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Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata üle-eestilist metskitse asustustihedust ja 

absoluutarvukust ning analüüsida nende dünaamikat aastatel 2009-2015. Andmed 

kogutakse Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse- ja Õppemetskonna asuvatelt 

ajuloendustükkidelt, kus lisaks ajuloendusele viiakse läbi ka pabula- ja jäljeloendus. 

Töö käigus analüüsitakse Tipu uurimisala ja Järvselja metskitse asurkonna dünaamikat. 

Eesmärgiks on koostada regressioonvõrrandid, mis iseloomustavad tegeliku 

asustustiheduste, s.o ajuloenduste käigus saadud tulemuste sõltuvust pabula – ja 

jäljeindeksitest. Üle-eestilise asustustiheduse mudeldamisel kasutatakse pabulaloenduse 

seirealade keskmist pabulaindeksit ja üle-eestilist jäljeindeksit.  
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1.SISSEJUHATUS 

 

Käesolevas magistritöös keskendutakse peamiselt metskitse (Capreolus capreolus) 

dünaamika ning tõenäolisele üle-eestilisele asustustihedusele ja absoluutarvukusele.  

Tunnustatud terioloogi Dr. Lutz Briedermanni sõnul on metskitse loendamine metsaaladel 

raskeim või suisa võimatu ülesanne (1982: 136). Ametliku ulukiseirega tegelev 

Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakond ei hinda metskitse absoluutarvukust 2009. aastast 

saati. Enne seda hindasid metskitse arvukust jahimehed, kuid on alust kahelda, et toona 

alahinnati metskitse arvukust tugevalt (Randveer 2007: 21). Seega pole kunagi täpselt 

teatud, kui palju metskitsi, kui ühte tavalisemat ulukit, Eestis elab. 

Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on leida metskitse tõenäoline üle-eestiline 

asustustihedus ja absoluutarvukus, samuti analüüsida ja kirjeldada Tipu ning Järvselja  

metskitse asurkonna dünaamikat ajavahemikul 2009-2015. Sellel ajaperioodil toimusid 

Eesti metskitse arvukuse dünaamikas ulatuslikud muutused. Uurimisperioodi alul võis 

Eesti metskitse asurkonna arvukus ületada 100 000 isendit (Randveer ja Tõnisson 2009: 

19), järgnenud 2010/11. aasta lumerohke talve tõttu võis sellest hukkuda kuni 50% (Männil 

ja Veeroja 2010: 18). Aastatel 2011-2013 püsis arvukus väga madal, Tipu uurimisalal lausa 

nulli lähedal. 2014. aastal hakkas arvukus taas kasvama ning 2015. aastal tehtud pabula- ja 

jäljeloendused näitasid kiiret tõusu. 

Andmed käesoleva töö jaoks kogutakse Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse- ja 

Õppemetskonnas asuvatest ajuloendustükkidelt, kus lisaks ajuloendustele viiakse läbi 

talvised jälje- ning kevadised pabulaloendused. Eesmärk on leida regressioonvõrrandid, 

mis võimaldavad hinnata tegelikku asustustiheduse, s. o ajuloendusel saadud tulemuse 

sõltuvust pabula- ja jäljeindeksiga. Leitud mudelites kasutatakse Keskkonnaagentuuri 

ulukiseireosakonna poolt avaldatud üle-eestilist jäljeindeksit ja pabulaloenduse seirealade 

keskmist pabulaindeksit.  

Autor soovib tänada juhendajat Tiit Randveeri ning Peep Männilit ja Rauno Veeroja 

Keskkonnaagentuuri ulukseiresakonnast. 
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2. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

2.1.  Metskitse arvukuse dünaamika läbi aegade Eestis 

 

Eelmise sajandi alguses võis metskitsi Eestis olla 15-25 000 isendit. 1915/16. aasta karmil 

talvel vähenes metskitsede arv järsult. Arvukuse langus jätkus sõjaaegse ja  -järgse 

salaküttimise tõttu. Metskitsede esimene loendus viidi läbi 1924. aastal, mil riigimetsades 

elas umbes 3800 isendit. 1934. aasta jahiseaduse raames kanti metskits kasulike ulukite 

nimistusse ning tema arvukus hakkas tõhusama kaitse, soojade talvede ja huntide vähesuse 

tõttu kasvama. 1939. aastal loendati riigimetsades 22 000 metskitse, kuid see arvukus oli 

kindlasti mõnevõrra suurem, kuna riigimetsead moodustasid 80% Eesti metsadest. 

Metskitsi kütiti kolmekümnendatel vähe. Asustustihedus võis ulatuda teatud piirkondades 

kuni 140 isendini 1000/ha. 1940/41. aasta erakordselt karmil talvel hukkus 40% metskitse 

asurkonnast. Neljakümnendatel tõusis huntide arvukus ning sõraliste arv püsis madal.  

 

Tabel 1. Metskitse arvukus. Allikas: (Randveer 1989: 94). 

Arvukus Aasta Arvukus Aasta Arvukus 

5000 1965 27400 1975 57300 

7950 1966 27000 1976 42600 

8000 1967 29900 1977 33000 

9000 1968 34000 1978 28400 

10000 1969 42400 1979 34000 

11500 1970 43200 1980 40500 

12800 1971 51000 1981 40000 

14000 1972 54300 1982 35000 

17600 1973 60100 1983 40000 

22000 1974 59500 1984 40500 

 

Metskitse arvukus hakkas taastuma viiekümnendate keskpaigas. Kuuekümnendatel leidis 

aset metskitse arvukuse plahvatuslik kasv. Järgneval dekaadil oli metskitse arvukuseks 
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ametlikel andmetel 60 000 isendit, kuid neid võis kindlasti üle 100 000 olla. 

