis lugevat huntide 

ulust välja teate põhjapõtrade saabumise ja inimeste liikumise kohta (Mowat, 1995:102-105). 

Hundid suudavad üksteist hääletoonide abil identifitseerida. Kui hundid on elevil, siis nad 

uluvad tooni võrra kõrgemalt. Hundid suudavad selliseid helisid paremini eristada kui 

inimene. Hundid saavad enam kui kilomeetri kauguselt aru, kus ulguja paikneb (Theberge, 

Theberge, 1998:31). Rühmiti ulgumised tunduvad olevat ootamatud elevushetked. Hundid 

kogunevad kokku, lehvitavad sabasid ja siis uluvad üheskoos (Theberge, Theberge, 1998:31). 

Huntide ühislaulmine on huntide jaoks õnnelik sündmus. Hundid armastavad ulguda. Kui 

keegi alustab ulgumist, siis nad lähevad kohe rõõmustades ulguja juurde. Mõned hundid 

jooksevad lõõtsutades siis kohale, kirjeldab Mech (Mech, 1970:100-101). 

Uurimustöö vangistuses elavate huntide peal näitas, et mida kõrgemal kohal võimupüramiidis 

asuv hunt (või potentsiaalne partner) eemaldati karjast, seda rohkem ulgusid teised hundid, et 

hoida eemaldatuga sidet (Mazzini, Townsend et al., 2013). 
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1.3 Huntide peibutamisest jahieesmärgil ja seireks 

Hunte on peibutatud jahieesmärgil ilmselt aastasadu – et leida hundikarja asukoht. Kui kari 

juba leitud või selle värsked jäljed avastatud, saab peibutamist kasutada veel täpsemaks 

lokaliseerimiseks. 

Hundi ulg kostab päris kaugele, peibutajate hääl sama kaugele ei kosta. „Kui ma ise ulun, 

kuuleb minu kaaslane ulu vahelduval maastikul umbes kolme kilomeetri peale ära,“ räägib 

Rein Kuresoo. „Hundi kõrv on siiski teravam ja tema võib kuulda mu ulgu 3,5–4 kilomeetri 

kauguselt“ (Niitra, 2010). 

Kanada jahimees David O’Farrell märgib enda artiklis huntide jahtimisest, et peibutamist 

kasutatakse sageli ja peale ulgumise ka näiteks jänese hädakisa ja varese kraaksumist 

(O’Farrell, 2014). 

Ka vene autor Rjabov soovitab ligimeelitamiseks kasutada jänese hädakisa. „Hundid on 

harjunud tormama kogu jõust jänese hädakisa peale“ (Rjabov, 1957). 

O’Farrell möönab, et kui kasutatakse peibutamiseks hundiulgu võtab huntide kohaletulek 

rohkem aega (võrreldes jänese hädakisaga), aga samas on tõenäolisem, et hunt selle peale 

tuleb (O’Farrell, 2014). „Huntide suur territoriaalne instinkt on see, mille peale hundid kohale 

tulevad. Huntide ellujäämine sõltub sellest, kuidas nad suudavad enda territooriumi kaitsta 

teiste huntide eest“. 

Jahimehe-peibutaja asukohaks peaks sobima kõrgem koht, kust on vähemalt kahele poole hea 

vaade. Siis on võimalus ka kasutada elektroonilisi vahendeid jäljendamiseks (O’Farrell, 

2014). 

„Peibutama pead kogu hingest, mitte niisama tuimalt,“ on Ilmar Rootsi Laeva metsas 

huvilistele selgitanud kutsehüüu tuuma (Püttsepp, 2004). „See peab ütlema: olen siin, mina, 

üks teie hulgast!“ 

Vahel läheb hunt ulgudes suisa ekstaasi, hundile meeldib suhelda ulgudes, väidetavalt isegi 

inimesega. Osadel juhtudel on hundid ise initsiatiivi võtnud ja ulgunud pärast peibutamist 

(Rootsi, 2005: 466). Ilmar Rootsi: „On olnud suur õnn, kui nad on suvatsenud vastata. Kui 

nad vastata ei taha, siis ole kui tahes suur võlur – nad ei vasta“ (Püttsepp, Püttsepp, 2014). 

 

1.3.1 Teade peibutamisest Maarahva Nädalalehes 

Teadaolevalt pärinevad kõige esimesed kirjasõnalised andmed huntide peibutamisest Eestis 

jahieesmärgil 1823. aasta augustikuust. 

Otto Wilhelm Masing kirjutas siis oma Marahwa Näddala-lehes (vt joonis 3. Alljärgnev tekst 

on vaba tõlge vanast kirjakeelest): „Seda tühja kartust oravat õuemaal näha oleme kõigel 
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Alutagusel ning nüüd ka hiljaaegu Tartumaal leidnud olevat, et küll mõlema maakonna vahel 

palju teed on. (Oravat kardetakse kui tulekahju ennustajat – autori märkus.) On siis selge, et 

ebausk muud ei saada, kui siis õnnetust ja ihu ning hinge kahju. On seda küll teada, et mitmed 

kavalad kütid nõnda hundi viisi mõistavad uluda, et hunte enesejuurde petavad ja neid siis 

otsimata saavad lasta. Nõnda, kuidas püü küti püü vile peale ligi tuleb. Aga kuidas inimene, 

keda arstiks, targaks ehk nõiaks nimetavad, sellega, et ta nurgas mõnda pomiseb ja pobiseb ja 

ühtegi muud ei tee kui, et viina ehk raha sinu käest vastu võtab, kuidas ta sellega seda jõuaks 

teha, et hunt ennast karjast kaugel hoiaks ehk et ta karja peale ka tuleks, seda ei või ükski 

(Masingu-aegadel tuli sedagi ette, et üks talumees oma vaenlasele hunte karja soovis ja 

selleks nõia abi kasutas – autori märkus). Ja kuidas ju ülevapool ütlesime, ei püha inglid 

taevas ei kurjad vaimud põrguski mõista, et niisugused asjad ainuüksi mõistmata rumaluse 

usutavad on“ (Masing, 1823). 

Masing teatab oma nädalalehes kahest mehest, kes mõistavad hunte peibutada, üks 

Viljandimaal ja üks Riiamaal. 

 

 

Joonis 3. Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala-leht teatab hundipeibutajatest 
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Ilmar Rootsi on kirjutanud 19. sajandil peetud suvis-sügisestest talumeestele kohustuslikest 

ajujahtidest ning järeldanud kirjanduse põhjal, et kuna mehi, kes oskasid peibutada, oli 

niivõrd vähe, siis jäid enamik ajusid tühjaks. Ajud seati üles kohtadesse, kus hunte arvati 

olevat. Ka kubermanguvalitsuste poolt jahiks valitud ajavahemik (1. augustist kuni 15. 

septembrini) oli Ilmar Rootsi hinnangul liiga varajane, sest hundikutsikatel puudub siis veel 

iseseisvus. Nad ei põgene ajajate eest, vaid peituvad. Neid jahte oleks tulnud alustada kolm-

neli nädalat hiljem, märgib Ilmar Rootsi (Rootsi, 2005:307). 

 

1.3.2 Hundi-Jaak Lääne-Eestis 

Baltisakslane Carl Russwurm kirjutab enda raamatus rannarootslaste elust („Eibofolke“, 1855, 

tõlge eesti keelde ilmus 2015) kellestki Hundi-Jaagust, kes oskas huntidega rääkida. Lisaks ka 

nõiduda. Kui hundid nuhtlesid halastamatult Vormsi saarel Österby küla, kutsuti kohale 

Hundi-Jaak. Jaak käis mööda küla ringi, lausus sõnu ja puistas midagi, mida hundid ei 

suutnud kannatada. Selle eest sai Jaak vilja ja raha.  

Üks külanaine ei tahtnud Jaagule maksta ja ütles: „Kui minu karja kaitseb jumal, pole mulle 

sinu sõnadest abi!“ Jaak vastanud: „Sa jääd oma viimsest hobusest ilma.“ Mõne aja pärast 

kiskuski hunt naise hobuse lõhki. Kui Jaak 1848. aastal tulla ei saanud, põhjustasid hundid 

taluperemeestele suurt kahju (Russwurm, 2015:540). 

 

1.3.3 Rjabov huntide hävitamisest peibutamise abil 

Vene autor Viktor Rjabov kirjutas Teise Maailmasõja järgsel huntide kõrgajal nende 

hävitamisest peibutamise abil varitsusest (Rjabov, 1957:34-36). Ta soovitas peibutamiseks 

nina keskmiste sõrmedega kinni suruda ja peopesast ruuporit teha, et ulgu paremini 

jäljendada. Järgnev on vaba tõlkega kokkuvõte Rjabovi kirjeldusest, kuidas hundipesa otsida 

ja varitsusjahti pidada. 

Räägitakse, et kui lähedal uluvad hundid, siis tahtmatult jooksevad sipelgad mööda selga. 

Midagi erilist, võimsat on nende metsloomade laulus – üksindus ja kurbus segatud metsikuse 

ja võimsusega. 

Isegi kui on vähe muusikalist kuulmist ja häälelisi omadusi – kui oled mõne korra kuulnud 

hundi ulgumist, saate algust teha peibutamisega. Võib arvata, et kui hundid on lähedal, uluvad 

nad innukalt vastu. Kuulake ikka tähelepanelikult, kui teile vastu ulutakse, siis teil on 

võimalik lihvida emas- ja isaslooma häält. Need oskused kuluvad marjaks ära hundijahiks 
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musta maa peal. 

Vastust ei pruugi tulla, kui on halb ilm või on ema pesas või ka siis, kui emasloom paneb 

tähele peibutaja hääles mingeid valesid noote. Üldiselt juba juuli keskpaigast hundikutsikad ja 

mõnikord ka vanemad vastavad. 

Peibutamisele on rajatud väga huvitav varitsusjaht, mis sünnib järgmiselt. Jahimees, teades 

huntide umbkaudset asukohta, läheb kohale päikeseloojanguks. Hea oleks muidugi ka teada 

metsloomade radu, kuspool nad liiguvad, kuspool nad käivad saagi järel. 

Kui on kindlaks tehtud tuule suund ja mõeldud läbi, kuhu suunas ulguda, tuleb leida 

varitsuskoht. 

Loomad, kuulnud peibutust, teevad ise häält, aga sagedamini, ilma vastamata, ilmuvad nagu 

varjud jahimehe lähedusse. Omades väga terast kuulmist, teevad nad täpselt kindlaks, kust tuli 

tundmatu päritoluga hääl. 

Lähtudes oma loomulikust ettevaatlikkusest, tuleb hunt kindlasti hääle juurde allatuult. 

Sellepärast on vaja, et jahimees – olenemata sellest, millises suunas asuvad hundid – jookseks 

pärast peibutamist 50-60 sammu peale tuult ja uuesti varjuks. 

On soovitav sellises jahis omada kolmeraudset (haavlid ja vintraud koos). Kui aga on piisavalt 

valge ja hunte on näha 100-120 sammu kaugusele, siis võib tulistada ka vintpüssiga. 

Ühele kogenud ulgujale lisaks võiks olla kolm-neli laskurit. 

 

1.3.4 Peibutamine – ja ajujaht 

Ilmar Rootsi kirjeldab ajujahi ettevalmistust huntide peibutamise abil oma raamatus „Tuli susi 

soovikusta“ (2005). Järgnev on lühike kokkuvõte tema kirjeldusest. 

Peibutaja läheb koos abilisega tuulevaiksel ööl hundi oletava pesakoha lähedale. Peibutaja 

jätab enda kaaslase ühte kohta ja läheb ise 90 kraadi temast teisele poole. Selline toiming peab 

toimuma täielikus vaikuses. Oleks hea, kui hundid esimesena häält teevad, aga kui seda ei 

juhtu, siis peibutaja ulub ise. Matkides meisterlikult emahundi häält, vastavad kutsikad. Olles 

saanud vastuse, tähistab ta vastuse suuna oksaga ära ja seejärel läheb ta kaaslase juurde ja 

uurib välja, mis suunast see kuulis ulgumist. Kahe suuna ristumispaik ongi pesapaiga asukoht, 

kust hundid vastasid. 

Kui õhtune peibutamine ebaõnnestub, võib seda hommikul uuesti teha. See pole aga nii kindel 

variant kui õhtune. Hiljem septembris on hommikune peibutamine juba kindlam variant, sest 

vastus tuleb kohast, kuhu kari oli ööseks puhkama jäänud. Olenemata sellest, kas peibutati 

õhtul või hommikul, tuleb hommikul veel teha ring ümber oletava pesakoha teha, et leida jälgi 

– ega hundid ei ole ära läinud kohast, kus nad olid eelnevalt. Seejärel määratakse suund, kuhu 
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ajajad hakkavad minema. Jahimeestel tuleb meeles pidada, et hunt põgeneb tavaliselt mööda 

metsa enim varjatud tihedamate metsaosade kaudu, nendesse kohtadesse tuleb kindlasti üles 

seada varitsus (Rootsi, 2005:305-306). 

Tuulevaikust peavad peibutajad ürituse õnnestumiseks oluliseks ka Ameerikas. USA 

Washingtoni osariigis huntide käitumist uurinud teadlased ei peibutanud, kui tuulekiirus oli 

üle 10 kilomeetri tunnis (ligi 3 meetrit sekund) (Gaines, Neale, 1995). 

 

1.3.5 Peibutamine kui seireabinõu  

Näiteks lumevaeses Hispaanias ja Portugalis on just peibutamine pesitsuskohtade lähedal 

tõhus vahend, et loendada hunte. (Blanco, Cortes, 2012). Märgitakse, et selline loendusviis 

nõuab suurt kogemust. 

Ka USA teadusuuringutes on peibutamist huntide lokaliseerimiseks ja informatsiooni 

kogumiseks karjade kohta kasutatud. Kahekümne kahe öö peale, kui peibutaja käis (juuli 

keskpaigast augustini) Minnesota osariigis peibutamas, vastasid hundikarjad üheteistkümnel 

korral (Fuller, Sampson, 1988). 

Eestiski on peibutus teeninud keskkonnateabe keskuse seirehuve (Püttsepp, Püttsepp, 2014). 

 

1.3.6 Hundiulg turismimagnetina 

Hunte võib ka peibutada, et saada vägevad emotsioone, ka turistlikus plaanis. Ei ole 

haruldane, et minnakse näiteks koos sõpradega hunte ulguma ning Eestis on turismifirmad 

müünud pakette, millesse on kuulunud huntide peibutamine. 

Tõenäoliselt kõige tuntum ja rahvarohkeim on huntide huvipeibutus Kanadas. Algonquini 

rahvuspargis on korraldatud alates 1963. aasta suvest igal aastal huvilistele 

hundiulgumistuure. 

Kuni paar tuhat inimest kogunevad siis augustis või septembri alguses (ligikaudu 500 autoga) 

Algonquini rahvuspargi Pog Lake Outdoor Theatre juurde. Enne ulgumist peetakse huntidest 

ettekanne. Pärast sõidetakse kilomeetripikkuse vähevalgustatud autokaravaniga paika, kus 

vilunud peibutajad kutsuvad hunte. Eelnevalt on karja asukoht tehtud kindlaks peibutades või 

kaelussaatjate abil. Siiski on mõnigi kord tuhandetel huvilistel jäänud hundiulg kuulmata 

(Stiver-Macleod, 2014). 

Järgnev on vaba valikuline tõlge Algonquini hundipäevikust. 

22. augustil 2012 osales 24 korraldajat, 1400 inimest ja 350 autot. 

Eelmistel öödel olid looduskaitsjad saanud vastuseid. Kui kõik inimesed olid saabunud 
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kohale, hakkas vaikselt vihma sadama ja ka tuul hakkas tõusma. Inimesed hakkasid lahkuma, 

üritus otsustati varakult peatada ning hundiulgu ei kuuldudki. 

8. augustil 2013 osales 22 korraldajat, 1492 huvilist 373 autoga. Karja asukoht oli eelmisel 

õhtul kindlaks tehtud. 

Kolme esimese kutse järel ei saadud ühtki vastust, aga kohe esimese karja imiteeriva kutse 

järel (kaks uurijat ulgusid korraga) kari reageeris ja oli kuulda nii kutsikaid kui ka 

täiskasvanud hunte. 

15. august: 24 korraldajat, 2264 huvilist ja 566 autot.  

Asukoht: Ring-Necked Pond. 

Kui kõik autod olid end teeäärde ära parkinud, alustati ulgumist. Esimese kolme ulgumise 

peale ei vastatud, aga pärast seda, kui ulgujad vaheldusid, kari vastas. 

Ka 2016. aasta augustis ja septembris korraldatakse hundi ulgumistuure, esimene peaks aset 

leidma 4. augustil (joonis 4). 

  

 

Joonis 4. Näide Algonquin’i pargi (Kanadas) 2016 a. kalendrist hundipeibutamise kohta 

(http://www.algonquinpark.on.ca/involved/calendar/index.php#/?i=11, 17.05.2016). 

 

Eestiski on asjaarmastajaid, kes peibutavad hunte, lihtsalt selleks, et saada vastust loomade 

käest. Selliste inimeste huvi ei seondu jahipidamisega, vaid pigem lootusega kogeda midagi 

võimsat – lootusega kuulda hundi vastuulgu.  

Peibutajatel on kombeks endaga huvilisi metsa kaasa võtta.  

Kirjeldus ühest Ilmar Rootsi peibutamisõhtust ilmus artiklina ajalehes Eesti Ekspress: 

„Metsatee ühe soo veeres Tartumaal. Üheksanda detsembri õhtu, täiskuu paistis. Ilm oli 

ideaalne. Ilmar Rootsi sammub, lambiklaas põues: „Jääkillud kribisevad saabaste all, see on 

halb. Liigne müra.“ Ilmar Rootsi astub ettevaatlikult, kui teega ristub siht, siis ta peatub. 

Mõnikümmend sekundit vaikust ja siis kuuldub hundiulg Ilmar Rootsi esitluses.“ (Püttsepp, 

http://www.algonquinpark.on.ca/involved/calendar/index.php#/?i=11
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2004). 

Ilmar Rootsi on Eesti ilmselt tuntuim hundiulu jäljendaja, tema dialoogi huntidega Järvselja 

metsas on isegi lindistanud Osooni võttegrupp. 

 

1.4 Peibutus kui võimalik huntide häirimisfaktor 

Marko Kübarsepp võrdleb hundi koduterritooriumi suure majaga. „Hunt elab teadmisega, et 

selles majas teisi hunte rohkem ei ole. Äkki kolistab mingi kummitus … Hundid peavad 

kontrollima, kellega on tegu. Kõik see tekitab nendes meeletut stressi“ (Püttsepp, Püttsepp, 

2014). 

Kui peibutada pesitsuskoha juures, siis võivad hundid koos kutsikatega kolida teise kohta 

(Theberge, Theberge, 1998:31). „Me peibutame üsna vähe kevadel. Kui teame, et alfaemane 

on kutsikate lähedal, siis me üldse hoidume peibutamast hunte. Inimesed, kes käivad 

Algonquini rahvuspargis või mujal looduses võiks mõelda selle peale, et palju parem variant 

on see, kui sa kuuled ootamatut ulgu, mitte see, kui sa lähed metsa ja hakkad peibutama ning 

pärast seda mõtlema, kas see võis nüüd hunte häirida.“ 

Kord märkas John Theberge, et hundid olid äsja märgistanud kaheksa kilomeetrilise teelõigu, 

mis paiknes nende territooriumi piiri ja seostas seda reaktsioonina peibutamisele (Theberge, 

Theberge, 1998:65). 

Marko Kübarsepp seab küsimuse peibutamisest järgmiselt: „Tuleb küsida, milleks seda üldse 

vaja on. Üks asi, kui kogutakse seireinfot. Teine asi, kui inimene tahab seeläbi kogeda 

romantikat või idülli“ (Püttsepp, Püttsepp, 2014). 

 

1.4.1 Kelleks hunt peibutajat peab? 

Ilmar Rootsi arvab, et see sõltub olukorrast. Näiteks 27. augustil 2002 käis Ilmar Alam-Pedjal 

hunte peibutamas ja kolm hunti vastasid talle 300-400 meetri kauguselt. 

„Kutsun, vastavad kohe, ootamata. Siis isa kutsub ise, tunduvalt lähemalt. Enam ei vastanud, 

lihtsalt seisime kaaslasega. Kottpimedus. Ei läinud palju aega, kuulsime rohi sahiseb, 

ähkimine. Siis oli hunt meie ees, kuue-seitsme meetri kaugusel. Viis sekundit, siis tajus ära, 

kes me oleme, tegi kolossaalse hüppe kuuskede vahele. Istusime kraavi maha, proovisime 

uuesti kutsuda. Nad vastasid kohe, 200-300 meetri pealt. Kaks-kolm-neli-viis laulu, üksikult 

ja kooris. See oli fantastiline öö. Nad teadsid, kes me oleme, kuid kutsusid meid ise. Kuidagi 

teisiti ei saa seda selgitada, kui et nad tahtsid meiega suhelda“ (Püttsepp, 2004). 
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Tavaliselt tuleb isahunt kontrollima, kes ulub. 

Kui nad kuulevad peibutushüüdu, siis mõtlevad nad, et teine hunt on tunginud nende 

territooriumile, märgib O’Farrell (O’Farrell, 2014). 

John Theberge kirjutab enda raamatus, et me ei tea, mida hundid mõtlevad, kui nad vastavad 

peibutajale. Tema hinnangul vastavad hundid sageli justkui refleksist. Paljudel kordadel nad 

siiski mõtlevad peibutuse tähenduse peale ja tulevad uudistama, sageli samal ajal ka ulgudes, 

aga paljudel kordadel vaikuses. „Siis me häirime neid ja oleme ajutine häiring. Hundid 

avastavad meid ja lähevad tagasi sinna, kust nad tulid“ (Theberge, Theberge, 1998:31). 

 

1.4.2 Peibutus kui oht kutsikatele 

Vene autor Viktor Rjabov kirjutab hundikutsikate vastupandamatust kiusatusest häält teha. 

„Kui hundikutsikad kasvavad, umbes juuni keskpaiku, siis õhtuti peale päikeseloojumist nad 

alustavad oma öiseid kaeblike laule. Ootavad-ootavad näljased hundikutsikad oma vanemaid 

värske saagiga, ei suuda ära oodata. Alustab üks oma kaebliku häälega, siis ei suuda teised 

vastu pidada, kostavadki erinevad hääled. Nende järgi on võimalik avastada hundi pesa. Vahel 

löövad sekka vanemate madalad hääled. Harilikult vanemad ei luba noortel uru juures laulda. 

Sageli ongi kuulda, kuidas vanemad möiratavad ja kutsikad vinguvad, ilmselt on neid 

hammastega korrale kutsutud “ (Rjabov, 1957:36-38). 

Hunte on näiteks peibutanud loodusfotograaf Valeri Štšerbatõh, kes sellest on ka kirjutanud 

oma raamatus „Metsloomalood“ (2012). Fotograaf, kes on ka antud raamatus avaldanud rea 

hundifotosid märgib, et ta peibutas hunte emahundi häälega ja talle vastasid noorloomad. 

Štšerbatõhile jäi mulje nagu hundikutsikad oleks kutsunud teda enda juurde ja pigem olid nad 

vastates rõõmsad. 

Paul Joslin peibutas hundikutsikaid. Üks hundikutsikatest vastas ja jooksis tema poole, 

niutsudes kahel korral. Joslin kahtlustas, et kutsikas ajas tema täiskasvanud hundiga sassi 

(Mech, 1970:96). 

Ilmar Rootsi käis ühel oktoobriõhtul hunte peibutamas Alam-Pedja looduskaitsealal.  Vaevalt 

ta oli ta kutsunud petrooleumlambi klaasiga, kui tema selja taga puhkes äkki vali kontsert. 

Kogu ilm tundus olevat hundi kutsikate kilkamist. Ilmar Rootsi arvas, et nad pidasid teda pere 

liikmeks. Ta lisab: „tean, et see on spekulatsioon, kuid ei oska praegu seda paremini 

seletada“ (Rootsi, 2011). 

Joonisel 5 oleval fotol näeb, kuidas Ilmar Rootsi petrooleumlambi klaasiga hunte peibutab.  
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Joonis 5. Ilmar Rootsi Alam-Pedjal hunte peibutamas detsembris 2003. Ingmar Muusikuse 

foto 

1.5 Teised loomad reageerivad hundipeibutusele 

Valeri Štšerbatõh kirjutab enda raamatus „Metsloomalood“, et tema peibutamise peale on 

kohale tulnud kaks korda põder ja korra ka kult. „Ilmselt on tahetud hundiga arveid 

klaarida“ (Štšerbatõh, 2012:110). 

Samalaadset kogemust kirjeldab ka Kanada jahimees David O’Farrell. Nimelt kord, kui nad 

sõbraga peibutasid hunte, ilmus äkitselt välja vihane grislikaru. O’Farrell ja tema sõber 

hakkasid kätega vehkima ja karjuma kõigest väest, õnneks pöördus loom tagasi sinna, kust ta 

tuli. O’Farrell soovitabki peibutada hunte kahekesi, et märgata grisli ootamatut tulekut ja 

peletada ta eemale (O’Farrell, 2014). 
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2. Töö metoodika 

 

Töö põhineb suulistel intervjuudel Eesti tuntumate ulukispetsialistidega, hundiküttide ja 

hundiulu jäljendajatega ning teiste jahimeestega. Oluline osa on kirjanduse analüüsil ja ka 

oma väikesel kogemusel. 

2.1 Intervjuud 

Suulised intervjuud on tehtud 2013-2016. Kõik intervjuud said salvestatud diktofoni abil ning 

sealt arvutisse kirjutatud. Saatsin nad kõik ka intervjueeritavatele ülevaatamiseks. 

Tegin intervjuud järgnevate inimestega: jahimehed Ilmar Rootsi, Jaak Volmer (Tartumaa), 

Igor Homin, Lauri Valdur (Järvamaa); uluki seirajad Marko Kübarsepp ja Peep Männil, 

loodusemees Rein Kuresoo ja loodusfotograaf Ingmar Muusikus. 

Kasutusel ei olnud üks küsimustik, vaid kõik intervjueeritavad vastasid erinevatele 

küsimustele. Küsimustikud puudutasid jahti, peibutusmeetodeid, -aegu, huntide käitumist, 

kommunikeerumist, huntide ja teiste loomade reaktsioone ja võimalikku metsaelu häirimist. 

Ilmar Rootsit küsitlesin tema kodus Tartus kolmel korral ja Ilmar tegi mitmel korral teksti 

parandusi ja täpsustusi. 

Rein Kuresoo ja Marko Kübarsepaga tegin intervjuud telefonitsi.  

Lauri Valdurit intervjueerisime Väätsal koos Ingmar Muusikusega.  

Kõik intervjuud leiduvad täies pikkuses töö lisas. 

Lisaks suulistele intervjuudele saatsin meili küsimustikuga Soome hundiuurijale Ilpo Kojolale 

ning Kanada hundiuurijale Paul Joslinile. Kojola vastas, Joslin kahjuks mitte, aga ta on ka 80 

aastat vana. 

 

2.2 Kirjandus 

Uurisin põhjalikumalt David Mechi raamatut „The Wolf: the ecology and behaviour of an 

endagered species“ (Mech, 1970), mis käsitles huntide ökoloogiat ja nende käitumist 

igakülgselt. Raamatus on kirjutatud hundist kui liigist, hundikarjadest, sotsiaalsest hierarhiast, 

hundi rännakutest, toiduharjumustest, hundi jahipidamisest, hundi ja teiste liikide suhetest 

(kes ei ole hundile saakloomad), haigustest ja ka ennustatud, kuidas läheb hundil tulevikus. 

Samuti uurisin John Theberge ja Mary Theberge raamatut „Wolf Country: eleven years 

tracking the Algonquin wolves“ (Theberge & Theberge 1998). Raamatus on käsitletud 

eelkõige hundikarju, mis elavad Algonquini rahvuspargis.  

Töötasin läbi tosina teemakohaseid teadusartikleid. Otsisin ka teemasse puutuvaid 
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populaarteaduslike artikleid, nii kodu- kui ka välismaalt. 

Tutvusin seadusandlusega, mis puudutab loomade peibutamist. 

3. Tulemused ja analüüs 

3.1 Häälitsused 

Huntide erinevatest häälitsustes niutsumist, haukumist, ulgumist, urisemist on kuulnud 

seirajad ka Eestis. Ulgumist on kuulnud kõik inimesed, keda sai intervjueeritud, ja enamik 

neist on ka ise kutsunud hunte ulgudes. 

Järvamaa jahimees Igor Homin on kuulnud niutsumist. Kord hunte peibutades vastas talle 

täiskasvanud hunt. Hunt tuli mööda orgu üles niutsudes, jõudes 30 meetri kaugusele mehest. 

„Ta ei saanud aru, kus ma olen. Lasi ennast kõhuli maha ja vaatab-vaatab-vaatab“. Homin 

teadis, et sellel hundil oli paariline. Ta oletab, et hunt võis otsida paarilist (Igor Homin – 

autori intervjuu, 2016). Kirjandusest ei leidnud, et oleks niutsumist kui paarilisega suhtlemise 

viisi mainitud.  

Huntide haukumist kuulevad inimesed harva. Eristada võib omade hoiatamiseks määratud ja 

sissetungijate peletamiseks mõeldud haukumist (Kaal, 1983:59). Kui hunt haugub 

sissetungijat ähvardades, võib see tähendada ka väljakutset (Mech, 1970:96-97). 

Igor Homin kirjeldab, kuidas ta kuulis esimest korda hundi haukumist. „Ma peibutasin ja siis 

ühtäkki ma kuulsin haugatust enda selja tagant. Alguses ma arvasin, et see oli sokk. Poole 

tunni pärast peibutasin seal lähedal jälle. Hundid vastasid ja tulid metsaserva ja siis ühtäkki 

nad hakkasid haukuma nagu koerad. Haukumine on nagu vihastamise või ärevuse hääl“  (Igor 

Homin – autori intervjuu, 2016). 

Jätkab Ilmar Rootsi: „Hunt tuleb kontrollima, kellega tegemist. Näiteks 1996. aastal 

Järvseljal. Olin Tiit Randveeriga seal. Kutsusime mõnda aega ja ei mingit vastust. Siis äkki 

meie ees, küllaltki lähedalt kostab üks haugatus. Ühesõnaga, hunt tuli kontrollima, ilma 

vastamata. Tajus ära, et on inimesed. Haugatus on tema häire – hoiatus. Hunt võib ka haukuda 

nagu koer“ (Ilmar Rootsi – autori intervjuu, 2016). 

Ka kirjandusallikatest ilmeb, et haukumine on ärevuse või häireseisundi väljendus – näiteks 

zooloog David Mechi kogemus (Mech, 1970:96). Kui ta hundikarja nende poolt äsja murtud 

põdra juurest ära peletas, et ise põdrakorjust analüüsida, siis taganevad hundid haukusid ja 

ulgusid. 
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3.2 Ulgumine kui huntide suhtlusviis 

Kättesaadavad kirjanduslikud allikad annavad põhjaliku ülevaate hundiulust (Mech, 1970; 

Theberge & Theberge, 1998). 

Hundid võivad ulguda igal kellaajal, kuigi põhiliselt on kuuldud hunte siiski pimeduses. 

Hundid edastavad ilmselt omavahel ulgudes teatud sõnumeid. 

Kirjanduslikud allikad kinnitavad, et hundiulul on sesoonsed tõusud ja mõõnad. Kevadel 

uluvad hundid palju vähem kui muudel aastaaegadel, eriti perioodil, mil neil on kutsikad. 

Ulgumise kõrgperiood näiteks Yellowstonesi rahvuspargis on veebruar (Jerrett, 2016). Tegu 

võib olla Yellowstonesi eripäraga, minu tehtud intervjuudes Eesti kohta mainisid mehed 

ulgumise kõrgajana pigem suve lõppu ja sügisest perioodi (august-oktoober). 

Poolas tehtud uuringus selgus, et kõige enam ulgusid hundid spontaanselt juulist  oktoobrini. 

Enim ulgusid hundid augustis (Nowak et al., 2007). 

John Theberge märgib enda raamatus ühte lugu, kus hundid justkui leinasid uludes kaotatud 

karjaliiget (Theberge, Theberge, 1999: 162). Nende hääletoon tundus leinava alatooniga.  

Intervjuudest Järvamaa hundiküttidega (Igor Homin ja Lauri Valdur) selgus, et nemad ei 

märganud erilist muutust karja vastuulgumises pärast jahte. 

Jahimees Igor Homin, kes on oma kodukoha lähedal pesitsevat karja peibutanud ja ka 

söötnud, ütleb, et pärast huntide küttimist antud karjast pole ta märganud muutusi nende 

vastuulgumises temale (Igor Homin – autori intervjuu, 2016). 

Siiski näib, et jahimehed pööravad mainitud aspektile tähelepanu. Väätsa kandi jahimees 

Lauri Valdur laskis 2015-2016 hooajal ühe hundi karjast, kellega ta pikemat aega ulgudes 

suhelnud oli. Pärast jahti jätkasid hundid talle vastamist. „Huvitav on see, et pärast laskmist 

on nad mulle siiski veel vastanud” (Lauri Valdur – autori intervjuu, 2015). 

Sama hundikari, kust Lauri Valdur oli ühe hundi maha lasknud jäi rajakaamera pildile 

jaanuaris 2016 (joonis 6).  
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Joonis 6. Lõõla hundikari Järvamaal 2016 jaanuar. Lauri Valduri rajakaamera 

 

Farley Mowat, Kanada bioloog ja keskkonnakaitsja, kirjeldas oma kuulsas raamatus „Ära 

hüüa hunti“ eskimot, kes väitis end lugevat huntide ulgumisest välja infot põhjapõtrade 

saabumise ja inimeste liikumise kohta (Mowat, 1995: 102-105). 

Küsisin suurulukite spetsialistilt Peep Männililt, kas selles loos võib tõde olla. Peep Männil 

nentis, et see on täiesti võimalik inimeste puhul, kes elavad pidevalt looduse keskel. 

Kirjandusallikate põhjal võib oletada, et üheskoos ulgumine võib olla ka huntidele rõõmus 

sündmus (Mech, 1970:98). 

 

3.3 Peibutusulg kui abinõu jahil ja seirel  

Hunte on Eestis peibutatud jahieesmärgil vähemalt mitusada aastat, sellele viitab ka Masingu 

tekst omaaegsest ajalehest (Masing, 1823). 1825. aastast kehtestati Liivimaal kohustuslikud 

jahid huntidele. Suvis-sügisene ajujaht põhines just peibutamisel (Ilmar Rootsi – autori 

intervjuu, 2016). 

Nõukogude ajal, pärast Teise Maailmasõja lõppu, huntide arvukuse kõrgajal käis ka 

pesakondade hävitamine peibutusulgumise abil.  

„Iga leitud hundikutsika eest anti preemiaks mullikas. Ma tean ühte meest, kes käis Raplamaal 
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tol ajal pesakondi otsimas. Ja nad kasutasid ka hundi ulgumist seoses sellega (Jaak Volmer – 

autori intervjuu, 2015). 

Huntide peibutamise taktikas ei ole ilmselt suuri muutusi toimunud, ikka on põhiliseks 

peibutamismooduseks see, kui inimene rakendab oma hääleaparaati, kasutades hääle 

suunamiseks kas peopesadest ruuporit, petrooleumlambi klaasi või isegi põhjata 

limonaadipudelit.  

Kõneleb peibutaja Igor Homin: „Mulle isiklikult ei sümpatiseeri petrooleumlambi klaas, kuigi 

selle hääl kandub kaugele. Võtsin klaasi kasutusele, kui ma rikkusin enda häälepaelad ära 

selle ulgumisega. Klaasikõla tundub niivõrd võlts. Samas hundid vastavad selle klaasi peale. 

Võib-olla see klaasi kõla kaob mingi maa peal ära. 

Võtsin plastikpudeli, lõikasin põhja ära ja ulgusin, ja sellel ei ole seda paha klaasi kõla“ (Igor 

Homin – autori intervjuu, 2016). 

Ei ole teada, et keegi oleks Eestis kasutanud elektroonilisi abivahendeid peibutamisel. 

Siinjuures tuleb meeles pidada, et paljudes riikides (ja piirkondades) on elektroonilise 

abivahendi kasutamine sellisel eesmärgil keelatud – nagu ka Eestis (Peep Männil – autori 

intervjuu, 2016). 

Jahiseaduses (paragrahv 30, vastuvõetud 2013) seisab, et peibutusvahendina võib uluki 

ligimeelitamiseks kasutada kuju, lõhnapreparaati või uluki häälitsemisest järeleaimavat 

vahendit, välja arvatud elektroonilist vahendit (Riigi Teataja, 2013). 

O`Farrell enda artiklis rõhutab, et esmalt tuleb välja uurida seadusandlusest, kas elektroonika 

abi võib peibutusel kasutada või mitte (O’Farrell, 2014). 

Enamasti peibutatakse hunti pimedas. „Kõige varasem aeg, mil nad mulle vastanud, on õhtul 

kell kaheksa“ (Lauri Valdur – autori intervjuu, 2015).  

Hunte võib peibutamas käia nii üksi kui ka mitmekesi. Näiteks Lauri Valdur võtab meelsasti 

mõne sõbra peibutamisele kaasa (Lauri Valdur - autori intervjuu, 2015).  

Samas näiteks jahimees Ilmar Rootsi käib ka üksinda hunte kutsumas. Kas hunte minnakse 

peibutama üksi või mitmekesi, tuleb olla väga vaikselt, kuna neil loomadel on väga hea 

kuulmine. Rein Kuresoo lisab enda intervjuus, et ulgumisse tuleb süveneda. 

„Jah, seal on omad reeglid, kui tahta seda teha nii, et see pärale jõuaks. Nagunii tuleb paluda 

kõigil väga vait olla, autouksi ei tohi paugutada, huntide kuulmine on päris hea. Et ulg tõesti 

hästi välja tuleks, see nõuab nagu väikest enda sisse minekut ja keskendumist. Ja vahel isegi 

hääle lahti laulmist“ (Rein Kuresoo – autori intervjuu, 2013).  

Peibutamist tasub ette võtta tuulevaikse ilmaga, seda kinnitavad nii Eesti peibutajad kui ka 

välismaalased. USA Washingtoni osariigis huntide käitumist uurinud teadlased ei peibutanud 
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hunte, kui tuulekiirus oli üle kolme meetrit sekundit (Gaines, Neale, 1995). 

Hunte saab peibutada ka muude loomahäältega peale hundiulu. 

Kanada jahimees David O’Farrell märgib enda artiklis huntide jahtimisest, et peibutamist 

kasutatakse sageli ja lisaks ulgumisele ka näiteks jänese hädakisa ja varese kraaksumist 

(O’Farrell, 2014).  

„Üks mees nimega Juhan Kits Harjumaal. Tema oskas hästi teha jänese hädakisa. Siis ta käis 

rebaseid küttimas. Ta passis maaparandushunniku otsas ja ootas jahiulukeid. Jälgis tuule 

suunast, et nemad ei tunneks tema lõhna ja tegi jänese hädakisa. Tema lasi niimoodi rebaseid 

ja niisuguste jahtide käigus oli ta ilvese lasknud ja paar hunti lasknud ka aastate jooksul. 

Puhtalt jänese hädakisa tehes“ (Jaak Volmer – autori intervjuu, 2015). 

Hunte võib ka peibutada paaritumisajal, kuigi enamasti leiab peibutamine aset sügisel.  

Tuntud huntide peibutaja-jahimees Järvamaal oli Väätsa metsaülem Mati Tooming (1943–

2011). Mati Tooming küttis hunte eelkõige jooksuajal, peibutades neid isahundi häälega. 

Hundid tulid lähemale, umbes 40-50 meetri kaugusele, ja siis ta lasi neid (Lauri Valdur –

autori intervjuu, 2015). Mati Toomingult on õppinud peibutamist tänased Järvamaa 

hundikütid Igor Homin ja Lauri Valdur. Lauri Valduri ulgumisnäide on lisatud käesolevale 

tööle helifailina (vt lisatud helikandjat).  

Igor Homin on üks jahimeestest Eestis tänapäeval, kes kasutab peibutamist karja 

lokaliseerimiseks. Järvamaal Kaalepis elav Igor Homin tunnistab, et tema kasutab 

peibutamiskunsti päris palju (Igor Homin – autori intervjuu, 2016). Ükskord korraldas ta kogu 

maakonna jahimehi kaasava hundijahi musta maaga. Mehed naersid ta enne jahti peaaegu 

välja. Igor Homin oli aga endale peibutamise abil selgeks teinud, kus hundid parajasti on – 

kuhu nad õhtul lähevad ja kus nad hommikul on. Ta ka söötis seda talle tuttavat karja. 

Antud jahis saadigi hunt kätte. „Ja ühel mehel, kes hommikul naeris, oli siis niipalju viisakust, 

et ta ütles: „Ma ei oleks elus iial uskunud seda!“ (Igor Homin – autori intervjuu, 2016). 

Huntide peibutamine on kasutusel ka teaduslikel eesmärkidel, et loendada hundi arvukust 

(Fuller, Sampson, 1988). 

Meie tuntuim huntide seiraja Marko Kübarsepp ütleb, et huntide peibutamine on üks 

abivahendeid huntide populatsiooni kohta andmete saamiseks. Samas märgib ta, et võib 

metsast leida veel igasuguseid hundimärke, mille abil saab ka tuvastada huntide populatsiooni 

või kohalolu, näiteks hundi väljaheited (Marko Kübarsepp – autori intervjuu, 2016). 

 

  



28 

 

3.4 Hundipeibutuse hariduslik aspekt 

Hundi jäljendamisel on ka ilmselge hariduslik-õpetlik pool. Jahimehed-peibutajad on võtnud 

(ilma mingi tasu või rahata) inimesi endaga metsa kaasa, et need hunte kuuleksid. Igor Homin 

on näiteks peibutanud hunte terioloogia sügiskoolist osavõtjatele Simisalus, ta on ka lapsi 

metsaretkele kaasa võtnud. 

Igor Homin: „Mina olen enda kodukandis lapsi viinud kopraid vaatama. Hästi paljud on ka 

käinud hunti minuga kutsumas. Arvan, et see muudab põhjendamatult vaenuliku suhtumist 

hundi suhtes positiivsemaks“ (Igor Homin – autori intervjuu, 2016).  

Bioloog Juhani Püttsepp kirjeldab õhtut Alam-Pedja Palupõhja looduskoolis 2010. aasta 

paiku, mil ta pidi huntidest kõnelema. „Otsustasin kokkutulnud loodushuvilistele-

keskkonnakaitsjatele valmistada üllatuse. Pärast hunditeemalist loengut Palupõhja 

looduskoolis sõitsime, ligi 30 inimest, autodega Karisto soo äärse Ringtee otsa. Manitsesin  

inimesi täielikule vaikusele ja ei lubanud taskulampe läita. Ütlesin, et läheme hundiradadele. 

Täielikus pimeduses liikusime poolhiilides kaks kilomeetrit. Kokkulepitud ajal ulgus peidus 

olnud Ilmar Rootsi hundi moodi. Mitmed inimesed rühmast uskusid, et ulguski päris hunt. 