Kaheksakümnendatel püsis arvukus 40 000 ringis (Randveer 1989: 75-76). Ametlikke 

loendusandmeid aastatel 1955-1984 kajastab tabel 1. 

Üheksakümnendate alguseks tõusis ametlike loendusandmete järgi metskitse arvukus 

60 000 isendini (joonis 2). Arvukus langes kuni 1998. aastani, mil loendati 28 000 isendit. 

Seejärel hakkas arvukus uuesti kasvama ning 2007. aastal elas Eestis 65 000 metskitse 

(Randveer jt 2009: 17).  

 

Joonis 1. Metskitse arvukuse dünaamika. Allikas: (Randveer jt 2009: 17) 

 

Kõrge asustustiheduse tõttu levima hakanud haigused, kõrge kiskjate arvukus ja 

suurenenud küttimismaht tingisid metskitse arvukuse languse 2008. aastal (Männil jt 2011: 

21). 2009. aastal metskitse absoluutarvukust enam ei hinnatud. Arvukusdünaamikat 

iseloomustavateks näitajateks jäid jälje- ja rohkuseindeks, küttimismahu muutus ning 

jahimeeste hinnang arvukuse muutusele. 2009. aastal oli metskitse arvukus stabiilne, 

mõnes maakonnas esines kerge langus (Männil ja Veeroja 2009: 18). 2010. aasta kevadeks 

oli metskitse arvukus karmi talve tõttu järsult langenud, hukkuda võis umbkaudu 50% 

metskitse asurkonnast. Kuna metskitsede massiline hukkumine toimus märtsi teises pooles, 

kui jäljeloendus oli juba läbi viidud, kajastus 2009/10. aasta talve ülikõrge suremus 

osaliselt ka 2011. aasta seireandmetes. Metskitsi kütiti eelneva aastaga 30 % vähem 

(Männil ja Veeroja 2009: 18). 2011. aasta talv oli samuti metskitsele ebasoodne, kuid 

massilist hukkumist ei esinenud.  (Männil jt 2011: 21). 2012. aastal jätkus jahimeeste 
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andmetel metskitse arvukuse kahanemine, oluliselt vähenes ka jälje- ja pabulaindeks. 

Järjestikused metskitsele ebasoodsad lumerohked talved tõid kaasa mitmete 

viljakusnäitajate languse. Paljudes jahipiirkondades loobuti metskitse küttimisest (Männil 

jt 2012: 25). 2013. aastal hakkas metskitse arvukus vähesel määral tõusma. Kasv oli 

piirkonniti ebaühtlane. Küttimise tõusis võrreldes eelnenud aastaga kaks korda (Männil ja 

Veeroja 2013: 29). Jahimeeste pakutud hinnangu kohaselt jäi 2014. aasta metskitse 

arvukus eelnenud aastaga samale tasemele, kuid mõnedes maakondades leidis aset 

arvukuse märgatav kasv. Küttimismahud olid valdavalt marginaalsed (Veeroja ja Männil 

2013: 41). 2015. pabula- ja jäljeloendus näitavad metskitse arvukuse jätkuvat kasvu. 

Joonisel 2 on välja toodud metskitse küttimismaht ja jäljeindeks aastatel 1991-2014. 

 

Joonis 2. Metskitse küttimine ja ruutloenduse jäljeindeksi muutused. Allikas: (Männil ja 

Veeroja 2014: 37) 

 

 

 2.2. Metskitsede alaloendamine 

 

Metskitse loendamist on paljud teadlased hinnanud äärmiselt komplitseerituks või suisa 

võimatuks. Metskitse arvukust hinnatakse tugevalt tegelikkusest alla. Alaoendusele 

viitavad mitmed radikaalsed loendusmeetodid nagu totaalküttimised seitsme- ja 

kaheksakümnendatel. Näiteks Pielowki ja Bresinski (1982: 410-411) teadusuuringu tarbeks 

kütiti 1975. aastal Lääne-Poolas ausuvas uurimisalal peaaegu kõik isendid, tekitades nii 

populatsioonis vaakumi. Alal, kus eelnenud ajuloenduste tulemuste  põhjal hinnati 

populatsiooni suuruseks ligikaudu 40 isendit, osutus tegelik isendite arv 146-ni.  
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Eestis viidi 2006. ja 2007. aastal metskitse asustustiheduse ja arvukuse hindamiseks läbi 

ajuloenduseid 2990 hektaril ning saadud tulemus ekstrapoleeriti tervele Eestile. Selgus, et 

ajuloenduste põhjal hinnati metskitse arvukust 2,4 korda kõrgemaks jahimeeste poolt 

pakutust ehk toonastest ametlikest loendustulemustest (Randveer 2007: 21). 

Raadiotelemeetria abil kogutud teave ilvese murtud saakloomade kohta mingis ajaühikus 

(„killing rate“) on näidanud, et ilves murrab aastas keskmiselt 48 metskitse (Okarma 

1997: 217). Eestis kogutud andmed näitavad, et kõrgema murdmismääraga kutsikatega 

emailves murrab iga 3,9 päeva järel metskitse ehk 90 isendit aastas. Isane ilves tarvitab 

toiduks 60 metskitse aastas (Kont 2010: 23). Kuna kiskjate loendus on suhteliselt täpne, 

võib arvata, et sellise murtud hulga juures on metskitsi märksa rohkem, kui loendusandmed 

on näidanud. 