Osad aga kahtlustasid kohe jäljendamist. Siis astus Ilmar kraavist välja ja rääkis rahvale 

huntide jäljendamisest. See oli kokkulepitud üllatusmoment.“  

Maaülikooli loodusteaduste kooli eestvedajana on Juhani Püttsepp korduvalt teinud koostööd 

Ilmar Rootsiga. Õpilased on viidud sügisõhtul Alam-Pedja looduskaitsealale, kus on räägitud 

huntidest, ja Ilmar Rootsi on pärast demonstreerinud huntide jäljendamist. Hundid neil 

kordadel vastanud ei ole ja seda ei ole ka väga loodetud, sest inimesi on rühmas olnud 

mitukümmend, millega on kaasnenud paratamatult häiriv müra (Juhani Püttsepp – autori 

vestlus, 2016). 

Töö autor käis ise Alam-Pedjal 2012. aasta augustis toimunud perekonna kokkutuleku ajal 

sugulastega hunte peibutamas. Inimesi võis olla paarkümmend. Kui hundid peibutamisele ei 

vastanud, proovisid ka mõned sugulased ulgumist. Pärast seda ütles üks neist: „Nüüd ei 

jäänud vist küll ühtki hunti enam metsa.“ 

Palupõhja küla elanik, Tartu jahimeeste eestvedaja Jaak Volmer mainib, et Alam-Pedjal ületas 

hundijäljendamine ühel ajajärgul mõistlikud piirid. „Siis läks asi käest ära, kõik tundusid 

ühtäkki olevat hundiulgumise huvilised.“ 

Jaak Volmeri meelest rikkus peibutamine looduse sisekorda, kuna seda ulgumist oli nii palju 

(Jaak Volmer – intervjuu autorile, 2015). 

Lisaks kõneleb Jaak Volmer hariduslikest vajadustest ja eetilistest piiridest metsloomade elu 

jäädvustamisel järgmist: „Soomest tulevad tippkaadrid: karu või hunt erinevas situatsioonis. /-
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--/ Suurem osa Eesti loodusfotograafe on seal käinud. Alutagusel on ka üks karu jälgimise 

onn. Aga nüüd ongi see, et mis siis nüüd täitsa ära keelata? See ei ole mõistlik, sest kuskilt 

peavad need karupildid ka tulema või videod. /---/ Sa võid ju seal metsas käia ja passida, et 

järsku kõnnib karu mööda. Sellel aastal ei ole ma näiteks karu näinud. Eelmisel aastal nägin 

juhuslikult kolm korda koduteed sõites. Lihtsam on lubada, mingi eriloaga näiteks, et 

looduspedagoogika eesmärgil võib vaatlussöödakohti pidada (Jaak Volmer – autori intervjuu, 

2015). 

3.5 Inimene jäljendab hundiulgu – kas see häirib loodust? 

Eestis tundub see küsimus olevat kerkinud peale taasiseseisvumist, seoses meie 

keskkonnakäitumise muutumise ja maailma avardumisega. Loodusturism kui selline on 

taasiseseisvunud Eestis päevakorda kerkinud, oma heade aga ka kehvemate külgedega. 

1979. aastal ilmus väike vinüülplaat „Jahimehele“, millel Fred Jüssi jäljendab hundiulgu 

(kuula seda helisalvestist tööle lisatud plaadilt). See polnud tookord mitte igaühele 

kättesaadav. Tänapäeval võib aga igaüks hundiulgu internetist leida, kuulata ja püüda seda 

metsas jäljendada. 

Enamik neist, kellelt võtsin antud uurimistöö jaoks intervjuu, pidas võimalikuks, et 

peibutusulgumine häirib hunte. 

Matka- ja loodusradade kiiresti täienev süsteem toob loodusesse üha uusi inimesi. Paljude 

eelteadmised ja kogemused metsaelust võivad seejuures üpris kasinad olla. Linnast tulnud 

loodusturisti käitumine võib olla ettearvamatu. 

Loodus on saanud ka kaubaks, mida saab matkapakettidena müüa ja turustada. Seejuures on 

peamised ikkagi ärihuvid ja heade looduses käitumise tavade järgimine raskesti kontrollitav. 

Keskkonnaharidus laiadele rahvahulkadele on kindlasti vajalik, kuid seejuures peab silmas 

pidama loodusliku tasakaalu säilitamist, võimalikult vähest sekkumist. 

Küsimus pole ainult hundiulu jäljendamise mõjus. Jahimeeste endi hinnangul näiteks 

kutsuvad põtra juba pooled jahimeestest ja septembrikuus on põdrahääle tegijaid rohkem 

metsas kui põtru. Küsimus on ka elektrooniliste vahendite kasutamises jäljendamisel, mis on 

seadusega keelatud, kuid selle seaduse täitmist on ka raske kontrollida. 

„Samamoodi võib see seadeldis olla imeväike ja näiteks kui ka keskkonnainspektor tuleb 

kontrollima, kes seda heli teeb, kas sa jäljendad või lased läbi mingi helivõimendi, siis sa võid 

selle ära peita“ (Jaak Volmer – autori intervjuu, 2015). 

Jahindusteadlane, maaülikooli õppejõud Tiit Randveer on öelnud, et nende kutsumine, 

jäljendamine peaks jääma teatud piiridesse. „Kui kutsujaid on rohkem kui hunte endid, siis on 

asi käest ära. Järsku peaksid olema kutsujad litsentseeritud? Loodusturismi seisukohast võiks 
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asjaks minna, siis kui on huvi.“ (Tiit Randveer – autori vestlus, 2016). 

Huvipooli võiks olla antud juhul kolm. Esiteks inimese enda ehk loodusturisti huvi. Teiseks 

teenuse pakkuja, näiteks mõne matkafirma huvi. Kolmandaks osapooleks on kindlasti hunt 

ise. Kui loodusturist ja matkafirma võiksid olla huvitatud, siis kuidas on hundiga lood? 

 

3.6 Kuivõrd aldis on hunt vastama peibutajale? 

David Mechi raamatus on väidetud, et hunt on suhtlemisaldis loom (Mech, 1970:).  

Intervjuudes tuli see ka esile. 

„Hunt on kõige seltskondlikum jahiuluk ja väga uudishimulik loom. Ja suhtlemine nendega 

on hästi kihvt“ (Lauri Valdur - autori intervjuu, 2015). 

Tartumaa jahimees Jaak Volmer märgib, et hundikutsikad on talle vastanud isegi siis, kui ta 

metsas on põdrahäält imiteerinud. 

Jaak Volmer ütleb: „Põdrahääl on ka võib-olla niisugune, et kui selle kevade hundikutsikas 

esimest korda seda kuuleb, siis ta vastab.“ Jaak Volmer viitab, et kogenematu hunt võib 

vastata igasugusele helile. 

„Nagu linnupoeg pesas teeb noka lahti: säuts-säuts" (Jaak Volmer - autori intervjuu, 2015). 

„Ükskord käisime turistidega metsas ja siis ma mõtlesin provotseerida händkakku,“ kirjeldab 

loodusmees Rein Kuresoo. "Kakk hakkab sügisel huikama. Aga hoopis juhtus nii, et hundid 

vastasid meile, sealjuures hakkasid kutsikad kilama. Me kuulsime ka võsaragisemist, kuis 

hundid tulid meile lähemale“ (Rein Kuresoo - autori intervjuu, 2015). 

Lauri Valduri jahikaaslane Järvamaal Enno Viiburg ütleb oma kogemuste põhjal, et hunt ei 

ole peibutaja suhtes üldse pretensioonikas. Küsimus on tema meelest pigem selles, et üks hunt 

on rohkem vastaja kui teine. Enno Viiburg teab juhtumit, kui hunt vastas möödasõitnud 

sääreväristaja hääle peale  (Lauri Valdur – autori intervjuu, 2015). 

Järvamaa jahimees Lauri Valdur ütleb oma intervjuus, et „Enamik jahimeestest ei ole nii 

musikaalsed ja ei taba täpselt neid hääletoone ära, aga kui hunti ka valesti kutsuda, siis nad 

ikkagi mingil hetkel vastavad“  (Lauri Valdur – autori intervjuu, 2015). 

Teada on ka mujalt maailmast, et hundid on vastanud vedurihuike või tehasevile peale. 

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus aga arvab, et kui tema hakkaks hunte peibutama, siis nad 

ei vastaks talle. „Mulle tundub, et hundid naeravad mu välja selle peale. Saan hundi tegevuse 

jälgi talvel lumega jälgida.“ Ta polegi peibutanud, kuigi hundi pildistamise nimel on ta päevi 

ja öid üksinda looduses veetnud. Sel aastal õnnestus Ingmar Muusikusel pildistada Roosna-

Allikul hundipulmade jälgi (joonis 7). 
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Joonis 7. Siin on peetud hundipulma, Roosna-Allikul märtsis 2016. Ingmar Muusikuse foto 

 

Samas ta ütleb, et ka see "kui kuuled hundi ulgumist vastusena inimesele on võimas hetk" 

(Ingmar Muusikus – autori intervjuu, 2015).  

Hundipeibutaja Ilmar Rootsi ütleb, et huntidele on suureks kireks ulu läbi end väljendada, 

kuid samas on see ka suur oht neile (Ilmar Rootsi – autori intervjuu, 2016). 

Huntidega suhtlemisel võivad esineda takistused, mis ei sõltu peibutajast. Lauri Valdur 

märgib, et on kaks asjaolu, millepärast ei pruugi hunt peibutajale vastata: kas ta ei ole kohal 

või on süüdi ilm (Lauri Valdur - autori intervjuu, 2015). 

Järvamaa hundikütt ja kogenud peibutaja Igor Homin kinnitab erinevust huntide vastustes: 

„Fakt on see, et kui lähed esimest korda uue karja juurde, seda lihtsam on nende hääl kätte 

saada. Enamasti on huntidega olukord niimoodi, et kui nad on vastajad, siis nad vastavad 

sulle, aga kui nad ei ole, siis nad ei vasta sulle. Sellest sa saad aru talvel, kui sul avaneb 

võimalus lumega ka nende jälgi näha. Ja kui hundid on liiga lähedal, siis nad ei pruugi sulle 

ka vastata. Mulle tundub, et hunt pigem vastab peibutajale, kui ta on tema kuuldekaugusel.“ 

Tõenäosus on küllaltki suur, et hunt tuleb kontrollima, kes teda kutsub.   

Igor Homini kogemused on talle näidanud, et enamikel kordadel tuleb hunt kohale, kus teda 

peibutati. "Hommikul on ulgumise koht tavaliselt jälgi täis!" (Igor Homin - autori intervjuu, 

2016). 
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Kui hunt vastu ulub, võib ta hakata justkui ka ise peibutajat kutsuma. Vähemalt on nii 

tundunud Ilmar Rootsile. „Istusime kraavi maha, proovisime uuesti kutsuda. Nad vastasid 

kohe, 200-300 meetri pealt. Kaks-kolm-neli-viis laulu, üksikult ja kooris. See oli fantastiline 

öö. Nad teadsid, kes me oleme, kuid kutsusid meid ise. Kuidagi teisiti ei saa seda selgitada, 

kui et nad tahtsid meiega suhelda“ (Püttsepp, 2004). 

Ilmar Rootsi arvates on Alam-Pedja hundid teda ära tundnud, kui ta neid on palju peibutanud 

(Ilmar Rootsi - autori intervjuu, 2016). 

Marko Kübarsepp ütleb, et huntide vastuulgumist ja „ise kutsumist“ võib tõlgendada ka 

teistmoodi. „Nii, et nad ootavad, millal sa ära lähed.“ (Marko Kübarsepp – autori intervjuu, 

2016). Teisisõnu – hundid võivad ulguda mitte selleks, et peibutajaga suhelda, vaid selleks, et 

peibutaja lahkuks nende territooriumilt. 

Samas on Ilmar Rootsil endalgi mälestus ühest teisest peibutamisest, mil huntide suhtumist ei 

saanud soosivaks pidada. See oli 2004. aasta 4. septembril, kui Järvseljal Osooni võttegrupp 

lindistas peibutamist ja vastuseid. Hundid leiti tookord küllaltki kiiresti üles, nad vastasid 

peibutamisele ning tulid lähemale ning jäid hoidma umbes 200-meetrilist distantsi. „Siis oli 

selgelt tunda, et hundid on närvilised.“ Ilmar Rootsi oletab, et hunte häiris tookord suur 

seltskond (Ilmar Rootsi – autori intervjuu, 2016).  

 

3.7 Hunt peab peibutajat hundiks? 

John Theberge kirjutab enda raamatus, et me ei tea, mida hundid mõtlevad, kui nad vastavad 

peibutajale. Tema hinnangul vastavad hundid sageli justkui refleksist. Paljudel kordadel nad 

siiski mõtlevad peibutuse tähenduse peale ja tulevad uudistama, sageli samal ajal ka ulgudes, 

aga paljudel kordadel vaikuses (Theberge & Theberge, 1998:31). 

Ka intervjueeritavatel olid erinevad seisukohad, kelleks siis hundid peibutajat peavad.    

Peep Männil ütleb, et hundid, mitte ainult kutsikad, vaid ka vanahundid, peavad peibutajat 

teiseks hundiks (Peep Männil - autori intervjuu, 2016). 

Igor Homin arvab siiski, et hundid peavad peibutajat inimeseks. Ta kahtleb seisukohas, et 

hundid peavad peibutajat teiseks hundiks, kes tuleb tema territooriumi vallutama. Ta 

põhjendab: „Mina võin ju uluda, aga sõnum ju puudub selles.“ (Igor Homin – autori intervjuu, 

2016) 

Marko Kübarsepp ütleb, et kui hunt teaks, et peibutajaks on inimene, siis ta käituks hoopis 

teistmoodi, tõenäoliselt ta ei tuleks kontrollima. (Marko Kübarsepp – autori intervjuu, 2016) 

Kui hundid seostavad inimest ohuga enda elule, siis neil ei oleks ju mingit põhjust inimesele 
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läheneda! Antud tööst koorub, et vähemalt osadel kordadel ei seosta hundid peibutaja ulgu 

inimesega, vaid kas siis teise hundi uluga või millegi muuga.   

 

3.8 Peibutus kui häirimisfaktor 

Theberge kirjutab oma raamatus, et peibutamine häirib hunte (Theberge, 1998). Minu tehtud 

intervjuudes esines selles küsimuses erinevaid arvamusi. 

Ilmar Rootsi ütles, et temale on hundid vastanud kümnest korral ühel. "Ma ei hinda neid kordi 

kui ekspluateerimisena, nende häirimisena, nagu mõni seda teeb. Pealegi teades, mida 

inimene on minevikus huntide kallal korda saatnud. Need teod on olnud kohutavad! Olen 

nende territooriumil tundnud ennast külalisena nende kodus ja vastavalt sellele ka käitunud. 

Ma ei näe huntide peibutamises midagi taunivat“ (Ilmar Rootsi - autori intervjuu, 2016). 

Jaak Volmer on teisel seisukohal. „Mina arvan niimoodi, et hunt on plastiline liik, tipu kiskja, 

ta saab aru, ta on uudishimulik. On õnn, kui ta ei võta seda inimese jäljendatud heli hundi 

ulgumisena, vaid võtab seda uue helina metsast, mida inimesed teevad hundi ulgumisena.“ 

Jaak Volmer oletab, et kui on peibutatud, siis hunt järgmine kord teab, millega tegu ja kui see 

hakkab segama, siis ta paikneb ümber. „Halvem variant, kui ta võtab peibutaja tehtud heli 

teise hundi omana. Ta on käinud oma kindlal territooriumil ja ta on märgistanud selle piirid 

ära.“ 

Hundid on tuntud oma territooriumi kindla hoidjana. Jaak Volmer jätkab: „Aga kui nüüd 

juhtub, et järsku sul on territooriumi sees kellegi teise hundi ulg, siis see näitab, et see hunt on 

tugev, kuna ta on tulnud sinu territooriumile, teades väga hästi, et see on sinu territoorium, 

kuna ta on tundnud sinu lõhnamärki. Nõrk isend ei tule tähistatud territooriumile. Tuleb ainult 

tugevam, kes tuleb territooriumi üle võtma" (Jaak Volmer – autori intervjuu, 2016). 

Ka Marko Kübarsepp on arvamusel, et peibutamise puhul on tegu huntide häirimisega.  

„Looduses sellist olukorda ei eksisteeri, tähendab pikaajaliselt mitte, et keegi võõras ulub sinu 

territooriumil. Tegelikult piisab ka lihtsalt minna metsa lahtiste silmadega vaatama, hundid 

jätavad maha väga palju märke, kui oskad vaadata“ (Marko Kübarsepp – autori intervjuu, 

2016).  

Peep Männil on samuti arvamusel, et peibutamine võib hunte häirida. 

"Hundi peibutamine on häirimisfaktor. Ta keerab loomuliku hundi elutürmi sassi. Võib-olla 

mõni hunt võtab seda külmalt, mõni on rohkem häiritud.“ (Peep Männil – autori intervjuu, 

2016). 

Peep Männili hinnangul on kõige kehvem hunte peibutada, kui hundikutsikad on veel väiksed. 

See võib hunditel tekitada stressi ja hunt võib olla niivõrd häiritud, et ta otsustab enda 



34 

 

territooriumi uuesti märgistada. „Kui neil on kutsikad samal ajal, siis jääb vähem tähelepanu 

neile“ (Peep Männil – autori intervjuu, 2016). 

Ka Igor Homin ütleb, et kui hundid pesitsevad, siis samal perioodil tema neid ei peibutaks 

(Igor Homin – autori intervjuu, 2016). 

Augusti lõpus, mil kutsikad hakkavad eraldi vanematest käima ja oma piirkonnaga tutvuma 

on peibutajal eriti suur tõenäosus noori hunte ninapidi vedada. „Kutsikad tulevad väga lihtsalt 

hääle peale. /---/ Nemad on veel suhteliselt rumalad ja nad ei sa veel sellest aru, kes kus ulub 

või miks ta ulub ja lähevad uudistama ja vaatama“ (Lauri Valdur – autori intervjuu, 2015). 

John ja Marry Theberge, Kanada hundiuurijad, kirjutavad, et kui inimesed uluvad 

pesitsuskoha juures, siis võib hundikari teise kohta kolida, viies kutsikad endaga kaasa. 

„Seetõttu peibutame hunte kevadel ainult siis, kui me teame, et alfa-emane ei ole läheduses, 

üleüldiselt ulume siiski kevadel vähem. Me telgime hundi pesakohtade lähedal läbi suve, et 

kuulda nende spontaanset ulgu.“ (Theberge, Theberge, 1998:31). 

Kui võtta kokku eri seisukohad, siis võib järeldada, et peibutamine siiski selgelt häirib hundi 

elurütmi. Selge on ka see, et kevadel on peibutusest tulenev häirimine suurem, kuna see võib 

avaldab negatiivset mõju hundi pesitsemisele ja hundikutsikatele – ühtlasi ka kogu hundi 

populatsioonile Eestis. 

 

3.9 Hundipeibutus ja teised loomad 

Intervjuudest koorub välja arvamine, et huntide peibutamine ei mõjuta suurt teisi loomi. 

Peibutamine võib küll kohale meelitada loomi, kes tahavad huntidele kätte maksta. Valeri 

Štšerbatõh kirjutab enda raamatus „Metsloomalood“, et tema peibutamise peale on kahel 

korral kohale tulnud põder ja korra ka kult (Štšerbatõh, 2012:110). 

„Mina kummutaksin selle jahimeeste müüdi, et kui hunt elab ühes kohas, siis seal lähedal ei 

ole teisi loomi,“ ütleb Järvamaa jahimees Lauri Valdur (Lauri Valduri – autori intervjuu, 

2015). 

Peep Männil ütleb, et hundipeibutamise efekt teistele loomadele on minimaalne. Osadele 

loomadele, kes on hundi saakloomad, võib see tekitada stressi. Peep Männili hinnangul võib 

koerlastel olla selles suhtes mingi instinkt (rebastel ja kährikutel).  

Kui mõni loom satub peibutamisele väga lähedale, siis ta võib minema joosta (Peep Männil – 

autori intervjuu, 2016). 

Igor Homin usub, et ulgumine üldse ei mõjuta teisi loomi. "Olen ulunud niimoodi, et kitsed on 

põllu peal, sööda peal on metssead ning mina ulun ja hundid vastavad ning kitsed ja metssead 
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on alles jäänud söögi peale“ (Igor Homin – autori intervjuu, 2016). 

Ükskord jahi käigus oli Lauri Valdur koos teiste jahimeestega piiranud 96 hektari suuruse ala, 

kus oli ka hundipaar sees. „Selle ala sees oli ka üks metsseakari, kust oli üks põrsas ära 

söödud, teised sead magasid rahulikult edasi. Minu arust on see nii, et teised liigid ei arva 

sellest, et kui hundid omavahel suhtlevad, et siis nad peaksid kõik põgenema“ (Lauri Valdur – 

autori intervjuu, 2015).  

Erinevalt Kanada Algonquini rahvuspargist ei ole Eestis saanud tavaks korraldada suuri 

hundiulgumistuure. 

Vähemalt ei ole teada Eesti loodusturismifirmasid, kes neid reklaamiksid. Siiski on turistidele 

taolisi üritusi varem korraldatud.   

Rein Kuresoo, kes on loodusgiidina osalenud ühe loodusturismifirma töös, ütles, et nemad on 

peibutanud hunte turistide jaoks mõned korrad, imetajate tuuri osana. "Oleme otsustanud, et 

me väga seda Eesti-sisestele turistidele ei pakugi, sest siis on see oht, et varsti on mets 

ulguvad mehi täis" (Rein Kuresoo - autori intervjuu, 2013). 

 

3.10 Kas peibutamist reguleerida?  

Praegusel ajal ei reguleeri seadusandlus huntide peibutamist. Intervjuudest jahimeeste ja 

seirajatega võib järeldada selles küsimuses ka erimeelsusi.  

Naaberriigis Soomes ei ole peibutamine ulgumise abil keelatud. Tuntud Soome hundiuurija 

Ilpo Kojola ei teadnud küll kedagi, kes sellega jahieesmärgil tegeleks. Küll kasutasid Kojola 

teada sellist meetodit Soomes vene päritolu hundikütid 1870-1880. aastatel. Mõned salakütid 

võivad kasutada peibutamist abivahendina, et tappa hundikutsikad (Ilpo Kojola – meil 

autorile, 2016). 

Peep Männili seisukoht on, et kui hundipeibutamine „muutub massiliseks“, siis tuleks seda 

reguleerida. Ennetavat reguleerimist ei pea ta vajalikuks. „Praegu isegi ei ole rajakaamerad 

reguleeritud. Aga osades riikides on nad reguleeritud.“  

Võrreldes hundijahiga on peibutamine siiski märkimisväärselt väiksema mõjuastmega, kuna 

igal aastakse lastakse peaaegu pooled hundid maha (Peep Männil - autori intervjuu, 2016). 

Meie hundiseiraja Marko Kübarsepp ütleb, et peaks reguleerima küll, kuid samas nendib ta, et 

see võib olla keeruline, kuna see on üks osa peibutusjahist (Marko Kübarsepp - autori 

intervjuu, 2016). 
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Kokkuvõte 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli selgitada, kuidas mõjutab peibutusulgumine hunte, huntide 

käitumist, kas Eestis peibutatakse hunte liiga palju ning kas seda tuleks reguleerida. 

Huntide peibutusulgumist kasutavad jahimehed, ulukiseirajad ja loodushuvilised hundikarja 

lokaliseerimiseks, huntide kohale kutsumiseks ja huntidega kommunikeerumiseks. Siiani on 

väga vähe teadmisi sellest, kuidas peibutamine huntide käitumist mõjutab. 

Töö põhineb autori intervjuudel loodusmeeste, jahimeeste ja ulukispetsialistidega. Enamik 

interjuuritavatest on ise hunte peibutanud ning neilt ka vastuseid saanud.  

Olulist allikmaterjali pakkusid huntidega seonduvad raamatud ja artiklid. Teemakohaseid 

teadusartikleid leidub vähe. Eestikeelses teaduskirjanduses pole hundipeibutamist kui 

võimalikku häirimisfaktorit käsitletud. Küll aga on sellest kirjutanud Kanada hundiuurija John 

Theberge on küll oma raamatus „Wolf country“ (1998). 

Intervjuudes käsitleti järgmisi teemasid: jaht, peibutusmeetodid, -aeg, huntide käitumine, 

kommunikeerumine, teiste metsloomade häirimine ja huntide elurütmi häirimine. Enamik 

intervjueeritavatest leidis, et peibutus häirib huntide käitumist looduses ning, et hunt võib 

pidada peibutajat sissetungijaks oma territooriumile.  

Kui karjas on kutsikad, siis võib kutsikate elu peibutuse tõttu ohtu sattuda, kuna nad on altid 

peibutusele vastama ja kohale tulema. Vanad hundid peavad siis kaitsma nii pesakonda kui ka 

territooriumit. 

Eestis ei reguleeri seadusandlus huntide peibutamist. Praegu peibutab Eestis hunte tõenäoliselt 

kümmekond inimest. Kui peibutajaid on aga juba kümme korda rohkem, siis tuleks antud 

valdkonna seadusandlust muuta. Tõenäoliselt on huntide peibutamist keeruline reguleerida, 

kuna see on osa peibutusjahist, mida ei saa keelata. Jahindusseadus, ainuke seda valdkonda 

reguleeriv seadus, ütleb üldistavalt, et loomade peibutamisel ei tohi kasutada elektroonilisi 

abivahendeid.  

Probleem võib tekkida peibutamisest ka siis, kui huntide arvukus langeb liiga madalale.  

Kindlasti on soovitav vältida huntide peibutamist kevadel, kui huntidel on kutsikad.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et huntide peibutamine mõjutab hunte käitumist, see võib neile 

tekitada stressi. Hundid võivad liigse peibutamise tagajärjel olla sunnitud kolima uude 

pesitsuskohta või märgistama uuesti oma territooriumi piirialad. Peibutusest küll oluliselt 

suurem huntide häirimistegur on jahipidamine, meil kütitakse igal aastal pooled huntidest. 
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Summary 
Man imitating wolf’s howl - does it interfere? 

 

Wolf (Canis lupus) is a natural species in Estonia whose population has been thriving 

relatively well in comparison with several countries in West-Europe. The estimated size of the 

territory of a wolf pack is approximately 250-500 km2 in Estonia while habitat loss might be 

the reason of disappearance of wolf in several European countries.  The number of wolf packs 

with pups in Estonia is to be kept within the range of 15-25 that is 150 – 250 individuals, 

according to the Action Plan of Predator Species at the Top of the Food Chain of Estonia for 

2012-2021.  

People have used simulated  wolf calling for hundreds of years, mainly for hunting and 

monitoring purposes to locate wolf packs but also as a hobby and nature tourism activity. 

However the impact of human howling on the behaviour of wolves has not been thoroughly 

studied.  

In this bachelor thesis I aimed at clarifying whether wolves’s natural behaviour can be 

disturbed by simulated calling (howling). This work was based on oral interviews with 

hunters, game specialists and experts, most of them practicians of howling, and literature. Not 

many scientific articles were available specifically on simulated calling while a book called 

„Wolf Country“ (1998) written by John and Mary Theberge was quite informative.  

The topics of the interviews were related to methods of simulated wolf calling, time of 

http://loe.org/shows/segments.html?programID=16-P13-00008&segmentID=7
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calling, establishing contact, reaction of wolves and other game, and possible disturbancies. 

Altogether eight oral interviews were carried out 2013-2016. Two questionnaires were sent 

out by email to wolf specialists, one in Canada and one in Finland, to which the latter replied 

concisely.  

The results showed that wolves are communicative, often answer to human howling. Nearly 

two third of the respondents admitted that simulated calling may induce some interference in 

wolf territorial behaviour. The natural rhythm of life of a pack may be influenced, particularly 

when there are pups. If simulated call is interpreted as encroachment by an individual from 

another pack wolves may dislocate pups. As the pups themselves are prone to answer howling 

the adults will be in a state to protect their young and territory.  

There is no law in Estonia to regulate simulated wolf calling, except that using any 

electronical device for alluring animals in general is forbidden. Results of this work suggest 

that if simulated wolf howling becomes too frequent, regulations should be introduced. 
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LISAD 

Artikkel, intervjuud ja Ilpo Kojola kiri
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LISA 1 Ilpo Kojola e-kiri 
 

Ilpo Kojola e-kiri 26. jaanuarist 2016 

 

Hi, 

Howling is not prohibited as a method to attract wolves in hunting but I don’t know 

whether anyone really does that in legal hunting. In the past it was exercised at least by 

professional Russian hunters who were hired to kill wolves in Finland during 1870-1880. 

Some poachers may try howling in order to kill pups but we do not have any evidence that 

indicate such to happen. Best Wishes, Ilpo 
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LISA 2 Hüüda hunti või mitte? (artikkel, mis on ilmunud raamatus „Hunt“ (Looduse 

raamatukogu, 2014) 

 

 

Hüüda hunti või mitte? 

 

Juhani Püttsepp, Tõnn Püttsepp 

 

Lugu sellest, kuidas mehed käisid Luunja kandis hunte ulgumas ja mis ütleb huntide 

kutsumise kohta keskkonnaamet. 

 

„Sa pead siin ettevaatlik olema, sest hundid uluvad ümber maja!“ hoiatas Luunja valla 

peremees Johannes, kui metsanduskonsulent Rünno Viir tuli läinud oktoobrikuus talle appi 

lepistikuraiet planeerima. Võsavillemeid Rünno Viir ei näinud, aga jättis selle Johannese 

hoiatuse meelde ja kõneles edasi tuttavale hundiuurijale Ilmar Rootsile. Mehed otsustasid 

paar nädalat hiljem, novembri alguses koos tagasi minna selle talu maadele, Emajõe 

Suursoo serva, eesmärgiga hunte kutsuda. 

Oli ilus vaikne kuuvalge öö, peremees Johannes palus mehed esialgu kööki pliidisooja, 

pakkus teed ja kõneles, mis juhtunud oli: „Käin mina õhtul 11-12 ajal väljas jalutamas, 

tookord võtsin ka taskulambi kaasa. Tulin üles mäe peale ja… nii võigast häält ei olnud ma 

enne kuulnud. Isahunt ulgus kurgupõhjast ja kurjakuulutavalt, viiekümne meetri kauguselt. 

Kutsikad kukkusid seejärel klähvima, kliuh-kläuh, kliuh-kläuh. Kuulasin tükk aega ja 

mõtlesin, et päris jõle on küll, aga ma ei ole kuskil metsas sügaval, olen kodu lähedal ja 

lasin taskulambi tule peale.“ 

Tulevihus märkas Johannes isegi huntide vastuvilkuvaid silmi, siis tegid metsaelanikud 

vehkat. 

Hundid olid täpselt samas kohas Johannesele end ilmutanud juba siis, kui ta alles 

karjapoiss oli. 1953. aastal juuli õhtupoolikul istus poiss suure kivi otsas ja valvas oma 

lambaid, kui need järsku hirmsa tambiga tema juurde jooksid. Johannes luges ruttu lambad 

üle ja üks oli puudu. Siis luges ta uuesti – ja kõik olid alles. 

Ei läinud aga kuigi kaua aega, kui keegi võõras naine tuli tema käest küsima: kas sul 

pojuke on tall kadunud? Johannes luges uuesti lambaid – ja oli ikka üks puudu. Hunt oli 

talle endale üle õla visanud ja ära püüdnud viia, kuid millegi peale ehmatanud ja lahti 

lasknud. Tall sai tookord haavata, aga jäi ellu. 
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Hundihüüdjad Luunja kandis 

Kui hundikutsujad on Johannese köögis oma meega tembitud tee ära joonud, minnakse 

vaikselt hiilides talu lähedale mäele, sinnasamma karjasekivi juurde. 

Ilmar Rootsi võtab põuest petrooleumlambi klaasi ja astub saatjate juurest eemale – 

kutsumine on keskendumist nõudev ja isegi intiimne toiming. Kümmekond sekundit 

pinevat vaikust, siis kaikub üle kuukumast valge soomaastiku hundiulg. Vastust soo poolt 

ei tule. 

„Peibutama pead kogu hingest, mitte niisama tuimalt,“ selgitab Ilmar oma saatjatele 

kutsehüüu sisu. „See peab ütlema: olen siin, mina, üks teie hulgast!“ 

Ilmar proovib veel ka Johannese karjasekivi juurest, ikka vastuseta. 

„Kui nad oleksid kuskil siin ja tahtnuksid vastata, oleks nad seda juba teinud,“ ütleb Ilmar. 

„Vähemalt kümme korda tuleb käia, siis ühel korral võib-olla õnnestub hundid üles leida. 

Niisugune on minu praktika.“ 

Ka talumees Johannes palub lambiklaasi enda kätte ja proovib korra ulguda. Ei sunni seegi 

hüüd hunte kõnelema. 

Huntide kutsumine on ühelt poolt kunst, mis nõuab kogemust, teisalt võivad hundid vastata 

ka kehvale kutsele, isegi auruveduri vilele. 

Ilmar paneb klaasi põue tagasi ja kõneleb, et ta tunneb end huntide territooriumil alati 

külalisena. „On olnud suur õnn, kui nad on suvatsenud vastata. Kui nad vastata ei taha, siis 

ole kui tahes suur võlur – nad ei vasta.“ 

Kuigi hundid vaikisid, jääb temaga kaasas olnud meestele põnev meenutus looduse keskel 

veedetud sügisõhtust. 

 

Kutse kui jahipidamisnipp 

Hundi ja inimese suhetest doktoritöö kaitsnud Ilmar Rootsi on huntidega püüdnud sidet 

võta juba üle paarikümne aasta. Esimese vastuse sai ta 1987. aastal Põltsamaa jõe äärest 

Peterna soost. Ilmari kutsumist ja sute vastuseid on jäädvustanud ka Eesti Televisiooni 

loodussaade Osoon. Dialoogid pimeduses on andnud infot karjade paiknemise ja liikumise 

kohta. Huntide kutsumist on rakendatud jahieesmärgil. Ilmar Rootsi teab, et 19. sajandi 

alguses olid hundihüüdjad Liivimaal nõutud mehed. 1825. määrati valitsuse poolt kolmed 

jahid aastas ja sügissuvine jaht (15. augustist 1. oktoobrini) põhines just peibutusel. 

Peibutades tehti kindlaks pesakonna asukoht ja järgneva aju pidi metsloomad viima küttide 

ette. 
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Otto Wilhelm Masing kirjutas toona oma Maarahva Nädalalehes, et põhiline puudus 

sügissuvisel jahil oli meeste nappus, kes oleksid osanud hunte peibutada. Masing märkis, 

et üks oskaja mees pidi olema kusagil Lätimaal ja teine Eestimaal. 

Balti-Saksa autor Carl Russwurm teatab ka ühest 19. sajandil Vormsi saarel Söderby külas 

elanud mehest, keda kutsuti Hundi-Jakob ja kes olevat osanud huntidega rääkida. 

 

Hundid kogevad stressi 

Ilmar Rootsi ei ole ainuke, kes 21. sajandil Eestis hunte hüüab. Kutsunud on ka jahimehed 

ja kutsutud on ka meelelahutuslikul või turistlikul eesmärgil. 

Kui palju mahub hundikutsujaid Eesti metsadesse? 

Keskkonnateabe keskuse ulukiseiraja Marko Kübarsepp ütleb, et hundihüüdmine külvab 

metsas palju segadust. 

„Tuleb küsida, milleks seda üldse vaja on. Üks asi, kui kogutakse seireinfot. Teine asi, kui 

inimene tahab seeläbi kogeda romantikat või idülli.“ 

Marko Kübarsepp võrdleb hundi koduterritooriumi suure majaga. „Hunt elab teadmisega, 

et selles majas teisi hunte rohkem ei ole. Äkki kolistab aga mingi kummitus… Hundid 

peavad kontrollima, kellega tegu. Kõik see tekitab nendes meeletut stressi“. 

Mõned USA ja Canada suured rahvuspargid korraldavad hundiulgumise tuure. Näiteks 

Canadas Algonquini rahvuspargis osaleb igasügisesel hundikutsumisel 1500 inimest 

korraga. Sealsed hundid on varustatud raadiosaatjatega ja hunte hüütakse vaid siis, kui on 

lootust vastusele. Üritus sarnaneb oma autokolonnide ja kümnete osalevate 

pargitöötajatega, elevil huvilistega, väikesele öölaulupeole.  

Marko Kübarsepa teada on seal kutsujateks seatud inimesed ja niisama, asja eest-teist taga 

huntide kutsumine on näiteks USA-s seadusega keelatud. 

 

 

 



46 

 

LISA 3 intervjuu Rein Kuresooga 
Telefoniintervjuu Rein Kuresooga 22. november 2013 

 

Kuidas tulid idee peale hunti peibutada?  

Ma olin kuulnud, et jahimehed peibutavad aeg-ajalt hunti. Ööbisin Põhja-Kõrvemaal Jussi 

järvede ääres ja kuulsin hundikarja. Ulusin vastu, siis nemad vastasid, see oli päris lõbus. 

Ma olin tudeng tol ajal. See oli 1980-ndate alguses.  

 

Kas teisi oli ka kaasas tookord?  

Ei olnud, ma olin üksi. 

 

Sellest ajast alates oled saanud vastuseid siit ja sealt. 

Pärast seda püüdsin vahel, mitte süstemaatiliselt, hunte peibutada. Siis jätsin selle katki. 

Neli-viis aastat tagasi tegime Bert Rähniga loodusturismifirma NaTourEst. Siis tuli jutuks, 

kuidas üldse hunte oleks võimalik kohata. Hakkasime uuesti proovima, mina ja Bert Rähni. 

 

Oled ka Alam-Pedjalt vastuseid saanud? 

Olen saanud, aga Alam-Pedja on natuke raske ala. Selles suhtes, et hundi territoorium on 

seal nii suur. Nad võivad minna näiteks hoopis teisele poole Põltsamaa jõge. Kui lähed 

välja, ei pruugi nende peale trehvata. 

 

Siis ka Järvseljalt? 

Ka Järvseljalt olen saanud vastuseid, samuti Avaste soost, Kurese küla lähedalt, Soontaga 

maalinna juurest. Magasin öösel seal. Ulusin ja siis vastasid kutsikad ühe soosaare lähedal. 

Samal ööl murti seal ühest karjast mullikas maha.  

 

Oled selgusele saanud, et mis peab olema selles inimese poolt imiteerivas ulus, et 

hundid vastaksid? Kas ulguja peab olema ka musikaalne? 

Ilma lambiklaasita kõlab minu poolt imiteeritav hääl sarnaselt emahundi uluga. 

Lambiklaasiga suudan teha jämedamat bassi, piisava valjusega. Mulle tundub, et see 

isahundi hääl töötab paremini. Isahundi hääle peale tuleb nagu isahundi vastus ka. 

 

Oled viisipidaja mees ja laulad kooris ka? 

Olen olnud jah, põhimõtteliselt viisipidaja (näiteks Ilmar Rootsi on ka). Hääle ulatus on 
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mul täiesti olemas, ma suudan seda ulgu moduleerida küll.  

 

Mainisid loodusturismifirmat. Kas hundi jäljendamine ja vastuse ootamine on 

loodusturismiga kokkusobituv asi – ulguja enese jaoks? 

Ma ei näe selles  mingit suurt probleemi. See on kahtlemata tõsi, et see hetkeks võtab 

nende tähelepanu või katkestab nende jahi. Oleme seda jäljendamist teinud üldise 

imetajatetuuri osana. Ainuke kord, kui olen koos turistidega korraliku vastuse saanud oli 

Leidissoo ääres. Tegelikult mõtlesin provotseerida händkakku. Tihtipeale hundiulg 

provotseerib händkakku. Kakk hakkab sügisel huikama ja hunt teeb häält selle peale. Aga 

juhtus nii, et olime väga lähedal hundikarjale ja siis hakkasid kutsikad kilama. Hundid tulid 

meile lähemale, oli selgelt kuulda kuidas võsa ragises. 

Oleme otsustanud, et me väga seda Eesti siseturistile ei pakkugi, sest siis on see oht, et 

varsti on mets ulguvaid mehi täis. Me ei ole sellega läinud raha tegema, see on 

imetajatuuride osa, mingeid spetsiaalseid hundi ulgumise tuure me ei tee. 

 

Mida jälgida jäljendamise juures? Ilmar Rootsi läheb kaaslastest 10-15 meetrit 

eemale, keskendub sellele omaette …  

Jah, seal on omad reeglid, kui tahta seda teha nii, et see pärale jõuaks. Nagunii tuleb paluda 

kõigil väga vait olla, autouksi ei tohi paugutada, huntide kuulmine on päris hea. Et ulg 

tõesti hästi välja tuleks, see nõuab nagu väikest enda sisse minekut ja keskendumist. Ja 

vahel isegi hääle lahti laulmist.  
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LISA 4 Intervjuu Jaak Volmeriga.                                                                                          Intervjuu 

Palupõhja küla elaniku, Tartumaa jahimeeste eestvedaja Jaak Volmeriga, 

16. novembril 2015. 

  

Kas oled ise kutsunud hunti?  

Ma ise ei ole, aga ma olen juures olnud. Olen Ilmar Rootsit kuulnud, kui ta ulub. Ja siis ma 

olen käinud ka Järvamaal ühe mehega, arvan, et see oli Homin. 

Põdrahääle tegemise peale on mulle hundikutsikad vastu ulgunud. Põdrahääl on ka võib-

olla niisugune, et kui selle kevade hundikutsikas esimest korda kuuleb, siis ta vastab – 

kõigele. Nagu linnupoeg pesas teeb noka lahti: säuts-säuts.  

 

Kus ja millal hundikutsikad vastu ulgusid? 

See oli Palupõhjas, Ringteel, Laeva jahipiirkonnas. Jahil paaril õhtul oli niimoodi. Kui sa 

seda põdra jooksuaja häält teed, siis pimedaks minemise ajal, hakkasid kutsikad vastama. 

Tähendab, nad ei ulu, aga nad kilavad või niimoodi. 

15. septembril põdrajaht algas, septembri lõpp võis olla. Eelmine aasta, siis oli see suur 

pesakond Alam-Pedjal. 

 

Sellel teisel õhtul läksid juba huntide pärast? 

Ei, me pidasime ikka põdrajahti. Nemad kuskilt Kulu poolt vastasid. Küllaltki kaugelt. 

 

Mis, te siis tegite, kui nad vastasid? 

Ei midagi, mis sa seal ikka teed.  

 

Tegite põdrahäält edasi? 

Ma isegi natuke aega kuulasin. Rääkisin Viljariga (Viljar Ilves – Raudoja talu peremees) 

natuke aega telefoniga, tema ka kuulis. Noh ja siis läksime teise kohta. Noh, siis kui 

hundid uluvad, siis sul põdrajaht ei õnnestu. Mis seal ikka. Tollel ajal hundilubasid ei 

olnud seal piirkonnas. 

Seda hundi ulgumist on nii palju kuuldud, et ega ta mingit tunnet ei tekita. Noh kuuled ära, 

et on olemas. Kui ütlen, et 20 korda olen kuulnud, siis võib-olla rohkem, aga võib-olla 

vähem. 
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Ja need on siiski seotud sinu elupaigaga Alam-Pedjal?  

Jah ikka sealt. 

 

Räägi natuke lähemalt Järvamaal käigust? 

See oli terioloogia sügiskoolis Simisalus. Õhtul selgus, et lähme hundi ulgumist kuulama. 