Metskitse arvukuse dünaamika sõltub peamiselt populatsiooni juurdekasvust ja 

looduslikust suremusest, mida on keeruline seirata. Randveer on hinnanud metskitse talvist 

looduslikku suremust kevadise pabulaloenduse raames (2012). Perioodil 2007- 2014 leiti 

800 km kogumarsruudil 14 metskitse korjust. Kuna vaateväli võib spekulatiivselt olla 30 m 

ringis, teeb see talviseks suremuseks keskmiselt 5,8 isendit 1000/ha. 2010. aastal oli vastav 

näitaja lausa 42 isendit/1000 ha. Võrdluseks 2006. aastal arvukuse kõrghetkel oli 

jahimeeste hinnangul metskitse asustustiheduseks 26 isendit 1000/ha (Randveer 2007: 21). 

Järelikult oli tegelik asustustihedus märksa kõrgem. 

 

 

2.3. Metskitse arvukust mõjutavad tegurid 

 

2.3.1. Metskitse sündivus 

 

Normaalselt arenenud emane metskits saab suguküpseks 13-14 elukuul (MacDonald ja 

Barret 2002: 115). Ovulatsioon võib toimuda ka alla üheaastastel kitsedel, kuid 

tavapäraselt jääb suguküpsete emasloomade hulk alla 10% tallede populatsioonist. 

Erandina võib välja tuua Pikering’i piirkonna Inglismaal, kus tervelt 48% alla üheaastastest 

kitsedest olid ovaleerunud, neist 8%-l arenes ka loode (Hewison 1996: 8). 
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Varasematest uuringutest on selgunud, et metskitse potentsiaalne viljakuse indeks on 1,56 

talle üle 21 kuu vanuste emaste ning 1,83 loodet tiinete emaste kohta. Kõige viljakamad on 

metskitsed 5-8 aasta vanuselt, kui emaslooma kohta sünnib 1,73-1,89 talle. Fertiilsus on 

madalaim 1-2 aastastel metskitsedel (Fruzinski ja Labudzki 1982: 367). Metsavaestel 

aladel, peamiselt kultuurmaastikul elavate metskitsede viljakus on veidi kõrgem, ulatudes 

keskmiselt 1,89 looteni tiine emaslooma kohta (Kaluzinski 1982: 391).  

Eestis on metskitse potentsiaalset viljakust üritatud määrata 1986. ja 2003. aastal. Esimesel 

korral uuriti vaid 25 metskitse viljakust – kümnel määrati kollakehade ja 15-l loodete arvu. 

Leiti, et tiinel metskitsel on keskmiselt 1,96 järeltulijat. 2003. aastal uuriti 23 kütitud isendi 

munasarju ning potentsiaalseks viljakuseks kujunes 2,17 kollakehaemaslooma kohta, mis 

tõenäoliselt soodsatel tingimustel loodeteks arenevad. Kahe eelneva viljakusuuringu põhjal 

ei saa kahjuks kindlaid üldistusi teha, kuna uurimismaterjali oli selgelt liiga vähe 

(Randveer ja Tõnisson 2006, viidatud Randveer 2007: 7 kaudu).  

Viljakus võib sõltuda emaslooma kaalust. Kogu Suurbritannia saart hõlmavas uuringus 

selgus, et viljakus suureneb kehakaalu kasvades. Raskemad alla üheaastased kitsed 

ovuleerusid ning tiinestusid sagedamini kui kergema kaaluga emasloomad. Raskemad 

noorloomad (12-24 kuused kitsed) ovuleerusid ja tiinestusid samuti sagedamini ning 

kandsid enam kollakehi ja looteid kui kergemad liigikaaslased. Täiskasvanud metskitsede 

viljakust mõjutab kehakaal analoogselt noorloomadega, va tiinestumist – vanaloomade 

tiineks jäämine ei sõltunud kehakaalust. Vastupidiselt eeltsiteeritud Poolas tehtud 

uuringuga(Fruzinski ja Labudzki 1982: 367), ei leidnud inglise terioloogid üle kahe 

aastaste emaste puhul viljakuse sõltuvust vanusest. Noorloomade fertiilsus oli üldjuhul 

täiskasvanutest madalam (Hewison 1996: 191). Antud uuringu autorid küll nendivad, et 

emaslooma kehakaal mõjutab kindlasti tema viljakust, kuid kogutud tõendid on 

ebapiisavad seletamaks viljakusnäitajate suuri erinevusi uuringus kajastatud 15 metskitse 

populatsiooni vahel. See viitab sellele, et lisaks kehakaalule mõjutavad viljakust ka 

asustustihedus, toidu kättesaadavus ning ilmastikuolud (Hewison 1996: 196).  

Norras jälgiti metskitse asustustiheduse mõju kehakaalule ja viljakusele n-ö ideaalses 

keskkonnas. Uuring viidi läbi 10 km2 suurusel saarel kahe kilomeetri kaugusel Kesk-Norra 

rannikust, kus puudusid kiskjad ning toitumis- ja ilmastikutingimused olid suurepärased. 

Seaduslikku jahti uurimisperioodil ei peetud, kuid ette tuli salaküttimist. Uuringu 

peamisteks eesmärkideks oli aimu saada metskitse plahvatuslikust juurdekasvu 
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potentsiaalist ning kuidas kõrge asustustihedus võiks mõjutada emasloomade kehakaalu ja 

viljakust. Uurimisperioodi neljandaks aastaks kasvas metskitsede asustustihedus 10,1-lt 

isendilt 34,4-le isendile km2 kohta. Asurkond kahekordistus kõigest 1,7 aastaga. Järgneval 

kahel aastal populatsioon küll kasvas, kuid kahaneva kiirusega. Tallede arv emaslooma 

kohta ei erinenud oluliselt noorloomade (kuni 2-aastaste) ja täiskasvanute vahel. Kinnitust 

ei leidnud väide, et üha suurenev asustustihedus peaks vähendama tallede arvu pesakonnas. 