Homin tegi häält ja hundid vastasid. Ma arvan, et ta oli huntidele koha sisse söötnud. Kes 

see ikka enda saladusi reedab, aga see tundus nii kindla peale minekuna.  

 

Kõnele Ilmar Rootsi hundikutsumistest, kus oled osalenud? 

Alam-Pedjal aladel toimus suur hundijaht. See oli mil loodukaitseala ei olnud veel tehtud. 

Jahti olid kaasatud ka Jõgevamaa ja Tartumaa mehed. Mina olin koos Ilmar Rootsi ja paari 

teise mehega ühes pundis. Jälgi oli metsas palju, kuid ühtegi hunti ei nähtud. Kui jaht oli 

lõppenud ja hämaraks oli juba läinud ning kui me Peenra poolt tulime, ütlesin Ilmarile, et 

proovi hundi häält teha, järsku on hundid kuskil siinsamas lähedal. Siis hundid vastasid ja 

tulid meile isegi lähemale, ligikaudu 80 meetri peale. Varsti nad enam ei vastanud meile. 

   

Jahimehed nõudsid, et ka kaitsealal saaks jahti pidada, sest, et justkui hundid on ära 

tabanud, et Alam-Pedja kaitseala piiridesse varjuda. 

Üle-eelmine aasta, kui Puhjas jahti peeti, siis Helgi juurest (Helgi Velja, Jõesaare talu 

perenaine) allapoole ühe jõekääru juures pagesid hundid kohe looduskaitsealale. Tol ajal 

oli veel Puhja poolne luht looduskaitse all. Nüüd on jahipiirkond jõeni. Mehed teadsid, nii 

kui nad jahti pidama hakkasid, et nad võiksid ühe mehe sinna vastu panna. Aga siis oli see 

ala kaitse all. Ühesõnaga hundid jagavad selle ära ning samuti ka metssiga. Põdra kohta ma 

ei oska paraku öelda. 

 

Kuidas Alam-Pedjal on tänavu lood selle suure hundikarjaga? 

Eelmine aasta lubasid ei antud, taheti näha, kuidas nii suur hundikari käitub. Põdrad 

põgenevad Alam-Pedja looduskaitsealalt, sest see kari hoiab neid hirmu all ning põdrad 

vaistlikult teavad, et nende vasikad süüakse ära. Just hiljaaegu tuttav jahimees teatas, et 

Kongutas ajujahis nähti 20 põtra, mis on enneolematu number - eks osa neist oli pärit 

Alam-Pedjalt.  Lõppkokkuvõttes on see tegelikult hundile kahjulik, et jahimeestele ei anta 

küttimislubasid. 

Näiteks Saaremaal räägiti kogu aeg Peebule (ulukiseiraja Peep Männil), et on kaks, mõni 

ütles kolm karja. Männil ütles, et ei ole, see on üks hunt teeb palju jälgi. Kui ta oleks 
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uskunud jahimehi, siis oleks tehtud rahulikku jahti nii-öelda. Nüüd on aga olukord selline, 

et kõik loomakasvatajad on hundi vastu, kohalikud omavalitsused ning ka kohalikud 

elanikud. 

Kasulikum oleks olnud anda jahimeestele küttimisload. Kui jahimehed hunte kätte ei saa, 

oleks neid süüdistatud ja see viha ei oleks hundi peale läinud, nüüd on ta hundi peal. Isegi 

kui oleks need paar hunti ära kütitud, ei oleks see hundikarjale nii suur kahju olnud, kui 

praeguseks tekitatud üleüldine hundivastasus. Ega Alam-Pedjal teisiti ole. 

 

Kas oled kuulnud oma kogemusest või tead teiste juttude järgi, et ulu jäljendamist on 

hundijahil kasutatud? 

On üks mees nimega Juhan Kits, kes elab Harjumaal. Tema oskas hästi teha jänese 

hädakisa. Siis ta käis rebaseid küttimas. Ta passis maaparandushunniku otsas  ja ootas 

jahiulukeid. Jälgis tuule suunast, et nemad ei tunneks tema lõhna ja tegi jänese hädakisa. 

Tema lasi niimoodi ka rebaseid ja niisuguste jahtide käigus oli ta ilvese lasknud ja paar 

hunti lasknud ka aastate jooksul. Puhtalt jänese hädakisa tehes. 

 

Üldse see jäljendamise teema, kas jahimeestel endil on selles suhtes mingi piirid 

kehtestatud? Näiteks põdrajahis. Kas igaüks võib seda häält teha ükskõik mis ajal.   

Kuigi jooksuaeg hakkab nüüd ennem jahti, septembri alguses, ei ole sul mõtet enne seda 

häält teha, kui 15. septembril, mil hakkab põdrajaht. Kuskil oktoobri alguses lõppeb 

jooksuaeg. Pärast jooksuaega ei reageeri põdrad enam sellele häälele. Oli sihukesi aegu, 

kus päris suur osa jahipiirkondadest ütles, et nad jooksuajal ei jahi. Aga praegu on see 

metsakahjustuste teema niivõrd päevakorral ja põdrale kehtestatud küttimismahud nii 

suured, et jahimehed on sunnitud ka jooksuajal jahti pidama. 

 

Läänemaal on üks huvitav mees, Valeri Štšerbatõh, jahimees, kes teeb väga häid 

pilte. Fotojahi eesmärgil on ta hundi häält teinud. Ta ütleb, et see on teistmoodi hääl 

küll, aga arvestades seda elu, mis metsas käib, kus loom on valmis igasuguseks 

häirimiseks, siis see ei tee tema elu ekstra närvilisemaks, kui ma seal Läänemaal 

mõne korra ulun. Mida sellest mõttest arvata? 

Me ei tea seda. Ma võin minna Hispaaniasse ja kuulata, mis keelt nad teevad, ning kui ma 

proovin seda keelt jäljendada, siis ei sa ükski hispaanlane aru. Ma võin seda ulgumist ka 

teha nii, et sinule kuuldub kilomeetri tagant see hääl täpselt samana nagu hundihääl. Aga 

kas ta on see hundi hääl? Me ei tea seda. Võib-olla üks-kaks korda ei tee see midagi. 
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Umbes kümme aastat tagasi olid Ilmar Rootsile hundid paar korda vastanud ja kutsikad ka 

jooksnud peale. Nüüdseks on ta palju ulunud. Ma arvan, et sajast viiel korral nad vastavad 

talle. Siis läks asi käest ära, kõik tundusid ühtäkki olevat hundi ulgumise huvilised. See jutt 

ja see oli kõik nii põnev, et Palupõhjal käisid looduskooli inimesed ja Ilmar ulgus nendega, 

siis tulid ajakirjanikud ja Ilmar ulgus nendega jälle. Tuli neli-viis aastat tagasi neli-viis 

autot seltskonnaga ja Ilmar ulgus nendega. Igal juhul ta rikkus looduse sisekorda, kuna ta 

käis lihtsalt nii tihti neid ulgumas. 

Mina arvan niimoodi, et hunt on plastiline liik, tipu kiskja, ta saab aru, ta on uudishimulik. 

On õnn, kui ta ei võta seda inimese jäljendatud heli hundi ulgumisena, vaid võtab seda uue 

helina metsast, mida inimesed teevad hundi ulgumisena. Siis ta on plastiline, järgmine kord 

teab juba ja kui väga segab, siis paikneb ringi. Autot sõidavad, kolistavad ringi, hunt teab, 

et see on see konkreetne heli. Keegi Jüri puhub läbi lambi klaasi, keegi teeb metsa, harjub 

ära. Aga see on nagu kehvem variant, kui ta võtab seda inimese jäljendamise heli tõelise 

hundi omana. Kui ta võtab seda inimese tehtud hundi häält tõena, siis on see territooriumi 

küsimus. Ta on käinud oma kindlal territooriumil ja ta on märgistanud selle piirid ära. Ja 

sellest territooriumist peetakse kinni. Aga kui sul nüüd on järsku territooriumi sees teine 

hääl, siis järelikult see, kes tuleb territooriumi sisse on järelikult tugevam. Nõrk isend ei 

tule tähistatud territooriumile. Tuleb ainult tugevam, kes tuleb territooriumi üle võtma. 

 

Teatud Ameerika Ühendriikide piirkondades olevat hundi jäljendamise keeld. 

Ma arvan, et see ongi selle territooriumi pärast, lisaks on tänapäeva heli jäljendamise 

seadmed hästi võimekad. Sa võid öelda, et jäljendades ei tee sa kunagi täpset häält, aga kui 

sa nüüd lased läbi heli võimendi, näiteks lindistatud hundikarja ulg. Samamoodi võib see 

seadeldis olla imeväike ja näiteks kui keskkonnainspektor tuleb kontrollima, kes seda heli 

teeb sa jäljendad või lased läbi mingi helivõimendi, siis sa võid selle ära peita.  Ma arvan, 

et seal on lihtsalt nii palju inimesi looduses, et seal on reguleeritud, et asi ei läheks käest 

ära.  

 

Kas sul sea ja põdra jäljendamisega sellist enese häirimistunnet ei ole tekkinud? Mille 

pärast on sul tekkinud see tunne seoses hundiga?  

Kui sa käitud 2-3 põdraga valesti, siis ju ei mõjuta see suuremat populatsiooni. Näiteks 

Alam-Pedjal veebruaris lennukiga lennates oleme näinud 100-120 põtra. Aga kui sul on 

samal territooriumil üks hundikari, kellel on üks alfa ema ja üks alfa isa ja kutsikad, ning 

eelmiste aastate kutsikad, siis see moodustab ju ühe üksuse. Kui sa suudad nüüd hundikarja 
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hierarhia ära häirida, siis on ta ju häiritud.  

Marko Kübarsepp tegutses siin Tartumaal varem, käis mööda hundi radu ja uuris neid, 

ning tegi hundiulgu järele. Praegusel ajal on ta rohkem seal Viljandimaa kandis aga nüüd 

on ta täielikult hundijäljendamise vastane. Millest see tingitud on? Ta on nii palju 

hundiradu mööda metsas käinud. Talle tundub, et see häirib. Ta läks pöördesse kui kuulis, 

et üks erafirma, kutsus Ilmari hunte ulguma Portugali turistidele.  

 

Russwurm, baltisaksa kirjanik, kes kogus rahvapärimusi ja jutte Lääne-Eesti 

rahvalt, ta kirjutab ühest Vormsi saarel elavast mehest, kes ulgus hunte jahi 

eesmärgil, et neid lähemale meelitada.   

Kui ma noorem olin, ja isa oli jahimees, siis oli ju pesakondade otsimine, iga leitud 

hundikutsika eest anti preemiaks mullikas. Ma tean ühte meest, kes käis Raplamaal tol ajal 

pesakondi otsimas. Ja nad kasutasid ka hundi ulgumist seoses sellega. Mingi aeg, on kus 

on väga raske teha vahet hundi ja rebase kutsikatel. Siis nad saadeti loomaaeda või 

kuhugile tuvastamisele. 

 

Viiakse mingi korjus metsa. Näiteks Ingmar Muusikust huvitab see kui 

loodusfotograafi. Sest sinna tuleb igasuguseid põnevaid elukaid ja siis ta varitseb selle 

juures. Kas see on lubatud või või mis puhul lubatud? Et sa näiteks leiad või hangid 

lehma ja viid selle metsa ja vaatad mis juhtub. 

Nad vaatavad kuidagimoodi läbi sõrmede, et kui sa viid kitse, põdra või metssea 

loodusesse. Kotkad, kährikud ja rebased söövad ära. Aga nagu siin oli veeti surnuid sigu ja 

veiseid. Neid ei tohiks vedada, sest nendel on kõigil ju lipik kõrvas. Nad peavad kõik 

minema Väike-Maarjasse põletusse. Ja ei tohi teha ka raipeauke. Nagu vanasti oli 

kolhoosidel ja sovhoosidel, et seafarmide juurde kaevas kopp augu ja surnud loomad visati 

sinna ning jahimehed käisid nende juures karusid ja teisi lihasööjaid loomi passimas. Nüüd 

on see keelatud. Ja samamoodi on keelatud maanteede peal surma saanud loomade korjuste 

ühte ja samasse kohta viskamine, need visatakse erinevatesse kohtadesse. Jahimees peab 

maanteedelt korjused ära koristama.  

Aga kui lehmakorjus, siis kõige esimene rikkuja on see, kes ei vii enda lehmakorjust 

Väike-Maarjasse, sest kõik lehmad on ju arvel. See, kes kasvatab ei tohiks seda lasta 

juhtuda ükskõik kes, seda korjust siis metsa viib kas jahimees või fotograaf või koos 

viivad. Ühesõnaga koduloomi ei tohi viia metsa. 
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Aga sellise koha tekitamine loodusesse metsa seisukohast ega see vist ka hea ei ole.  

Ega looduses ei toimu ju sellist asja.   

 

Mul on jäänud mulje, et see sama Štšerbatõh, et ta vedas ikka korjuse sinna, need 

kuulsad karu ja hundi pildid on seoses sellega tehtud. 

Soomest tulevad tippkaadrid karu või hunt erinevas situatsioonis. Kõik on ju tuttav pilt, 

mingi laugas, mingi männik. Ja nüüd on ainuke küsimus, kes on selle pildi teinud. Suurem 

osa Eesti loodusfotograafe on seal käinud. Alutagusel on ka üks karu jälgimise onn. Aga 

nüüd ongi see, et mis siis nüüd täitsa ära keelata?  See ei ole mõistlik, sest kuskilt peavad 

need karupildid ka tulema või videod. Sa võid ju seal metsas käia ja passida, et järsku 

kõnnib karu mööda. Sellel aastal ei ole ma näiteks karu näinud. Eelmisel aastal nägin 

juhuslikult kolm korda koduteed sõites. Lihtsam on lubada, mingi eriloaga näiteks, et 

looduspedagoogika eesmärgil võib vaatlussöödakohti pidada. 
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LISA 5 Lauri Valduri intervjuu 
Intervjuu Lauri Valduriga, 10. detsembris 2015, Järvamaal Väätsal. 

Küsitlejad Tõnn Püttsepp ja Ingmar Muusikus 

 

Kellena sa töötad ja mis põhjusel metsas käid? 

Töötan praegu RMK jahindusspetsialistina. Pikka aega olin Väätsa jahimajandi juhataja, 

enne töötasin metskonnas. Olen õppinud metsandust ja huviks on jahindus olnud kogu aeg. 

 

Kuidas sa üldse selle peale tulid, et hakkad hunte ulguma? 

Minu jaoks on hunt olnud läbi aegade üks kõige huvitavamaid jahiulukeid. EPA (Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia) lõputööd tahtsin teha hundi kohta. Mul oli see töö valmis, aga 

ma ei lõpetanud lihtsalt kooli. 

 

Mis teemal konkreetselt oli see lõputöö? 

Teemaks oli hunt kui selline. Pärast küttimist mõõtsin, päris suure hulga sai neid andmeid 

kogutud. Et kool jäi lõpetamata, siis andsin need andmed Marko Kübarsepale (hundiuurija 

Marko Kübarsepp), et ta saaks neid kasutada. 

Hunt on kõige seltskondlikum uluk ja nad on väga uudishimulikud. Ja suhtlemine nendega 

on hästi kihvt. Enamik jahimeestest ei ole nii musikaalsed ja ei taba täpselt neid hääletoone 

ära, aga kui hunti ka valesti kutsuda, siis nad ikkagi mingil hetkel vastavad. 

Olen läbi aegade palju käinud neid peibutamas ja nendega saanud kokku, aga sellel aastal 

oli eriti huvitav see, et neil sündisid siinsamas omad kutsikad. Augustist alates hakkasin 

kuulma seda ulgumist. Väga huvitav on see, et hundid on püsinud pesakoha juures alates 

augustikuu keskpaigast. Nüüd ma ei ole käinud neid pikka aega kutsumas, aga ma olen 

pannud kaamera üles metsa ja andnud neile süüa ning mul on juba päris palju pilte neist. 

 

Kas keegi juhendas sind, õpetas ulguma? 

Eks ta tegelikult sai alguse sellest, et mind jahipidamine huvitas. Luua metsakooli ma 

läksin puhtalt teadmisega, et minust saab jahimees. Metsandus oli sellele kõige lähem 

eriala, pärast õppisin metsandust EPAS edasi. Meil ei ole spetsiaalseid jahinduskoole 

Eestis, küll oli aga Venemaal. Siis tekkiski plaan peale tehnikumi minna Kirovisse 

jahinduskooli. Aga siis oli aasta 1989 ning segased ajad ning ega Venemaa poole keegi 

esialgu vaadata ei tahtnud. Ja siis jäi see plaan katki, ning otsustasin EPA kasuks. 
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Rääkisid, et pead selle karjaga sidet, mis siin lähedal asub. Kas sa oled lähiajal teiste 

karjadega suhelnud? 

Ei, ma ei ole siit kandist ära käinud, aga läbi aegade on olnud karjasid, kellega olen 

suhelnud. 

 

Kui lähedale on hunt sulle tulnud? 

See oli viimane kord, kui mul abikaasa oli kaasas. Igor Homin pidi ka tulema, pidime 

minema ulguma ja suhtlema huntidega. Tema elab Kõrvemaal Kaalepis. Õhtu oli tuuline ja 

ta helistas ning ütles, et ei ole mõtet vist minna. Aga meie olime naisega juba riides ja 

mõtlesime, et lähme ikka. Kusjuures meie juures ei olnud üldse tuuline, õhtu oli ilus ja 

mõnus. Teine hundikari oli Kõrvemaal, Roosna-Alliku vahet käis seal. Igor on nagu selle 

karjaga tegelenud just. Siis läksime naisega kahekesi, eelmistel õhtutel olid hundid seal 

lambaid murdnud ühel talumehel. Eelmisel ööl oli see lambamurdmine ja talumees 

hommikul helistas. Käisime mitme erineva koha peal peibutamas, aga hundid ei vastanud 

kuskilt. Mõtlesin, et nad on asukohta vahetanud. Hakkasin juba koju ära tulema, kui 

viimasel hetkel mõtlesin, et lähme sinna sama koha peal, kus nad on varem olnud. Ja 

vaatame, mis siis saab, niisiis läksime pesakoha lähedale. Ulgusin, ning pärast teist ulgu 

isahunt vastas. Vastas üksipäini, tavaliselt on olnud kari koos. Ja isa on olnud paarsada 

meetrit eemal. Aga seekord vastas isa täpselt karja asukoha poolt. Mõtlesin, et miks ei 

vasta ülejäänud. Tegime ikka sealt häält ja isa vastas ja jorises seal. 

Ma ei tea, kas püssipaugutamisest või millest, aga minu kuulmine hakkab kehvemaks 

jääma. Hästi pime oli, kuuvalgust ei olnud ja taevas oli pilves. Ja ühtäkki abikaasa ütleb, et 

kuule mingid loomad jooksevad meie poole. Ees oli põld, mul oli taskulamp käes ja panin 

lambi põlema. Suunasin valguse jooksjate peale, kaks hunti tulid meie suunas, nad oli 

umbes 120-150 meetri kaugusel. Kui nad nägid valgust, siis nad peatusid, üks keeras metsa 

ära. Mets asus seal otse kõrval, teine jäi paiga peale 3-4 minutiks. 

Ma arvan, et nad olid mõlemad kutsikad. Tegelikult olid mõlemad hundid täiskasvanu 

suuruses. Kehvas valguses on väga raske öelda, et kas nad on kutsikad või täiskasvanud. 

 

Küttisid sellest karjast ühe hundi? 

Üks noortest huntidest sai ära kütitud. Tähendab lugu oli selles, et nad hakkasid siin käima 

farmides ja siin samas lambakasvataja juures. Ja olid õhtul juba poole üheksa ajal Lõõla 

farmi juures. Lüpsjad lähevad koju samal ajal – ja külakogukond hakkas peale käima. 

Nende jaoks muutus olukord väljakannatamatuks. Aga eks see ole ise nende süü, läbi aasta 



56 

 

on olnud seal surnud loomad. Nähtavasti on nad sealt midagi süüa saanud ja siis nad 

hakkasid seal käima. Siis tuli üks kutsikas lihtsalt ära küttida. 

Suurkiskjate teema juures on see, et neil tuleb säilitada inimpelglikust, et nad ei tuleks 

inimeste juurde. Peibutasime lehmafarmi juures ja sinna nad tulid ja siis ma lasin. 

 

Kui paljud naised nägid neid hunte? 

Korraga nägid naised kolme hunti. Neid nähti mitmeid kordi õhtuti. Ja otse lauda lähedal. 

Nad on näinud neid hunte pärast seda laskmist ka, aga lambapidaja juures lõppesid 

murdmised.  Korduvalt läks lambaid kaduma. Aga eks ta natuke hooletu oli ka oma 

lambapidamisega.  

Huvitav on see, et pärast laskmist on nad mulle siiski veel vastanud. 

 

Mis sellest kutsikast saab, kelle küttisid? 

Sellest saab topis. Ta oli hästi heas toitumises. Need kaamera pildid näitavad, et kõik on 

väga ilusad, ilusa karvaga. See näitab seda, et kus iganes nad süüa saavad, siis nad saavad 

päris hästi süüa. 

Üks väga huvitav juhus oli. Ma ise elan Röal. Mul on väike taksikoer. Ja öösel ükskord, 

kuulen, et koer jookseb edasi tagasi. Ma ise magan üleval ja koer on allkorrusel. Mõtlesin, 

et tahab välja minna, panin ta rihma otsa ja läksime välja. Oli hästi ilus vaikne öö, ma 

arvan, et see oli oktoobri lõpp. Jalutasin koeraga umbes 15 minutit. Ja järsku hakkasid 

hundid ulguma. Pärast seda hakkasid kõik küla koerad haukuma, ennem seda oli täielik 

vaikus. 

 

Kas oled teisi hunte ka niimoodi küttinud, et peibutad hunte ja siis lased neid? 

Ei ma ise ei ole, aga mu endine õpetaja, metsaülem Mati Tooming, tema lasi küll. 

 

(Jutusse sekkub kohalik jahimees Enno Viiburg) 

Väljas oli umbes sama aeg nagu praegu, see oli äkki 15 aastat tagasi. Septembrilõpp oli ja 

maa oli must, jumala pime. Üritasime metssiga küttida, aga meil ei õnnestunud, sest liiga 

pime oli. Ma olin ise autos, ootasin mehi tagasi. Ühtäkki aga kuulsin hundi ulgumist. 

Mehed tulid autosse tagasi, küsisin kas nemad kuulsid seda. Nad ütlesid, et ei kuulnud. See 

oli Tallinn-Tartu maantee ääres, Anna ja Eivere kant, külade vahel. Sõitsime sinna ligidale, 

kust ma arvasin, et hunt ulgus. Üks jahimeestest, kes oskas kõige paremini meist ulguda, 

kutsus teda ja hunt vastas, veidi eemal. Siis sõitsime ligemale, mees ulgus jälle ja hunt 
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vastas jälle. Siis meil oli enam vähem teada, kus kohas hunt asub. Jube pime ja sõitsime 

mööda põldude vahet. Teadsime, et seal on üks väike metsatukake, oletasime, et hunt ongi 

seal. Sõitsime täiesti oletatava ulgumiskoha kõrvale. Ja ulgusime veel, siis oli täielik 

vaikus, muutsime natuke närviliseks, et mis nüüd on, et miks siis vastu ei uluta. Käisime 

auto lähedal natuke ringi. Siis ühekorraga ma kuulen samme, et keegi tuleb mööda teed. 

Aga ma absoluutselt ei näinud. See on selline vastik tunne. Sa ei näe, kes ta on või kui 

kaugel ta on. Läksime vaikselt auto juurde tagasi. Ja panime taskulambi põlema. Siis oli 

meie üllatuseks viis hunti tulnud meid uudistama. Maksimaalselt 40 meetri kaugusel. Seal 

oli selline sõnniku patarei, kolm tükki oli seal otsas. Neil ei olnud absoluutselt kiiret, 

oleksime võinud neid tulistada ja teha mis iganes. Lõpuks nad läksid vaikselt oma teed. 

Mulle hunt meeldib, ta kommunikeerub aasta ringi. 

 

Ise ulud ka? 

(Enno Viiburg) Mitte eriti. Kui kõrval on paremad ulgujad, siis loodan nende peale. 

 

On see tähtis ka kumma hundi häält sa peibutades teed, kas emahundi või isahundi? 

Kummale rohkem vastatakse või ei ole see tähtis. 

Mina ei oska seda öelda täpselt. Mina oma hääleulatusega üritan nagu u-vokaali pealt 

uluda. See on nagu noorlooma või emaslooma hääl. Aga Igor üritab nagu teha hästi 

madalat o-häält. 

 

(Enno Viiburg) Ma arvan, et seal ei ole mingi vahet, hunt ei ole üldse pretensioonikas, see 

on minu oletus. Ükskord sõitis mingi sääreväristaja mööda ja hunt ulgus selle peale. 

Tähendab ma oletan, et kui sa oskad mingit sarnast häält teha, siis ta võiks vastu ulguda. 

Küsimus võib-olla on selles, et üks hunt ulub kogu aeg vastu aga teine lihtsalt ei ulu. Kui 

on vastuulguja hunt, siis ta ulub peaaegu igale peibutajale vastu. 

 

Kas sa kasutad mingeid erilisi nõkse hundi ulgumist? 

Põhimõtteliselt ei kasuta ma eriliselt nõkse. Aga sa pead olema kuulnud hundi ulgumist kas 

looduses või lindi pealt. Mida ma ei soovita, on tellida endale igasuguseid erinevaid vilesid 

Ameerikast.  

Lihtsalt puhtalt kuulmise pealt üritad teda järgi aimata. Ma arvan, et enamik inimesi saaks 

huntide peibutamisega hakkama, Aga näiteks paljud jahimehed pelgavad või häbenevad, 

kui nad on mitmekesi väljas. Aga seal ei ole tegelikult mitte midagi keerulist. Nii nagu 
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Enno ütles, et hunt on väga suhtlemisaldis loom.  

Huntide vastamisel peibutajale hakkavad minu arust mängu tulema kaks asjaolu, mida on 

ka praktika näidanud. Kui hunt on väga kaugel ja ei kuule (ilmastikuolud kehvad, tuul 

puhub hääle ära), siis nad ei vasta või kui nad on liiga ligidal, siis nad ei vasta. Kutsikad 

tulevad väga lihtsalt hääle peale. Ma arvan, et see hakkab augusti lõpus või siis septembri 

alguses, kui kutsikad hakkavad eraldi vanematest käima, tutvuvad selle piirkonnaga. 

Nemad on veel suhteliselt rumalad ja nad ei sa veel sellest aru, kes kus ulub või miks ta 

ulub ja lähevad uudistama ja vaatama. Aga jooksuaeg on teine asi ja see on puhtalt 

konkurentsi teema. Minu endine kauaaegne metsaülemast õpetaja Mati Tooming, kellega 

ma alustasin jahi pidamist, ulgus isahundi häälega ja siis tulistas hunti 40-50 meetri pealt 

jooksuajal. 

Jooksuajal nad hoiavad enda paarilist. Kui sissetungija häält teeb, siis üritatakse kohe asjad 

selgeks teha, et mis sa minu naist noolid teed või mis sa minu territooriumil teed. Siis sa 

saad kokku eelkõige vanema loomaga või mõni üksik loom võib paarilist otsima tulla. 

 

Sa ei kasuta petrooleumi lambi klaasi või mingid muud abivahendit hundi 

peibutamisel?  

Ei kasuta, kasutan käsi ruuporina.   

 

Mis sa arvad, kuivõrd palju mõjutab see teisi loomi, kui sa ulud? 

Ükskord ulgus hundikari oma pesakoha pealt. Ja kõrval, ma arvan, et ma ei valeta, kui 

ütlen, et 200-300 meetri kaugusel tegi põdrapull oma jooksuaja häält. 

Mina ei arva, et looduses peaks olema niimoodi, et kui korra hunt häält teeb, et siis kõik 

loomad põgenevad. Seda kindlasti mitte. 

Jahikäikudel on tulnud ilmsiks huvitav asi. Kui tegime kord hundijahti ja piirasime ära neli 

kvartalit ehk ühtekokku 96 hektarit, teadsime, et seal on sees hundipaar. Selle sama ala 

sees oli ka üks seakari, kust oli üks põrsas ära söödud. Ma ei tea, kas seakari võttis seda 

paratamatusena, et keegi peab minema ja teised magasid edasi. Sageli on olnud see, et kui 

me lipujahti või ajujahti teeme huntidele, siis seal ajus või lippudega ümbritsetud alal on 

kitsed, põdrad või seakari. Minu arust on see nii, et teised liigid ei arva sellest, et kui 

hundid omavahel suhtlevad, et siis nad peaksid kõik põgenema. Mina kummutaksin selle 

jahimeeste müüdi, et kui hunt elab ühes kohas, siis seal lähedal ei ole teisi loomi. 
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Kuidas on see hundikari mõjutanud metsloomi ja mis sa arvad, mis 

tulevikuperspektiiv võiks sellel karjal olla? 

Tahan säilitada ema- ja isahundi paari. Kui tõesti mingeid probleeme tekib veel, siis 

kütime mõne kutsika ära. Ma tahan, et vanad ei saaks kahjustada ja tooks järsku järgmine 

kord oma järgmise aasta noored siiakanti. Tagasi tulles sama jutu peale, et kas nad 

kardavad või mitte. Me oleme lasknud enda põdrad ära ja ka tohutult metssigu, mitte 

kordagi pole olnud seda probleemi, et mets oleks tühi loomadest või midagi taolist. 

Oletatava pesakoha kandis oli loomi küll. 

 

Mida arvad, kui suur on tõenäosus, et nad sulle vastavad, kui sa käid neid 

peibutamas? 

Arvan, et need korrad mil olen käinud nendega suhtlemas Lintsi jõe ääres ja nad ei ole 

vastanud, on süüdi olnud ilm. Elupaiga suhtes on see suhteliselt hea koht, jõgi on lähedal ja 

metssea magamispiirkond on seal samas lähedal.     

Ma ise arvan, et see hääl ei ole jõudnud nendeni, nad on olnud jahiretkel olnud või nad ei 

ole lihtsalt kuulnud. Aga enamikel kordadel, kui olen neid peibutanud, siis on hundid 

vastanud. 

 

Kas hundid vastavad ka aastaringi?  

Mul puuduvad ise kogemused kevadisest perioodist. Arvan, et kevadel, kui ema on 

viimaseid nädalaid tiine, siis nad tõenäoliselt üritavad suhteliselt vähe ulguda. See 

põhisuhtlemine hakkab, kui kutsikad on juba suured ja liiguvad pesakohast väljapoole. 

Näiteks minu jaoks oli see üllatus, et see hundikari meil siin oli. Kuigi suvel oli juttu, et 

põllumehed nägid hunte. Aga ulgumist või sellist asja polnud kuulda. Käisime küll öösel 

metsas suvel, varitsesime sigu, aga siis me ei kuulnud küll hunte. See põhihäälitsemine 

hakkas hiljem. 

 

Räägi veel enda meeldejäävatest juhtumitest … 

Neid on olnud mitmeid. Olime siinsamas oma jahimaa peal. Tavaliselt käime 

sõpruskonnaga hunti peibutamas. Oli õhtu ning oli kuuvalge öö ning pered olid meil ka 

kaasa võetud. Teised jahimehed pidasid päeval hundijahti, ma ei mäletagi täpselt, miks 

mina sellest osa ei võtnud. Ja läksime õhtul, et lähme vaatame, kas hundid vastavad 

peibutajale. Mul oli teada, et üks hunt tuli siiakanti. Kusjuures sellisel ajal on see kõige 
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kihvtim, kui on tuulevaikne ja lund ei ole veel maas, ning maa on natuke külmetanud. Siis 

tulevad kõige paremini loodushääled esile. See oli praktiliselt nii, et kohe kui me 

hakkasime peibutama, siis kohe üks isahunt vastas. 

Olime keset põldusid, seal oli suured kraavid ja me olime ühe truubi asukohas. Isa vastas ja 

tuli meile lähemale, ta tuli metsaservale. Ma arvan, et ta oli 300 meetri kaugusel meist. 

Aga siis me juba pelgasime seda, et ta ära läheks, kuna me tahtsime, et ta tuleks metsast 

välja, et perekonnad ka näeks teda, seetõttu jätsime hääletegemise katki. Mõtlesime et ta 

tuleb uudistama, et kes seal on ... Aga ei tulnud, siis kui me uuesti peibutasime, siis selgus, 

et ta on läinud samasse kohta tagasi, kus me olime teda alguses kuulnud. Ja sama asi 

kordus mitu korda, ning ta ei tulnudki metsast välja. Niipea kui meie lõpetasime, läks tema 

algusepunkti tagasi. 

Ükskord olime mina, Enno, Peep (Peep Männil, suurulukite uurija) ja Marko Kübasepp. 

Oli samamoodi, et keegi päeval nägi, et hundid olid liikunud Harju maakonna piiri lähedal. 

Me arvasime, et hundid olid läinud nüüd Laukesoo peale. Vanad jahimehed on rääkinud, et 

vanasti oli seal hästi kihvt soosaar, kus on mitmeid kordi olnud hundipesa. Sõitsime sinna, 

Arduni välja ja tegime häält peatudes teatud kohtades, aga ei ühtegi vastust. Siis 

otsustasime, et me lähme sinna tagasi, kus neid olid alguses nähtud. Siis hundid kohe 

vastasid ja siis sõitsime aina lähemale, vahepeal peatudes ja tehes häält. Lõpuks ulgusime 

neid neljakesi vaheldumisi. Alguses küll tegi Marko häält. Jõudsime neist 200 meetri 

kaugusele, siis me enam lähemale ei läinud. Ja nad vastasid meile kogu aeg. Hästi külm 

ilm oli, -22 või nii. Hästi lahe oli see, et me kuulsime nende sammude häält lume peal, kui 

me ulgusime neid. Me suhtlesime nendega tükk aega tol õhtul. 

 

Kas praegu on mõtet ulguma minna? (kell on 16:00) 

Praegu on liiga vara, kõige varasem aeg, mil nad mulle vastanud on õhtul kell kaheksa. 

 

Suhtumine hunti, kas see on muutunud viimasel ajal? 

Ma arvan küll. See on oluliselt muutnud. Niipalju on nooremat põlve peale tulnud. Siiski 

on jahimehi, kes tänapäevani, kui hunti näevad, siis nad lasevad. 

Minu arvamus on see, et ega me püssiga ei saa seda liiki ära hävitada, kuid me võime 

tõsiselt kahjustada populatsiooni. 

Üks oht on küll olemas, et kui see seakatk need sead ära tapab, mis siis küll saab. Mida nad 

sööma hakkama? Osad on juba praegu põdra peal. Praegusel ajal on muidugi kärntõbi, mis 

tapab hunti, vanasti ei olnud seda. Ja läbi selle tõenäoliselt osad kutsikad hukkuvad. 
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Lisa 6 Ingmar Muusikuse intervjuu 
Intervjuu loodusfotograaf Ingmar Muusikusega, 13. detsembril 2015 

 

Milliseid loomahääli oled sa järele teinud? 

Olen teinud värbkakku häält, mis sarnaneb leevikese häälega. Värbkakk peab seda oma 

liigikaaslase hääleks. Olen teinud ka põdra häält. Mõnes nooremas pullis olen huvi 

tekitanud, aga ma ei pea ennast sellest vallas tugevaks. Lisaks olen teinud händkaku ja 

karvajalg-kaku6 häält. Vilega olen teinud musträhni ja laanepüü häält, jänese hädakisa ja 

hiirepiuksu. Ma ei ole väga hea imitaator, on kindlasti paremaid. Ka olen vahel tundud, et 

sel järeletegemisel on omad eetilised piirid. 

  

Oled kuulnud loomade jäljendamise seotud probleemidest? 

Tean, et probleeme on Itaalia linnujahimeestega, kes mängivad looduses 

linnuhäälelindistusi ja siis, kui linnud tulevad kohale, siis nad lasevad neid.  See on väga 

mõistlik, et selliste lindistuste mängimine on keelatud. 

Hundi puhul on see natuke keerulisem. Kui sa teed seda häält suuga, siis kuidas sa keelad 

suuga hääle tegemise metsas seadusega ära? Võid teha suuga ükskõik mis hääli. 

 

Sul on omad rajad, kus käid Järvamaal pildistusretkedel. Tead ka radu, kus hunte 

käib. Miks sa ei ole ise hunte kutsunud, järsku saaksid pildistada? 

Mulle tundub, et hundid naeravad mu välja selle peale. Saan hundi tegevuse jälgi talvel 

lumega jälgida.  

 

Kirjelda neid kordi, kui sina oled hundiulgumist kuulnud ja mis asjaoludel?  

Kui kuuled hundi ulgumist vastusena inimesele või ka niisama, see on võimas hetk.  

Käisime ühe Kõrvemaa jahimehega, tema ulgus. Seal oli kaks või kolm episoodi. Üks oli 

turbaraba peal. Mina ootasin ühes paigas ja jahimees ulus minust ühe kilomeetri või 

pooleteise kauguselt. Siis hundid vastasid, need oli kutsikad. See oli sügise alguses, 

kutsikad olid päris suured. Ja siis hakkasid kutsikad kilkama, nad justkui läksid täiesti 

pöördesse selle hääle peale. See kilamine kestis poolteist minutit, jahimees ulgus paaril 

korral natuke erinevatest positsioonidelt. Siis äkitselt saabus vaikus. Heliliselt oli see hästi 

võimas. Umbes 400 meetri kaugusel olid kutsikad minust, nad olid minu ja jahimehe vahel. 

Hiljem liikusime ühte teise kohta ja siis vanaloom vastas kaugemalt, ma ei tea kas ema või 

isa. 
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Ja siis ükskord kohtusime sügisel. See oli Väätsa metsades. See kari, kes praegu seal 

paikneb. Ma tulin varahommikul pimedas autost välja ja kuulen, et hundid uluvad 

omavahel. Keegi ei kutsunud hunte, tol korral vaid hundid lihtsalt suhtlesid omavahel. See 

oli emotsionaalne hetk. 

 

Loodusfotograafil on suur unistus, et hunti pildistada. Mis teid sa rakendad, et seda 

pilti saada? 

Sellest jälgede ajamisest oli juttu. See on hundi käitumise tundma õppimiseks. Ja see on 

lihtsalt huvitav. Näed, kus ta liigub, milliseid radu mööda, läbi milliste maastikke. 

Kustkohast ta jõge ületab. Ma olen passinud kunagi ühe raipe juures. See on siiani ainus 

koht, kus olen hunti pildile saanud. Küll üsnagi viletsalt. Seal kohas oli siht, mida hunt 

ületas kaks korda. Hetkeks peatus hunt sihil ja siis jäi pildi peale.  

Eelmisel kevadel olin telgiga metsas. Tahtsin näha metsisemängu, aga seda ei olnud. See 

oli selline liivane põndak, mis läks nagu raba sisse. Selline kõrgem osa. Ja mul jäi telgist 

nagu väike sektor, mändide vahelt, ühele poole vaatega. Varahommikul jooksis hunt sealt 

kaadrist korra läbi. See hetk oli niivõrd lühikene, et ei võimaldanud hunti pildile saada. 

Aga elamuse sain. Praegu ma olen teinud ühe onni soo serva. Kas ma seal kunagi hunti 

näen, seda veel ei tea. 

 

Ise sa raipeaugu tekitamist ei kaalu? 

Noh, ma olen ise viinud üht-teist metsa, aga sellest ei pruugi veel piisata. See toob kohale 

ronkasi ja võibolla kotka. 

 

See ei ole nii, et sa viid maanteel hukkunud kährikkoera sinna ja see kohe mõjub? 

Rongale mõjub jah, lindude puhul piisab sellest, et sa varjad ennast. Hunt on niivõrd 

ettevaatlik, et sa pead varjama ka oma lõhna.  

Käisin Pärnus, Terviseparadiisis, seal oli aurusaun. Aurusaun oli täpselt selline 

ringikujuline, ümar ruum ning auru täis. Et ma olin seal üksinda ja tundus, et ühtegi 

inimest ei ole. Siis mulle tundus, et seal võiks helid hästi huvitavalt peegelduda. Seal tegin 

mõnda häält ja siis võtsin ette hundi ulgumise. Tegin üsna nõrka häält, aga ruum peegeldas 

ja võimendas seda häält. Ulgusin seal päris mitmed korrad. Kui satud põneva akustikaga 

ruumi, siis võid proovida seda. See on mõnikord maastikus ka. Mõnes kohas hõikad, siis 

see kaja tuleb sekundi pärast kohale. Sellised helide peegelduse kohad, seal võid erinevate 

häältega mängida. 
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LISA 7 Ilmar Rootsi intervjuu 
Intervjuu Ilmar Rootsiga tema kodus Tartus, 28. oktoober 2013 ning täiendatud 23. 

detsembril 2015. Intervjuu üleskirjutus Ilmar Rootsi poolt parandatud ja täiendatud. 

 

1)Kas sa oled kuulnud, et ka teistes maades peibutatakse hunte? 

Jah olen. Näiteks USA-s pidid olema mehed, kes pakuvad turistidele rahvusparkides sellist 

teenust. Minnakse üheskoos asjast huvitatud inimestega rahvusparki, kus teatud kohtades 

hundi ulgu imiteerides püütakse huntidelt ulu näol vastust saada. Arvata võib, et see 

tegevus on üsnagi populaarne. On hundid kutset kuulnud, võivad nad kutsele ka vastata, 

kuid mitte aga alati.  

Venemaal aga jäljendatakse hundiulgu eelkõige jahi eesmärgil, kindlasti ka mujal. 

Põhiliselt see eesmärgiks ongi.  

End ulu läbi väljendada on huntidele suureks kireks, kuid ka nõrkuseks, ohuks. Nagu 

arvatakse on isendeid, karju, kes on ja kes ei ole head suhtlejad. Arvan, et rohkem sõltub 

see situatsioonist, hundi emotsionaalsest seisundist, kindlasti ka palju peibutajast - on ta 

huntidele nii-öelda tuttav või mitte jne. 

 

2) Kas on teada ka ajaloost, et huntidega on sedaviisi suheldud? 

Jaa. Kui 1825. aastal kehtestati Liivimaal kolmel perioodil peetavad kohustuslikud jahid, 

siis suvis-sügisene jaht (1.august-15. septembrini) põhines just peibutamisel ehk huntide 

kutsumisel - et teha kindlaks nende päevane asukoht. 

Otto Wilhelm Masing oma Marahwa Näddala-Lehes kirjutab, et puudus oli just meestest, 

kes oleksid osanud hunte peibutada (vt 1823. aasta 11. augusti leht lk 253). Et peibutaja 

oskusega mehi polnud, jäi huntide asukoht kindlaks tegemata ja ajud aeti kohtades, kus 

arvati nad olevat. Tavaliselt olid need ajud tühjad. 

Ometi, nagu Carl Russwurm oma „Eibofolkes“ (1855) kirjutab, oli Eestimaal üks 

niisugune mees olemas. Ta elas Vormsi saarel Söderby külas ja teda kutsuti Hundi 

Jaaguks, kes osanud, nagu ta kirjutab huntidega rääkida. See rääkimine sai olla siis tavaline 

peibutamine.  

 

3) Kas on teada ka, millepärast niisuguseid mehi ei olnud? 

Raske öelda. Et talurahvas huntide jahist huvitatud ei olnud, olgugi et kannatasid just 

nemad kõige enam huntide läbi, siis tuli neid käsukorras trahvi ähvardusel välja ajada. 