Raskematel emakitsedel (30,5±1,7 kg) sündis keskmiselt 2,7±0,5 talle, seevastu kergematel 

(27,3±1,3 kg) oli pesakonna suuruseks keskmiselt 1,6±0,5 talle. Üllatavalt ei erinenud 

oluliselt sigivate ja mittesigivate emasloomade kehakaal, 13-l mittesigival kitsel vaid neljal 

oli kaal alla keskmise (Andersen ja Linnell 2000: 703). Eelnenud uuringu andmeid ei saa 

kindlasti Eesti oludele otseselt üle kanda, kuid võivad anda juhtnööre, kuidas võib toimida 

Eesti metskitse populatsiooni dünaamika, kui talved on soojad ja lumevaesed ning kiskjate 

arvukus madal. 

 

 

2.3.2. Metskitse juurdekasv 

 

 Poola teadlased hindasid metskitsede sugu ja vanust 70-ndate teises pooles 9737 isendil 

ning selgus, et tallede osakaal moodustas umbkaudu 42% sügiseset populatsioonist 

(Fruzinski ja Labudzki 1982: 369). Eestis kogutakse augustist oktoobrini metskitse 

juurdekasvu kohta andmeid visuaalsel vaatlusel. Vaatluspäeval nähtud isenditel eristatakse 

sugu ja fikseeritakse tallede arv. See on algmaterjal mitmesuguste populatsiooni struktuuri 

ja juurdekasvu näitajatele. Joonisel nr 3 on näha populatsiooni struktuur, tallede osa 

sügiseses populatsioonis võib võtta kui juurdekasvu. Värskeimate, 2014. aasta andmete 

järgi on juurdekasv 38,7 %. See näitaja varieerub 24,2 %-st Hiiumaal kuni 45,4 %-ni 

Valgamaal. 
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Joonis 3. Metskitse populatsiooni struktuur sügisestes vaatlustes (Männil ja Veeroja 2014: 

40) 

 

Poolas, Zielonka eksperimentaaljahimajandis, võeti arvesse tallede esimese 5-6 elukuu 

suremuse leidmiseks katsealal potentsiaalne viljakuse ja reaalse juurdekasvu näitajad ning 

leiti, et mais novembrini hukkub keskmiselt 37,6 % talledest. Kahjuks on võimatu 

metsakeskkonnas suremuse põhjuseid varjatud eluviisi tõttu kindlaks teha (Frizinski ja 

Labudzki 1982: 370). Iseloomulik on see, et ülikõrge suremusega aastasele järgneb 

keskmisest märksa suurema suremusega aasta (Kaluzinski 1982:392). 

 

 

2.3.3. Talvine suremus 

 

Väikese kasvu ning peenikeste jalgade tõttu mõjutavad karmid ilmastikuolud nagu sügav 

ja/või kõva koorikuga lumi ning pikemalt püsiv pakane metskitse rohkem kui põtra või 

punahirve. Rootsis kasutati telemeetria teel ulukite jälgimist juba eelmise sajandi 

seitsmekümnendadel, kui terioloogid Cederlund ja Lindstrüm (1983: 134-135) uurisid 

raadiokaelustega varustatud metskitsede talvist suremust. Uurimisperioodi vältel (1974-

1979) esinesid valdavalt mõõdukad talved õhukese või keskmise lumikattega,  erandiks oli 

1976/77 talv, kui lumikatte paksus püsis kaks kuud 70 cm juures.  Piirkonnas, kus 

metskitsede asustustiheduseks oli 35 isendit 1000/ha, oli talvine suremus normilähedastel 
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talvedel 0,7 ha/1000 ha juures. Eelpool nimetatud lumerohkel talvel ulatus suremus 

täiskasvanud loomadel (>24 kuud) 6,5 ning noorloomadel  9,5 isendini 1000 ha kohta. 

Metskits vajab talve üleelamiseks vajalikku konditisooni saavutamiseks kõrgema 

energiasisaldusega ja kergesti seeditavat toitu nagu vaarikad ja puhmastaimed (Randveer 

1989: 68), mis sügava lume korral jäävad kitsedele kättesaamatuks.  Paksus lumes 

liikumine kulutab energiat ja väheväärtuslikku toitu tarbides saab seda vähe tagasi ning 

looma kehakaal hakkab langema, mis viib surmani läbi kurnatuse või kiskja rünnaku. 

Antud uuringu tulemused näitasid, et karmil talvel on metskitse keskmine kaal 10 kuni 

16% väiksem kui normilähedastel talvedel.  