Pealegi usuti hundi kaitsvasse rolli vaimude, kodukäijate ja teiste taoliste pahade vaimude 
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eest. 

Elu oli raske, mõisaorjus ränk ja hundijahti võeti veel kui ühte kohustust. Pealegi hundijaht 

on iseenesest raske jaht. 

 

4) Kust sa sellise idee peale tulid, et ise proovida ulguda? 

Lugesin pidevalt nõukogude ajal ja ka praegu loen ajakirja „Ohhoota“, mis ilmub 

Moskvas. Seal ühes numbris kirjutati vene jahimehest nimega Vladimir Kintšin. Jutt oli 

sellest, kuidas ta käib jahipidamise eesmärgil  hunte peibutamas ja kasutab sel eesmärgil 

tavalist petrooleumlambi klaasi. Sealt ma sain idee kasutada peibutamiseks 

petrooleumlambi klaasi, mille kasutamise juurde olen jäänud tänaseni. Varem ulgusin läbi 

peopesade. 

 

5) Esimese vastuse said Põltsamaa jõe tagant? 

Esimest korda vastas mulle hunt 1. septembri hilisõhtul aastal 1987 Rõikal. Ma olin 1985. 

saanud tuttavaks Kaarel Pedjaga, kes elas Rõikal Põltsamaa jõe kaldal, ehitades seal 

soovijatele sõudepaate. 

Nii ma käisin viis aastat, kuni Kaarli surmani, ta pool külas just huntide pärast ja põhiliselt 

augusti ja septembri kuudel. Ööbisin seal aida lakas lootuses, et ehk õnnestub öösel 

huntide ulgu kuulda. Kuid olin nendel aastatel Rõikal ka mai kuul, otsides hundi pesapaika 

(põhiliselt Peterna ümbruses). 

Oli 1. septembri õhtu. Telekas oli „Viljaveski“ saade, mida Mati Narusk tegi sel ajal Märt 

Müüriga vaheldumisi. Sel õhtul oli eetris Mati Narusk. Pool kaksteist lõppes saade. Läksin 

välja, öö oli pime, tähed särasid ja kutsusin siis. Siis ma veel lambiklaasi ei kasutanud. 

Kutsusin esimese korra, siis teist korda, kuid vastuseta ja kolmanda kutse järel vastas mulle 

Põltsamaa raba pealt üks hunt, kuid küllaltki kaugelt. Tundus olevat isahunt oma hääle 

tämbri järgi. See oli esimene ja suur elamus. Kutsusin siis ka Kaarli. et tule kuula, hunt 

vastas mulle. Pidasin siis peaaegu tund aega sidet, põhiliselt mina kutsusin ja hunt vastas. 

Paar korda ulus ta ise ka, ilma et ma oleks teda kutsunud. 

 

6) Kuidas sa nüüd tagantjärele mõtled, kas sa olid tolleks ajaks omandanud mingi 

osavuse? 

Teataval määral. Meloodia poolt anti 1979 välja vinüülplaat, kus Fred Jüssi imiteerib hundi 

ulgu. Selleks ajaks oli ka mul see plaat olemas. 

Kuulasid seda ja püüdsin ka ise peibutada. Ühesõnaga, siis ma juba ikka oskasin, pidades 



65 

 

ennast teatud määral tegijaks. 

1995. aastal oli mul veel võimalus käia USA-s kergejõustikuveteranide MM-il võistlemas. 

Tõin sealt kaasa ka ühe kasseti hundiuluga, mida kodus tihti kuulasin, püüdes nii huntide 

ulu ülesehitust, selle struktuurist aru saada. 

 

7) Palju neid paiku on olnud, kus oled proovinud ja vastuse saanud? 

Olen käinult enamasti Alam-Pedjal ja Järvseljal. Ühe korra olen ka Soomaal ja Pupastveres 

käinud, mis oli kümmekond aastat tagasi, kui sain teada et uus hundipere on sinna tulnud. 

Markoga (hundiseiraja Marko Kübarsepp) olen ka käinud Parika raba ääres, siis kui ta elas 

veel Kolga-Jaanis. Oli kuuvalge öö ja pärast minu kutset tuli hunt kontrollima. Ta siluett 

oli kuuvalgel ilusti näha. 

Vahel kutsele ka vastamata tuleb hunt kutsujat kontrollima, kellega tegemist. Näiteks 1996. 

aastal Järvseljal. Olin Tiit Randveeriga seal. Kutsusime mõnda aega ja ei mingit vastust. 

Siis äkki meie ees, küllaltki lähedalt kostab üks haugatus. Ühesõnaga, hunt tuli 

kontrollima, ilma vastamata. Tajus ära, et on inimesed. Haugatus on tema häire – hoiatus. 

Hunt võib ka haukuda nagu koer.   

  

8) Kas võib arvata seda, et need hundid on identifitseerinud ära nende kutsuja? 

Oleneb olukorrast, kohast, ajast kaugusest jm. Näiteks Alam-Pedja hundid tunnevad mind 

küll. Ehk ka Järvselja omad. 

Parika raba hundid ja teised? Kuid Parika raba hundid, kes kuulsid minu kutset 13. 

oktoobril 2005. aastal, kui seal olin, ei saanud mind varem küll tunda, sest olin seal esimest 

korda. Kuid huntide poolt oli peibutaja vaja ikkagi ära kontrollida ja kui oldi kindlaks 

tehtud, et ma pole „õige hunt“ enam vastata ei tahtnud. 

 

9) Kui palju kordi oled proovimas käinud?  

Ma ei ole neid kordi üle lugenud. Päevikut hakkasin pidama hiljem. Olen käinud alates 

sellest ajast, kui ma 1987. septembris esimese vastuse sain, ühtekokku siis 25 aastat, kuid 

lühemate või pikemate vaheaegadega. Kuid ma käisin enne 1987. aastat ka. Kõige 

sagedamini tegin seda 10-15 aastat tagasi, 90ndate lõpust ja selle eelmise kümnendi 

esimeses pooles. 

Ilusamad mälestused on mul Alam-Pedjalt kümmekond aastat tagasi, aastatest 2001, 2002, 

2005, Järvseljast aastast 2004 ja 2009. Enamik käike on siiski tühjad olnud. Ükski kord, 

kui olen kontakti saanud ei sarnane teisega, kuid tühjad käigud on kõik ühesugused olnud.  
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10) Kui palju neist kordadest on olnud sul kaaslased ühes? 

Alam Pedjal olen enamikul kordadel käinud üksi. Markoga ka osa käike ja Järvseljal koos 

Tiit Randveeriga.  

 

11) Mis sa ise arvad või kuidas sa suhtud turistlikku aspekti, kus need piirid seal on? 

Mõistan mida silmas pead. Üksiku n-ö hundina, nagu ma Alam-Pedjal olen õhtuhämaruses, 

ja öösiti oma rajal liikunud, seal sobivates kohtades aeg-ajalt igatsevaid kutseid välja 

saatnud ja neilt vastust oodanud. Aga ei – neid pole tulnud. Lõpuks olen oma onni magama 

läinud ja seekord lõpetanud. Neid vastuseta käike on olnud umbes 9 käiku kümnest. On 

aga sellel ühel korral hundid mind kuulnud ja mulle ka vastanud – olen õnnelik olnud ja 

selle eest neile tänulik. Ma ei hinda neid kordi huntide ekspluateerimisena, nende 

häirimisena, nagu mõni seda teeb. Pealegi teades, mida inimene on minevikus huntide 

kallal korda saatnud. Need teod on olnud kohutavad!  

Olen seal liikudes tundnud ennast ikka külalisena nende kodus ja lähtuvalt sellest ka 

käitunud. Nii ma ei näe huntide peibutamises midagi taunitavat. Pealegi teades, et huntidel 

on vahel suur kirg end ulu teel väljendada, tahtes siis midagi öelda ka inimesele, ka pärast 

seda, kui on ta avastanud. 

    

12) Kas on ka neid kordi olnud, kui on olnud suurem hulk inimesi kaasas ja hundid 

on vastanud? 

Ainuke suurem grupp, kellega olen käinud, on olnud paarkümmend inimest. See oli 15. 

jaanuaril 2009 Tartu ja Jõgeva regiooni looduskaitse töötajatega Alam-Pedja looduskoolis, 

kui rääkisin neile oma käikudest ja öösel tegime käigu ka Ringteele, mida nad soovisid. 

Tollel korral meie hundiulgu ei kuulnud, õigemini me ei leidnud neid üles. Kõige parem on 

muidugi üksinda liikuda, sest pimedust ega hunte ma ei karda. 

 

13) Kui palju kogemus jahimehena on aidanud selle sideme, kontakti saavutamisel? 

Mitte mingisugust. Selles n-ö jahis hundiga kontakti saamiseks pole vaja jahimees olla . 

 

14) Kelleks hundid inimesest peibutajat peavad?  

Sõltub olukorrast. Kui oled neile veel tundmatu, siis küll, oled aga avastatud, siis mitte. 

Näiteks see 2002. aasta 27.-28. augusti öö, millest raamatu (Tuli susi soovikusta) 

lõppsõnas kirjutan. Hundid pärast teadsid, kes ma olen. Ometi, kui tulid minu kutsetel 
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pikemad pausid sisse, siis nad kutsusid mind ise, püüdes mulle ilmselt midagi öelda, enda 

tunnet väljendada. Aga et nad vastasid mulle ühe koha peal toimunud pea kahetunnilise 

suhtlemise järel pärast ka veel kaugelt – miks? Selle ja kogu kohtumise üle olen hiljem 

palju mõelnud.   

Samas, üks teine kohtumine 2004. aasta 4. septembril, kui me olime Järvseljal Osooni 

võttegrupiga. Saadet teinud Kristo Kiiker oli koos kahe kolleegiga raadiost, kes lindistasid 

huntide ulgu. Tol õhtul õnnestus meil hundid ruttu üles leida, nad vastasid ning tulid ka 

lähedale. Ja kui nad tajusid, kellega neil on tegemist, jäid nad hoidma umbes 200-meetrilist 

distantsi (hääle järgi hinnates). Siis oli selgelt tunda, et hundid on närvilised. Me olime ju 

seal viiekesi, ka Tiit Randveer, ja see neid selgelt häiris. 

Hoidsid kogu aeg kindlat vahemaad, ei tulnud lähemale ei läinud ka kaugemale, liikudes 

meie ees vasakult paremale ja jälle tagasi. Emahunt lausa kilkas erilise kilava häälega, kus 

oli selgelt tunda selles olevat pinget. Kui ma võrdlen nüüd neid kohtumisi, siis on selgesti 

eristatav huntide erinev käitumine eri situatsioonis.  

 

15) Kui lähedale hunt sulle on tulnud? 

Umbes 7-8 meetri peale, siis tajus ära. 

 

16) Kas hundi ulgumise aeg, mil nad vastavad meelsasti peibutajale, on orienteeruvalt 

kuskil augusti lõpust kuni septembri lõpuni. 

Jah! Kui küsimus on peibutusele vastamisest. Muidu võivad hundid ulguda praktiliselt 

kogu aasta, kõige vähem muidugi kevadel, uue pesakonna sünni järel.   

Kuid juba juuli lõpust peale vastavad nad ka peibutusele, nii oktoobri-novembrini. 

Aga talv on selline aeg, mil üks karja liikmetest võtab laulu üles ja teised temaga ühinevad. 

Sellist ühist ulgu hinnatakse kui karja ühtsuse sümbolit. Nagu Jüri (Alam-Pedja kaitseala 

endine valveülem Jüri Ketner) mulle kord rääkis, oli neil mingi kohtumine Palupõhja 

külas. Seal õnnestus neil hundikarja ühist ulgu pikalt ja kestvalt kuulda. 

 

17) Teist sellist meest sa ei tea Eestis, kes oleks sarnase järjekindluse või 

põhjalikkusega hunte käinud peibutamas? 

Ega ei tea küll. See aga ei tähenda, et neid poleks. Nii Alam-Pedja kui ka Järvselja karjad – 

mõlemad on head suhtlejad ja see on olnud minu õnn. 

 

18) Kui palju sa eelinfot kogud, jahimeeste või tuttavate käest? Ei mitte mingisugust. 
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Paar korda olen kohalike jahikaaslaste käest küsinud, kas keegi on huntidest ka midagi 

kuulnud. Vahel mõnel on midagi öelda, enamikel ei ole midagi. Ma lähen lihtsalt hea õnne 

peale välja, kui on selleks sobiv ilm. Esmane tingimus on tuulevaikus.  

 

19) Kas sa võtad otsmikulambi kaasa? 

Ei, mul on kaasas tavaline taskulamp. Tee on selge, ka siis, kui kuud ei ole. Sirge tee on 

ees ja ei ole lampi vaja. Aga lamp on kaasas igaks juhuks, sest vahel läheb vaja. 

 

20) Kas oled hunte peibutades ka hirmu tundnud? 

Ühe korra olen metsas tundnud hirmu küll, aga mitte huntide, vaid põdrapulli ees. See oli 

2002. Põdrajaht algab meil teatavasti 15. septembrist peibutus- ja hiilimisjahina. Olime 

Ringteel väikese grupiga (metsatee Laeva lähistel Karisto soo servas). Õhtu eel 16. 

septembril, üks meist haavas pulli ja see põgenes veri taga. Hakkasime teda jälitama. Ilm 

hakkas juba pimenema ja videvikuks muutuma. Ja põder läheb meie ees, hoiab 

mingisugust 100-150 meetrist distantsi ja möirgab jämeda häälega. 

Verejälg kadus aga varsti ära ja videvik tuli peale. Nii jäigi ta meist haavatuna metsa, mis 

tast sai, ei tea. Siis pea kuu aega hiljem, 12. oktoobril samal aastal. Olin jälle üksinda 

Ringteel ja lähen sealt Ennu saunast välja (Enn Toom elas Ristisaare talus. Ristisaare ja 

Ristsaare – kõrvuti asetsevad talud Laeva-Palupõhja tee ääres), kus olen ikka ööbinud. 

Tähed olid juba taevas ja hakkasin pikki teed kõndima Ristsaare poolt Karisto poole. Äkki 

aga kuulen - minust paremal umbes 100m eemal hakkab põder mind saatma ja täpselt 

samasugune madala möirgava häälega. Ilmselt kuulis teelt minu samme. 

Peast vilgatas läbi mõte, et äkki on sama pull, keda kuu aega tagasi haavasime. Siis võttis 

kõhedaks küll. Kui peaks peale tulema, siis pole mul millegagi ennast kaitsta. 

Lülitasin siis taskulambi põlema ja kõndisin edasi mööda teed, et ehk see peletab teda. Ja 

kui ma olin umbes sada meetrit temaga koos käinud, jäi ta vait ja rohkem ma teda enam ei 

kuulnud. Kui ma jõudsin Ristsaare sirge lõppu, sain ma seal huntidega ka kontakti. 

Tookord oli see kohtumine huntidega väga meeldejääv, sest kari oli koos ja vastas mulle. 

Aga huntide ees ei ole ma veel hirmu tundnud, sest ma tean, et nad mulle kallale ei tule. 

Mul on nendel käikudel ka väike, hästi kõrge heliga vile taskus, sest hundid kardavad 

teatud helitoone. Ka on mul puss ikka kaasas. Puss on vööl, vile taskus ja taskulamp käes, 

kolm relva mul ongi. Nii ma käin.  

Mu käest on küsitud ka, kuidas te julgete?  Kas te püssiga käite? Ma olen öelnud, et siis ei 

ole mõtet sinna minnagi, kui pead relvaga seda tegema. 
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LISA 8 Intervjuu Igor Hominiga                                                                          

Intervjuu Järvamaa jahimehe Igor Hominiga (sündinud 1974) 3. veebruaril 2016. 
 

Kuidas alustasid hundi ulu imiteerimist? 

Tuleb mainida sellist meest nagu Mati Tooming. Hakkasin alguses üliaktiivselt jahil käima 

koos isaga, võimaluse korral läks põhirõhk hundijahile. See oli 1990. aastate alguses. 

Paljude asjadega on algus uus ja huvitav, siis muutub see igapäevaseks ja särts nagu kaob. 

Aga huntide puhul seda ei ole. 

Kõik loomad on isiksused omaette. Mõne jaht läheb niivõrd lihtsaks, et see ei paku enam 

huvi. Aga hundijaht on teadus omaette, ütleme nii, et ei ole palju mehi, kes sellega 

korrektselt hakkama saavad. Ja vot see on see, et alati lähed ja alati on uus. Hakkab lihtsalt 

huvitav. Hunt on niisugune tõsine vastane. 

Kunagi ma kuulsin meeste juttu, et Tooming Mati oskab ulguda. Tema käib ulgumas ja 

hundid tulevad. Algul õppisin ära põdra hääled ja siis proovisin kodus omaette hunti 

ulguda.  

Tooming Mati oli niivõrd kõva hundijahimees, ükskord ta võttis mind ja venda kaasa. 

Läksime kolmekesi tema kodukanti ja suutsime välja luurata need hundid. Ja suutsime 

lipud ka ümber tõmmata. Kõige lõpuks, enne kui lipuring kokku tõmmati, panid hundid 

minema. 

Sünnikoht oli Tooming Matil kuskil Emumäe kandis, elas ta Väätsal. Tema oli see, kellelt 

ma hakkasin snitti võtma. Kunagi ma küsisin, et näita, tookord ta ei näidanud. Aga 

ükskord, oli värske lumi ja täiskuu, me piirasime hundid ümber ja siis ma sain temaga 

kaubale, et Mati ulub neid, siis ma esimest korda kuulsin. Juba Mati ulumine tõstis mul 

ihukarvad püsti, tookord õnnestus meil hunt lasta. Siis oli selge pilt, et ma selle ära õpin. 

Alguses ma proovisin omaette, kodus hakati naerma, et mis hääl see on. Läksin metsa ja 

harjutasin seal. Aga siis oli see kurb asi, et hunte oli vähe. Alati oli see variant, et teed 

valesti või hunt ei kuule sind. Aga ükskord sattusin meil sündinud (Roosna-Alliku kandis) 

pesakonna otsa, siis oli korras. Ma arvan, et see võis olla 6-7 aastat tagasi. Siis ma olin 33. 

aastat vana. 

Kui hakkad niimoodi huntidega tegelema, siis nad saavad sulle omaks. Mõned inimesed 

ütlesid, et nüüd sa muutud roheliseks ja nüüd sa ei hakka enam jahti tegema. Seda ei ole 

juhtunud, aga ma heameelega jahiks võõraid karju, mis ei ole omad. 

Ma sain teise karjaga, mis meil sündis niivõrd omaks, et käisin nendega ulgumas, samas 

viisin neile alati ka süüa. Ma tulin sealt kohe ära, aga minu lõhn jäi ju sinna. Nad võtsid 
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mind niivõrd omaks, et kui ma südapäeval ulgusin, siis nad vastasid. See kari oli 300-400 

meetrit söödakohast. Alati vastasid – alati! 

Ükskord küsis üks vanem meesterahvas, et tahan kuulda ka. Seal oli suur mets, keset metsa 

põllulapp ja seal keset põldu mul oli sööt, seal oli ka torn. Siis ma ulgusin ja ütlesin, et 

lähme minema, et ärme nüüd sega. Aga ta tahtis torni minna, et äkki tulevad välja. Viie 

minuti pärast tulid kolm hunti voha-voha-voha sööma. Nad saavad ju ilmselgelt aru, et 

inimese lõhn on seal. Aga kui nad niimoodi võtavad omaks, siis on kahju neid lasta. 

 

Kuulasid ka kuskilt mujalt hundi hääli? 

Ma õppisin kõike seda kodus youtube-ist. Sealt võib kuulata nii isa- kui ka emahundi häält. 

Tunnistan, et mulle isiklikult ei sümpatiseeri petrooleumlambi klaas, kuigi selle hääl 

kandub kaugele. Võtsin klaasi kasutusele, kui ma rikkusin enda häälepaelad ära selle 

ulgumisega. Klaasikõla tundub niivõrd võlts. Samas hundid vastavad selle klaasi peale. 

Võib-olla see klaasi kõla kaob mingi maa peal ära. 

Võtsin plastikpudeli, lõikasin põhja ära ja ulgusin ja sellel ei ole seda paha klaasi kõla. 

Minu järgi on päris paljud õppinud ulguma.  

 

Kui palju seda oskust jahi pidamisel oled kasutanud? 

Päris palju. Tunnen uhkust, et oskan sellist asja. Mind on seoses sellega ükskord ka välja 

naerdud. Hundijahti tehakse talvel lumega. Meil on selline traditsioon – igal sügisel 

korraldatakse üks suur põdrajaht, kuhu kogunevad maakonna igast jahtkonnast paar meest. 

Ja siis oli meie jahtkonna kord seda korraldada. Ja ma mõtlesin: mehed, et ma näitan teile, 

et esimese jahi teeme hundijahi. Lasin meilitsi laiali, et võtke kaasa sileraudsed püssid. 

Mehed tulid kokku ja esimese laksuga naersid mind välja: kuule poiss, mis sa musta mulla 

peal hundi jahti teed! Mina olin aga teinud endale selgeks, kus nad igal õhtul magama 

lähevad, kus nad hommikul häält teevad, ma söötsin seda karja. Panin kütiliini paika ja 

panin aju paika. Ma veel hommikul ulgusin seda karja ja see kari vastas mulle. Tegime jahi 

ära ja saime isegi ühe hundi kätte. Keegi ei teadnud, et ma ulguda oskan. Ja ühel mehel, 

kes hommikul naeris, oli nii palju viisakust ja ütles, et ma ei oleks elus uskunud seda. 

Jahi käigus ma ei kasuta peibutamist. Ma olen ainult ulgunud selleks, et tuvastada, kus nad 

on. 

 

Kõnele oma tuttavast hundikarjast 

Hundi ulgumine on nii mitmes asjas kinni. See oleneb väga vanadest huntidest. Näiteks, 



71 

 

selle aasta kari oli hästi sõnakuulelik. Kui vanemad lubasid häält teha, siis ulgusid kõik ja 

kui nad ei lubanud, siis ei teinud ükski kutsikas häält. Kui vanemad tegid esimesena häält, 

siis tegid kõik häält. 

Kevadel oli minu juures kaks hunti, võib-olla kolm. Vahetult enne poegimist nad ulgusid. 

Hästi tõsise häälega isa ja õrnalt klähviva noore häälega ema. Kutsikas klähvib, üle aastane 

ka veel vahel klähvi, aga kahe aastane – no see juba … 

Marko (hundiseiraja Marko Kübarsepp) ütles mulle, et pane tähele, kui sünnivad pojad, siis 

nad on vait ja nii see oligi. 

Kui hundid pesitsevad, siis mina neid ei uluks. 

Kui tuli pesakond ja kui ma ükskord ulusin, siis mulle tundus, et kokku ulus vastu 9 hunti. 

Sellest karjast on maha lastud 7 hunti. Alles on veel vähemalt 4 kui mitte 5 hunti. 

Ebatavaliselt suur kari ju. 

Karjast on maha lastud ainult kutsikad. Pärast viimast jahti ütlesin ma meestele, et olen 

küll aktiivne hundijahimees, aga rohkem me nendele jahti ei tee. Mulle väga sobib, et ema 

ja isa jäid alles ja järgmisel aastal tuleb pesakond. Jumal nendega! Ma ei ole kindlasti see 

inimene, kes tahaks hunte ära hävitada. Need kolm järgijäänud hunti olid mul kolm korda 

ringis sees, vabalt oleks võinud jahti pidada, kiusatus oli suur ja hasart … 

Ma teadsin siis, et neid oli järel 3, aga nüüd eelmisel nädal nähti viite hundijalajälje paari. 

Kahte karja ühe territooriumi peal naljalt ei ole. Suure tõenäosusega juhtus selline asi, et 

paaritus kaks emast ja isa on tõenäoliselt sama.  

Territoorium on hirmus suur, linnulennult minu huntidel see 35 kilomeetrit ühest serva 

teise – ma ei tea kõike, mis seal sünnib. 

Üks kaelustatud emahunt läks Soomaalt Laiusele, ma vaatasin kaarti – see on 

sirgjooneliselt 85 kilomeetrit. Tagasiteel peatus pikemalt Puurmani kandis, kus ta maha 

lasti. 

 

Kui tuttava karja liikmeid on vähemaks jäänud, kas vastuulgumises on midagi 

muutunud? 

Ei ole. 

 

Kui kaugele sinu teada oleva karja ajalugu ulatub? 

Saaks selle isahundi kätte, siis oleks ilmselge. Viis aastat tagasi sai jahi käigus üks isahunt 

haavata. Tema esimene vasak jalg sai viga. 

See isahunt liikus selle territooriumi peal, kus see kari käib. Lume peal jälgedest oli näha, 
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et tema vasaku jala jälg ei olnud korrektne. Selle defekti järgi saaks määrata, kas on sama 

isane. 

     

Kelleks hundid sind peavad? 

Kui teaks, siis oleks huvitav. Kindlasti peavad nad mind inimeseks. Kui ma peibutasin seda 

karja viimane kord, enne jahti, oli nii, et mina ulgusin, siis nad vastasid ning tulid metsast 

kuuekesi välja. Isa oli aga metsas ja siis isa ulgus metsast ühe keskmise pikkusega ulu. Ja 

siis kadusid nad ükshaaval metsa tagasi. Mina võin ju uluda, aga sõnum ju puudub selles.  

Ma kahtlen selle teoorias, et hundid peavad peibutajat teiseks hundiks, kes tuleb 

territooriumi hõivama ja siis peab sealt vehkat tegema.  

Kui sa ulud, ega see kohalik hunt selle peale siis vehkat ei hakka tegema. Ega ta hääle 

peale jooksu ei pane, ta peab kohtuma oma rivaaliga. Aga seda rivaali ju ei ole. Tuleb 

sinna, vaatab, et inimese jäljed. 

 

Kas oled teiste huntidega ka suhelnud? Kas nad vastavad sulle kehvemini kui tuttav 

kari? 

Fakt on see, et kui lähed esimest korda, seda lihtsam on nende hääl kätte saada. Enamjaolt 

on huntidega niimoodi, et kui nad on vastajad, siis nad vastavad sulle kohe. Mõned 

vastavad ka viivitusega. Muidugi on mõned, kes sulle ei vasta üldse, aga sellest saad sa aru 

talvel jälgi nähes. Kuskilt nad hakkavad aru saama, et oled inimene või nad on liiga lähedal 

ja ei ulu. 

 

Kui lähedale on hundid sulle tulnud sulle, kui oled neid kutsunud? 

Oleneb sellest, kas sa tahad saada neid lähedale nii, et nemad tulevad ka häälega. Või on 

kannatust – saad aru, et nad on tulemas ja ootad võiduka lõpuni. Enamikul kordadel ta 

tuleb lõpuks kohale. Hommikul on ulgumise koht tavaliselt jälgi täis. 

Ükskord ulgusin ja tuli täiskasvanud hunt. Ta tuli pideva ulgumisega umbes sajakonna 

meetri peale. All oli org, kuulsin, kuidas ta niutsudes tuleb. Ta ei saanud aru, kus ma olen. 

Lasi ennast kõhuli maha ja vaatab-vaatab-vaatab. Ta tuli umbes 30 meetri peale. Ma olin 

kursis, et sellel hundil oli paariline. Kas ta otsis paarilist? 

Ohu tajumisel metsloomal number üks on lõhnataju. Üks lugu näiteks. 

Suur heinamaa, põld keset seda heinamaad, keskel tee. Paremale poole oli 300 meetrit tee 

pealt ja samamoodi ka 300 meetrit oli vasakule. Paremale pool oli mul söödakoht ja tuul 

oli söödakoha pealt. Siis ma ulgusin ja endale ootamatult läks nihuke laul lahti. Mul oli ka 
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sõber Aivo tookord kaasas. Väljas oli juba pime ja siis ma suunasin taskulambi valguse 

söödakoha peale. Nägin seitset paari silmi. Ja nad hakkasid tulema meie poole – tulid ligi 

150 meetri kaugusele. Kaks tükki jäid sinna seisma, viis tükki tulid 60 meetri kaugusel. 

Siis ma tegin hiirepiuksu, siis tormasid kohale. Kõige ligemale tuli üks viie meetri peale ja 

kõige kaugem oli kümne meetri peal. Kõik nad olid kutsikad. Siis mu sõber ei suutnud 

enam ja hakkas südamest naerma. Ja kõik viis tormasid ära. Need kaks, kes jäid 150 meetri 

peale seisma, tulid pärast uut hiirepiuksu lähemale 50 meetri peale.    

Olen ka ühe korra hundi sülle võtnud. Oli sügisene aeg, vili oli juba koristatud. Läksime 

sigu vaatama ja siis põldude vahel vaatan järsku, et hundikutsikas. Seisab 20-30 meetrit 

autost, ta oli natuke suurem kui rebane. Ta nuuskis midagi ja ei pööranud autole üldse 

tähelepanu. Tegin talle hiirepiuksu, siis ta jooksis auto nina ette. 

Mul oli koer autos, suur laika. Et mul oli uks lahti, siis pääses laika autost välja. Mõtlesin, 

et ta võtab nüüd hundikutsika kinni. Laika nuusutas hundikutsika tagumiku ja tuli ära. 

Ometi oleks võinud kutsikast üle käia! Siis tulin autost välja ja ulgusin ning kari ulgus 

mulle kilomeetri kauguselt.  

Sõitsin autoga teed mööda edasi. Ja siis ühtäkki tormab üks hundikutsikas meie poole. 

Tulime ruttu autost välja ja hundikutsikas jooksis vastu minu sõbra jalgu. Siis hüppas rohu 

sisse peitu, nagu halljänes kõrvad kikkis. Hakkasime sõbraga tema poole minema. Siis ta 

jooksis minust mööda ja ma haarasin tal käega turjast. Tõstsin ta üles ja ta hammustas. 

Emane kutsikas oli. Helistasin siis Peebule (ulukiuurija Peep Männil), et kas sa tahad 

kaelustada. Ma ei mõelnud selle peale, et ta veel kasvab, kaelus jääb väikseks. Lasin ta 

lahti. 

Mõelge nüüd selle peale, et talle jäi ilmselgelt minu lõhn külge. Ta läks ju omade juurde, ta 

pidi neile ju midagi rääkima. Kellega ta kokku sai ja kuskohast ta selle lõhna külge sai. 

Talle võis see lõhn ohtlikuks saada. Mind huvitavad sellised asjad. See tekitab minus 

küsimusi. 

Hundid on küll karjaloomad, aga nad pole iga päev koos, kaugel sellest. Hundikari võib 

lahkneda mitmeks väikeseks grupiks. Kui näiteks on kümneliikmeline hundikari, siis see 

võib hargneda kolmeks erinevaks grupiks. Näiteks nii, et kaks hunti on koos ja kolm hunti 

on 15 kilomeetri kaugusel neist ja ülejäänud on omakorda 10 kilomeetri kaugusel. Ja 

järgmine päev võivad olla uued grupid. 

 

Kas sa oled kuulnud ka teistest hundi peibutajatest (välja arvatud enda tuttavate)? 

Ma olen kuulnud, et Aegviidus on üks mees. Ma ei pea ise ennast üldse heaks ulgujaks. 
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Isahundi häält oskan teha, aga emahundi häält ei oska teha. 

 

Kas sa oled laulumees? 

Ma pean tunnistama, et ei ole. 

 

Kas peaks hundiulgumist kuidagi reguleerima Eestis? 

Ei peaks. Miks välja mõelda piiranguid, teadmata kas need on vajalikud või mitte. Minu 

arust oli väga vale otsus, et visata marutaudi vaktsiini metsa. Marutaud on looduslik 

regulatsioon. Minu koer sõi kapsli ära ja siis tuli justkui langetõve hoog peale. Jäi õnneks 

ellu. Sama juhtus mu onu koeraga ja veel paari tuttavaga. 

Teine asi oli see, et väikeulukeid on metsas palju. Tänu kährikule levis kärntõbi. Kährik on 

osa hundi toidulauast ja ka ilvese omast. Ja seetõttu levis ka huntidele kärntõbi, samuti ka 

ilvestel. Meil tänavu lastud seitse hunti olid kõik kärnas.  

 

Mis sa arvad, kui palju mõjutab ulu jäljendamine teisi loomi?  

Kui võta otseselt ainult ulgumine, siis ma arvan, et see üldse ei mõjuta. Olen ulunud 

niimoodi, et kitsed on põllu peal, sööda peal on metssead ning mina ulun ja hundid 

vastavad ning kitsed ja metssead on alles jäänud söögi peale. Sellepärast olen ma ka seda 

meelt, et inimese ulgumine metsas ei mõjuta hunte. 

  

Kuidas suhtud loodusturismifirmasse, mis pakub sellist teenust, et kutsutakse kuulma 

huntide ulgumist.  

Müts maha nende ees. Mina olen enda kodukandis lapsi viinud kopraid vaatama. Hästi 

paljud on ka käinud hunti minuga kutsumas, kuigi mitte raha eest. Arvan, et see muudab 

põhjendamatult vaenuliku suhtumist hundi suhtes positiivsemaks. 

 

On sul kunagi olnud hirmu huntidega suheldes oma elu pärast? 

Ei-ei, mul ei ole hirmu. Ma pigem kardan suurt kulti, aga mitte hunti. Ma väga ka ei põe, 

kui ma sinna metsa jään. Mind ei ole vaja surnuaial matta. Mul on metsas oma koerte 

surnuaed, minu koht on seal. 

 

Mis ametit sa pead igapäevaelus? 

Ma olen katuseplekksepp, teen käsitööna katuseid. 
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LISA 9 Peep Männili intervjuu 
Intervjuu ulukiseiraja Peep Männiliga 3. märtsil 2016. 

 

Kuidas sa hindad eestlaste suhtumist hunti? 

Kui me võrdleme suhtumist hunti suhtumisega teistesse loomadesse, siis eestlased 

suhtuvad hunti kõige negatiivsemalt. Kui me võrdleme teiste naaberriikidega, siis eestlased 

suhtuvad huntidesse kõige paremini. Teiste naaberriikide elanikud kardavad rohkem hunti. 

 

Kust sa esmalt kuulsid huntide peibutamisest? 

Jahimeeste käest, meil oli seal Järvamaal üks vana jahimees Mati Tooming, kes käis 

ulgumas. Ta lasi ka mõned hundid selle ulgumise pealt. 

 

Miks hundid uluvad? 

Nagu mina olen aru saanud, nad edastavad infot karja vahel. Peibutamise seisukohast ma 

arvan, et nad eeldavad, et tegemist on võõra hundiga. Võib-olla nad ei saa isegi aru, et mis 

hundiga tegemist on. Vana hundid kindlasti arvavad, et tegemist on võõra hundiga. 

 

Kas sa kasutad lambiklaasi või sa ulud ilma? 

Ma ei kasuta peibutamiseks lambiklaasi. Tegelikult ma olen ise vähe teinud, mõned korrad. 

Pigem olen ma kaasas käinud, kui teised teevad. 

 

Kas hundipeibutamist peaks piirama? 

Ma arvan, et kui see ei ole nii massiline ja väga suurt häirimist ei tekita, senikaua ei ole 

vaja midagi reguleerida. Kui ta läheks väga massiliseks, siis tuleks seda reguleerida. 

Tegelikult on ta häirimisfaktor, ta keerab loomuliku hundielurütmi  kergelt segamini. 

Võib-olla kõige halvem on peibutada, kui pojad on väikesed. Kui peibutamine oleks nii 

massiline, et kogu aeg käiakse, siis ta võib häirima hakata. Aga see mõned korrad ... 

Selle asemel, et enda tavapäraseid toimetusi teha, on hundid häiritud sellest igal juhul. See 

võib tekitada stressi, kui ilmub mingi võõras hunt. Võib-olla mõni hunt võtab seda külmalt, 

mõni on rohkem häiritud. 

Hunt arvab, et see on teine loom, ta peab tulema kontrollima. Võib-olla ta saab nii häiritud, 

et märgistab uuesti selle territooriumi. See võib tähendada seda, et kui neil on kutsikad, siis 
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neid jäetakse rohkem omaette. 

Meil on ju hundile jahipidamine ja pooled hundid lastakse igal aastal maha. Neid kahte 

häirimisfaktorit võrreldes on üks faktor, jahifaktor oluliselt suurem. 

 

Praegu seadusandlus ei reguleeri huntide peibutamist? 

Ei reguleeri. Kuid jahipidamise eesmärgil ei või kasutada elektroonikaseadmeid (mängida 

ulgu lindi pealt). Aga niisama hääli teha võib. Meelituseks, peletuseks võib igasuguseid 

hääli metsas teha, kui see teisi inimesi ei häiri. Muidu on see täiesti reguleerimata. Aga nii 

kaua kui probleemi ei ole, siis ei ole mõtet seda reguleerida. Kui probleem hakkab silma 

paista, siis tuleb sellega tegelda. Praegu isegi ei ole rajakaamerad reguleeritud. Aga osades 

riikides on nad reguleeritud. See on ka loomade privaatsuse küsimus. 

 

Kuidas mõjutab hundi peibutamine teisi loomi? 

Need loomad, kes on hundile saakloomad, neil võib see mingit stressi tekitada. Aga ma ei 

tea, kui paljud teised loomad seostavad seda häält hundiga. Võimalik et mitte eriti. Kui on 

selles suhtes mingi instinkt, siis võib-olla see teistel koerlastel, rebasel või kährikul. Võib-

olla ka kui mõni loom on väga lähedal, siis ta võib kaugemale joosta.  

 

Kas Eestis on suhtumine hunti paremuse poole läinud? 

Igal juhul on paremuse poole läinud. Kogu see suhtumine looduskaitsesse on muutunud 

paremaks. Varem oli arusaamine, et hunt on paha. Aga üha rohkem hakkab see asenduma 

arusaamisega, et hunt on üks looduse komponent. Praegu on ka jahimeeste võimekus 

suurenenud. Teatud aegadel läks hundi arvukus käest ära, näiteks 1990ndate aastate keskel. 

Siis jälle see negatiivsus suurenes hundi vastu. 

Praegu on arvukus kontrolli all, meil on ohjamise ja kaitsmise selged eesmärgid. Eesti 

peale peaks me hoidma 15-20 pesakonda, see on selline piir, kus hundid mahuvad enam 

vähem headesse elupaikadesse ära suurtesse metsamassiividesse. Aga kui hundi arvukus 

läheb suuremaks, siis nad on sunnitud kasutusel võtma kultuurmaastike pesitsuseks.  

 

Kas hunt domineerib šaakali üle? 

Muidugi, hunt on palju suurem kui šaakal. Ta tõrjub šaakali välja, kui nende vahel peaks 

olema konkurentsi olukord. Meil on praegu niimoodi, et šaakal asutab rannikualasid ja 

hundid elavad suurtel metsaaladel. Nende elupaiga eelistused ei katu omavahel. Hundi 

territooriumi keskel tõenäoliselt ikka šaakal ei ela. Šaakali populatsioon on kasvufaasis, 



77 

 

eelmine aasta oli meil tõenäoliselt kuus pesakonda. 

 

Kuidas on lood kärntõvega? 

Kui hundil võimalus avaneb, siis nad murravad kährikuid, eks nad siis saavadki selle 

haiguse. Ma ei tea, kui palju hunte sureb kärntõppe, kuid rasketel talvedel võib neid surra 

sellesse ka. Hunt on tugev loom, ta võib terveks saada. 

 

Kui metssigu metsast nii väheks jääb, mida hunt hakkab sööma? 

Kits tõuseb nii jõudsalt, et ma ei näe seda probleem. Kuigi – kui tuleb raske talv ja kitsed 

otsa saaks, siis oleks raske nii hundil kui ka ilvesel. Siiski – tõenäoliselt kutsikate arv 

pesakonnas väheneb, kuna metssiga oli niivõrd massiliselt. 
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LISA 10 Marko Kübarsepa intervjuu 

Intervjuu keskkonnaagentuuri kiskjate seire peaspetsialisti Marko Kübarsepaga, 

7.märts 2016 

 

Sa oled öelnud, et hundi ulgu ei tohiks niisama lõbu pärast järele teha. Kui teha, siis 

vaid selleks, et neid seirata. Kas ulu jäljendamine on aidanud neid seirata? 

Ma olen jätkuvalt sama meelt. Kas ta on aidanud seirata? Tähendab jäljendamine on 

oluline lisaabivahend. Mõnikord kasutatakse seda selleks, et teha kindlaks, kas pesakond 

on või ei ole. Looduses on tihtilugu nii palju teisi märke, nende abil saab ka hinnata, kas 

hundid on või olemas. Looduses sellist olukorda ei eksisteeri, tähendab pikaajaliselt mitte 

(et keegi võõras ulub sinu territooriumil). Tavaliselt, kui mingisugune sisserännanud 

tegelane teeb häält ja saab vastuse, siis ta läheb ära. Aga kui nüüd inimene ulub mitu korda 

järjest, siis kahtlemata on see väga suur häirija. Eriti oleneb see veel perioodist, on teada 

juhtumeid, kus emahunt viib enda kutsikad teise kohta pärast peibutamist. 

 

Kelleks hunt peibutajat peab? 

Reeglina tuleb isahunt vaatama, emahuntidega on üldse raskem kontakti saada. Ilmselge on 

see, et ta peab teda kellekski sugulaseks. Sest muidu ta ei tuleks nii pahaaimamatult 

vaatama. Kui ta teaks, et ta tuleb inimest vaatama, siis ma arvan, oleks see reaktsioon 

hoopis teistsugune. 

 

Kas sa käid ise hunte peibutamas? 

Aastas ma peibutan neid umbes 5-7 korda. Ma kasutan peibutamist selleks, et fikseerida 

kus nad on ja vastavalt sellele teha püüki (kaeluse panekuks). Tegelikult piisab ka lihtsalt 

minna metsa lahtiste silmadega vaatama, hundid jätavad maha väga palju märke, kui oskad 

vaadata. Minul ei ole mingit vajadust nende ulgumist kuulata.  

 

Mis on sinu jaoks kõige üllatavam olnud jälgides kaelustaud huntide tegemisi? 

Esimene asi oli see, et nende territoorium oli veel suurem, kui ma oleks arvanud. Mõni 

küsimus on vastuse saanud, aga on ka tekkinud samapalju uusi küsimusi.  

 

Hundiuurija Ilmar Rootsi rääkis, et osadel huntidele meeldib suhelda. 

Ma ei tea, mõningad üksikutele huntidele võib-olla. Ükskord me käisime Ilmariga Alam-

Pedjal ja saime peibutades vastuseid. Ilmar tõlgendas seda tookord niimoodi, et nad tulid 
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lähemale ja ulgusid ise. Seda võib tõlgendada ka teistmoodi, nii, et nad ootavad, millal sa 

ära lähed. 

 

Missugune suhe sul huntidega on? 

See on austusväärne suhe, ma austan kõiki loomi ühtemoodi. 

 

Kas loodusturismi firmad võiksid pakkuda turistidele kuulamiseks hundiulgu või 

vähemalt selle jäljendamisest? 

Looduse seisukohast kindlasti mitte. Pigem tuleks seda seadusandlikult keelustada, nagu ta 

kohati ongi keelustatud. 

 

Kas hundi peibutamine peaks olema Eestis reguleeritud? 

Kui see muutub tavaliseks, siis peaks see olema kindlasti reguleeritud. Kuigi seda võib-olla 

keeruline reguleerida, kuna see on üks osa peibutusjahist. 