Fruzinski ja Labudzki (1982: 367) sõnul hukkus kahel karmil talvel 1976/1977 ja 

1978/1979 Lääne-Poola metsades märtsikuuks vastavalt 33,4 % ja 34,8 % 

sügisestestmetskitsepopulatsioonidest, õhukese lumikatte korral ei ületanud 10 % sügisest 

arvukusest. Valdavalt kultuurmaastikul elavate metskitsede suremus ulatus Lääne-Poolas 

1978/1979 talvel 51 %-ni (Kaluzinski 1982: 392). Eelnevad kaks uuringut näitavad selgelt, 

et karmid ilmastikuolud võivad metskitse populatsioone drastiliselt vähendada, kuid 

jätavad kõrvale kiskjate (eeldatavasti nende puudumise tõttu) mõju. Eestis seevastu on 

ilves ja hunt levinud kiskjad. 2009/2010 talvel hukkus paksu lumikatte ja püsivate 

madalate temperatuuride tõttu sarnaselt Okarma jt (1995) läbi viidud uuringuga, umbes 50 

% kogu Eesti metskitse asurkonnast (Männil ja Veeroja 2011: 58). Ilvese arvukus oli tol 

hetkel Eestis stabiilne ning seegi mõjutas metskitse nõnda kõrget looduslikku suremust 

(Männil ja Veeroja 2010: 20).  

 Aastatel 1969 kuni 1994 viidi  Bialowieza metsas Poolas läbi põhjalik uuring kiskluse, 

lume paksuse, tammetõru saagi ja antropogeensete tegurite (küttimine, hulkuvad koerad) 

mõjust ulukite, sh metskitse suremusele. Bialowieza mets paikneb vastu Valgevene piiri 

ning on kliimalt üpris sarnane Eestiga. Pikaajalise uuringu käigus esines nii lumerohkeid 

kui keskmiselt soojemaid ja lumevaeseid talvesid. Samuti leidus seal ilveseid ja hunte. 

Metskitse peamine suremuse põhjus oli haigus või nälgimine (31% leitud korjustest),  

järgnesid ilvese (28 %) ja hundi kisklus (23%). Lumerohkel talvel aastatel 1969/1970, mil 

lumepaksus ulatus 100 cm-ni, hukkus 50 % metskitse  asurkonnast  (Okarma jt 1995: 204). 
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2.3.4. Kiskluse mõju metskitse arvukusele 

 

Peamisteks looduslikeks vaenlasteks on metskitsele ilves, hunt, karu, rebane ja hulkuv 

koer. Samuti võivad metskitsi harvadel juhtudel rünnata kassikakk, kalju- ehk maakotkas 

ning metssiga (Randveer 1989: 61). Erinevalt põdralehmast ei suuda emakits oma järglasi 

vaenlaste eest kaitsta. Samuti ei suuda metskitsetalled esimestel elunädalatel erinevalt 

põdra- ja hirvevasikatest oma emale järgneda ning on emakitse ära olekul avatud paljudele 

ohtudele. Vastsündinud tallede ellujäävus sõltuvad ilmaoludest ja emakitse 

toitumistingimustest. Imetava metskitse toiduvajadus on palju suurem kui talledeta loomal 

ning hilise ja külma kevade puhul on suremus kõrge, kuna hilinenud vegetatsiooniperioodi 

tõttu tekib emakitsel toidupuudus. Negatiivselt mõjuvad ka madalad temperatuurid 

(Randveer 1989: 51).  

Poolas Bialowieza metsades telemeetriliselt jälgitud ilvesed murdsid nelja aasta jooksul 

keskmiselt 26% metskitse kevadistest (mil liigi arvukus on aasta kõrgeim) 

populatsioonidest. Ühes kuus tarvitati toiduks keskmiselt neli metskitse. Laias laastus 

murti kitsi vanuselises jaotumises proportsioonis nende esinemisele looduses. Ilvese 

kisklus, edestades küttimise, hundi kiskluse ja haigused, oli ülekaalukalt levinuim põhjus 

metskitse suremuses, olles nii oluliseks populatsiooni arvukust limiteerivaks teguriks 

(Okarma jt1997: 2017). Norra teadlased  (Melis jt 2010: 170) võtsid arvesse lisaks ilvese 

kisklusele keskkonnatingimused ja maa tootlikkuse. Leiti, et ilvese kisklus mõjutas 

metskitse populatisooni karmimate keskkonnatingiumuste puhul ja madala tootlikkusega 

aladel.   

Eestis on ilveseid varustatud telemeetriakaelustega alates 2008. aastast, et välja selgitada 

ilvese kodupiirkonna suurus ning mõju metskitsepoplulatsioonidele. Telemeetriliste 

uuringute põhjal võib väita, et metskits on peamine saakloom ilvesele. Tipu uurimisalal, 

kus antud uuringud algselt läbi viidi,  murdsid ilvesed umbes 28% sealsest metskitse 

asurkonnast. See on ligilähedane eelnevalt välja toodud poola uurijate poolt välja pakutud 

murdmismääraga. Eestis tervikuna murdsid ilvesed 2008. aasta arvukuse juures, milleks oli 

770 isendit, kokku 30 tuhat metskitse (Kont 2010: 23). Võrdluseks kütiti samal aastal 

Keskkonnaagentuuri andmetel 18 000 metskitse. Võib väita, et metskitse looduslikul 

suremusel on suur roll ilvese kisklusel ning sel liigil on võime metskitse arvukust oluliselt 

vähendada (Kont 2010: 23). 



15 

 

Tipu uurimisalal on telemeetriakaelustega varustatud ka hunte, kelle peamisteks 

saakloomadeks on olnud põdravasikad ja – mullikad ning metssead. Mestkitse on vaid 

murtud ühel korral (Kübarsepp 2013: 7). Kitsede nõnda vähene esindatus tuleneb  nende 

madalast asustustihedusest.  

Metskitsi võivad murda lisaks hundile ja ilvesele ka rebased, kes kasutavad ära raskete 

talveolude tagajärjel metskitsede kurnatust. Rootsist on näide, kus kaks rebast teevad 

koostööd ühe ja sama metskitse murdmisel. Siiski on rebaste osa metskitse talvisel 

suremusel marginaalne. Metskitse suvine suremus väljendub peamiselt tallede suremuses 

ning siin on kindlasti rebasel tähtis mõju. Rootsi terioloogid on määranud rebasekutsikate 

urgudes ekskrementide sisaldust, millest erinevatel aastatel moodustavad kolmandiku kuni 

poole kas metskitse või närilise jäänused, tulenevalt viimaste tsüklilisest arvukuse 

dünaamikast. Näriliste madalseisul moodustasid närilised 3,3-9,3% ja metskitsed 46-47% 

rebasekutsikate toidust, heal näriliste aastal vastavalt 33-47% ja 23-26%  (Cederlund ja 

Lindström 1983: 141). 

 

 

2.3.5 Antropogeenne mõju 

 

Metskits on üks Eesti tähtsamaid jahiulukeid.  Joonisel 1 on näha, et 2000. aastate lõpul, 

metskitse arvukuse kõrgseisul, kütiti aastas peaaegu 20 tuhat isendit. Hetkel on arvukus 

pärast mõne aasta tagust madalseisu jälle taastumas ning metskitse kui jahiuluki tähtsus 

samuti tõusuteel. Metskitsi kütiti 2013. aastal 2884 isendit (Männil ja Veeroja 2014: 38). 

Metskitsed kasutavad sageli elupaigana kultuurmaastikke, kus heina niitmisel ja 

haljassööda kogumisel hukkub arvukalt tallesid. Eestis on andmeid niitmistööde käigus 

hukkunud loomade kohta äärmiselt vähe. Poolas hukkus niitmistööde käigus keskmiselt 

(Kaluzinski 1982: 451) 26% kõigist sündinud talledest. Eestis hukkub tallesid arvatavasti 

märksa vähem, sest eelnevalt tsiteeritud uuring viidi läbi piirkonnas, kus metsasus oli vaid 

7%, meil on metsaga kaetud pool riigi territooriumist.  Eestis on tehtud teavitustööd ohutu 

niitmise kohta, iseasi palju seda reaalelus rakendatakse. Põllumajandus üha intensiivistub 

ning tallede hukkumine niitmistöödel vajab kindlasti  uurimist. 
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3 .UURIMISALADE KIRJELDUS 

 

3.1.Tipu uurimisala 

 

Tipu uurimisala asub Edela-Eestis, Pärnu- ja Viljandimaa piiril ja hõlmab umbes 800 km²  

metsamassiivi. Uurimisala pindalast moodustavad rabad 20%, põllu- ja kultuurmaastikud 

vaid 3%. Uurimisala lõunapiiriks on Valga-Uulu maantee. Põhjapoolse osa hõlmab 

Soomaa rahvuspark, kus ulukitele jahti ei peeta ning ulatuslikke metsamajandustöid läbi ei 

viida. Samuti jäävad rahvuspargi territooriumile uurimisala ulatuslikumad rabad Kikerpera 

ja Öördi. Valdav osa uurimisala paikneb tulundusmetsades, mida haldab ja majandab 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Jahinduse korraldamisega tegeleb samuti RMK - 

rahvuspargist välja jääv osa kuulub Kilingi-Nõmme jahipiirkonda. 

 

Joonis 4. Tipu uurimisalal asuvad ajuloendustükid ning pabula-ja jäljeloendustransektid. 

Allikas:( Laos jt 2013: 26) 
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Joonisel 4 on kujutatud Tipu uurimisala ning seal paiknevad ajuloendustükid, kus 2008. 

aastast on lisaks läbi viidud pabula- ja jäljeindeksiloendused. Taustal olevad rohelised 

ruudud on Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna pabulaloendus- ning sinised 

jäljeloendusruudud.  Jooniselt 4 puuduvad uurimisperioodi alul kasutatud Riimaru, Pärtli ja 

Öördi II ajuloendustükid. 

Tipu uurimisalal on läbi viidud alates 2005. hundi ja 2008. aastast ilvese GPS-GSM 

telemeetriauuringuid välja selgitamaks nende koduterritooriumi suurust ja mõju 

saakliikidele (sh metskitsele). Metskitse arvukust on uuritud selles piirkonnas 2008. aastast 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastava rakendusuuringu „Metskitse 

asustustihedus, elupaiga kasutus ja sesoonsed ränded“ raames (Randveer jt 2010: 3). 

 

 

3.2. Järvselja 

 

Teine osa andmeid kogutakse SA Järvselja Katse- ja Õppemetskonna maadelt, mis asuvad 

Tartumaal Meeksi ja Võnnu valdade territooriumitel. Metskonna pindala on 10 618, millest 

metsamaa moodustab 6038 ha. Metsi majandatakse intensiivselt. Metskonna maadel 

paikneb Järvselja looduskaitseala, kus osaliselt paikneb Haavametsa ajuloendusetükk. 

Põhjapoolsed sood ja soosaared kuuluvad Peipsiveere looduskaitseala koosseisu. 

Jahipidamine on Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas lubatud, va. Ürgmetsa 

sihtkaitsevööndis. Jahti korraldab Järvselja jahiselts. 
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

 

4.1. Ajuloendused 

 

Ajuloendust kasutatakse ulukite asustustiheduse määramiseks, kus teada oleva pindalaga 

metsakvartalite küljed piiratakse loendajatega, kes märgivad üles kõik ühe rivina (joonis 5) 

liikuvate lärmi tegevate „ajajate“ poolt metsast välja hirmutatud loomad. Ajuloendust 

viiakse läbi ka ajujahti pidades, mil loendajateks on jahimehed, kes kütivad välja aetud 

neile sobivaid ulukeid. Ajumastis sees olevad „ajajad“ jätavad meelde vaid üle nende 

vasaku õla liikuvad loomad. Ajuloendust viiakse läbi sügiseti ja/või kevaditi, harva talviti. 

 

 

Joonis 5. Ajajate rivi. Allikas: (Metskitse asustustihedus elupaiga kasutus ja sesoonsed ränded 2010; 

Marku Vainu foto) 
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Ajuloendusetükk peab olema enam-vähem ristkülikukujuline ja piiratud teede ja sihtidega, 

kus on piisavalt hea nähtavus välja aetud loomade silmamiseks. Vajalikud on 

ajuloendustükki läbivad sihid, kus „ajajate“ rivi korrigeerida, et aeglasemalt liikuvaid 

inimesi järgi oodata ja vältida nende eksimist.  

Tipu uurimisala ja Järvselja Katse- ja Õppemetskonna ajuloendusetükkide valimisel on 

järgitud lihtsasti ligipääsetavust, kuna „ajajaid“ peab olema kogu ajuloendustüki katmiseks 

kahe-kolmekümne ringis ja neid on vaja kohale transportida bussidega. Nõnda talitledes 

pole olnud võimalik järgida juhuslikkuse printsiipi, kuid siiski on silmas peetud 

elupaigatüüpide esindatust. Erinevalt Järvseljast on Tipu uurimisalal jälgitud ajutükkide 

hajusat paiknemist üle kogu uurimisala. 

 

 

4.2. Hirvlaste pabulaloendus 

 

Pabulaloenduse korral leitakse pabulaindeks, mis kujutab endas pabulahunnikute arvu ühe 

kilomeetri kohta ehk pabulate tihedust. Hirvlaste pabulaloendusel märgitakse üles ja 

salvestatakse GPS-seadmega kõik nelja meetri laiusel ribal (lugejast kaks meetril ühele ja 

teisele poole) leiduvad pabulahunnikud. Loendusmarsruudi pikkus peab olema teada. 

Metskitse, punahirve ja põdra kõrval pannakse kirja ka metssea, karu, jäneste, hundi, ilvese 

ja metsakanaliste ekskremendid ning kährikkoera „peldikud“, samuti leitud korjused ja 

nähtud loomad. Üles tuleb märkida ka suuremad kui ühe m² pindalaga metssea tuhnimised. 

Loendus viiakse läbi aprillis, kui lumi on sulanud ja taimestik pole veel tärganud. Kirja 

pannakse vaid eelneval talvel produtseeritud ekskremendihunnikud (joonis 6), 

sammaldunud või lehtedega kaetud pabulahunnikuid üles ei märgita (Veeroja 

2015:1).Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakond viib läbi pabulaloendust spetsiaalsetel 

kaheksa kilomeetristel seireruutudel. Ajuloendustükkidel on pabulaindeksiloendust läbi 

viidud vabalt valitud marsruutidel. 
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Joonis 6. Metskitse pabulahunnik (autori foto) 

Pabulaloenduse täpsus sõltub mitmetest teguritest nagu loendaja kiirus ja erksus, 

alustaimestiku tihedus, puistu seisund ning ilmastikutingimused. Loendaja peab liikuma 

rahulikult, et näha kõiki marsruudil leiduvaid  ekskremente, just metskitse pabulad võivad 

oma väiksuse tõttu tähelepanuta jääda. Tiheda alustaimestiku, näiteks kõrge puhmarinde 

puhul on raskesti jälgitav isegi loendaja jalgeesine. Pabulate leidmise teeb oluliselt 

keerukamaks rohke tuulemurd. Päikesepaiste ja vihm komplitseerivad samuti 

ekskremendihunnikute loendust.  

 

 

4.3. Talvine jäljeloendus 

 

Jäljeloenduse tulemusena selgub jäljeindeks, milleks on keskmine jäljeridade arv ühe 

kilomeetri loendusmarsruudi kohta. Järgnevalt on kasutatud Keskkonnaagentuuri 

ulukiseireosakonna ruutloenduse metoodilist juhendit. Talvise jäljeloenduse korral 

registreeritakse kaardile või GPS seadmesse kõik loendusmarsruudiga ristuvad lumel 

olevad jäljeread ja loendamisele kuuluvate lindude vaatlused. Loendusmarsruudid 

kulgevad mööda teid ja kvartalisihte. Loendamisele kuuluvad metskitse (joonis 7), põdra, 

punahirve, orava, hall- ja valgejänese, mingi, nugise, saarma, mägra, kärbi, nirgi, hundi, 

rebase, ilvese, karu, kährikkoera, kopra, ondatra, metsise, tedre, laane-, põld- ja rabapüü 

jäljeread.  

Loendaja on kohustatud üles märkima kõik loendusmarsruudiga ristuvad jäljeread ka siis, 

kui on ilmselge, et mitu erinevat ristunud jäljerida kuuluvad samale isendile. Kahtlustades 
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mitme isendi liikumist samal jäljereal, tuleb transektilt kõrvale pöörduda ning jäljerada pidi 

liikuda seni, kuni isendite arvu on võimalik kindlaks teha. Talvine jäljeloendus nõuab häid 

lumeolusid, seega on seda lubatud läbi viia 15. jaanuarist märtsi lõpuni. Ulukite jäljeread 

tuleb üles märkida 24 kuni 48 tundi pärast lumesadu. 

 

Joonis 7. Metskitse jälg. Allikas: (Ulukite jäljevihik 2009: 21) 

 

Lumikate peab võimaldama määrata ka väiksemate ulukite jälgesid. Vahetult enne 

loendust ei või olla ekstreemset pakast, tugevat lumesadu või tugevat tuult. 

Keskkonnaagentuuri ulukseireosakanna iga-aastases seirearuandes kasutatakse võimaliku 

maksimaalse vanuse suhtes korrigeeritud jäljeindeksit, kus loendusmarsruudiga ristuvate 

jäljeridade arv jagatakse võimaliku maksimaalse vanusega päevades (24 h – 1; 36 h – 1,5 

jne). Käesolevas töös seda ei kasutata. 

Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakond viib läbi loendust spetsiaalsetel ruutloenduse 

ruutumarsruutidel, mis paiknevad teedel ja sihtidel. Ajutükkidel on loendust läbi viidud 

vabalt valitud marsruutidel, enamasti ümbritsevatel ja läbivatel sihtidel ning teedel. 

Jäljeloenduse täpsus sõltub otseselt lumeoludest. Jäljeloendust muudab komplitseeritumaks 

lume sulamine, mis raskendab liigi määramist ja jälgede vanuse hindamist viimase 

lumesaju suhtes, kuna jäljed on moondunud. Viimase kahe aasta lumevaeste talvede tõttu 

on jäljeindeksiandmestik olnud puudulik. Jäljeloendus jäi tegemata ajuloendustükkidel 

2014. aastal nii Tipu uurimisalal kui Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas, eelnenud talve 

jooksul õnnestus jäljeloendus vaid Tipu uurimisalal.  
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4.4 Andmed  

 

Käesolevas töös kasutatavad Tipu uurimisalal ning Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas 

läbi viidud ajuloendus- , pabula- ning jäljeindeksi andmed pärinevad Tiit Randveerilt. 

Need on kogutud projekti „Metskitse asustustihedus, elupaiga kasutus ja sesoonsed 

ränded“ raames. Aastatel 2014-2015 on autor ajuloendustükkidel ka ise pabula- ja 

jäljeloendustel osalenud. Regressioonanalüüsides kasutatud  Järvselja, Laasi, Laeva, Tipu, 

Triigi ja Türi seirealade andmed keskmise pabulaindeksi arvutamiseks pärinevad samuti 

Tiit Randveerilt ning need on kogutud sõraliste projekti raames. Tipu pabulaandmestik on 

kombineeritud Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna pabulaloendusandmetega. Üle-

Eestiline jäljeindeks pärineb Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna seirearuannetest 

(Veeroja ja Männil 2014: 37). 
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5.TULEMUSED 

 

5.1. Metskitse asustustihedus Tipul ja Järvseljal 

 

Tipu uurimisala ajuloenduste andmed pärinevad ajavahemikust 2009-2014. Loendused on 

läbi viidud nii kevaditi kui sügiseti, kahel viimasel aastal vaid sügisel. Kahepäevaste 

ajuloenduste vältel on läbi aetud keskmiselt 1056 ha metsa. Metskitse asustustihedus on 

varieerunud uurimisperioodil vahemikus 0-48,6 isendit/1000 ha (tabel 2). Kui 2009. aasta 

kevadel nähti ajumastides kokku 53 metskitse, siis arvukuse madalseisul 2011. ja 2012. 

aasta kevadel ei kohatud ühtegi isendit. Metskitsi hakkas ajumastides enam välja tulema 

2013. aasta sügisel, mil kohati viit metskitse, järgneval aastal nähti metskitsi juba kaks 

korda enam. 

 

Tabel 2. Metskitse ajuloenduste tulemused Tipu uurimisalal aastatel 2009-2014. Allikas: 

(Laos jt 2013: 14; Tiit Randveeri andmed) 

  Pindala (ha) k.¹2009 s.² 2009 k. 2010 s.2010  2011 s. 2011 k. 2012 s.2012 s. 2013 s.2014 

Öördi I 237 13 15 4       0   0   

Öördi II 159 11 9 1 1 0 0   0   2 

Öördi III 240 ³     1 0 1 0 1 3 5 

Sinepimäe 169 4   0 1 0 0 0 0 0 0 

Püttsepa 218 10 7   2   0 0 0 0 2 

Oisaare 220   11   1   1 0   2 2 

Pärtli 307 15 8 3   0 0   0     

Kokku Pindala ha 1090 1141 872 1006 875 1313 1084 1093 1084 1006 

  Isendeid n 53 50 8 6 0 2 0 1 5 11 

  Is/1000 ha 48,6 43,8 9,2 6,0 0,0 1,5 0,0 0,9 4,6 10,9 

¹k-kevad, ²s-sügis, ³- ajuloendust läbi ei viidud 
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Järvselja Katse- ja Õppemetskonna ajuloenduse andmed pärinevad aastatest 2009-2014. 

Valdav osa teabest on kogutud sügiseste tudengijahtide käigust, aastatel 2010-2011 

korraldati ka kevadisi ajuloenduseid. Keskmiselt on iga aasta läbi aetud 430 ha. 

Haavametsa, Liispõllu ja Maasikamäe mastide pindalad on aastate jooksul olnud erinevad 

(tabel 2), kuna igal aastal ei ole „ajajate“-  või ajapuuduse tõttu ajutükki kogu ulatuses läbi 

aetud. Erinevalt Tipu uurimisalast pole Järvseljal asustustihedus nulli langenud, see on 

püsinud 3,9-55 isendit/1000 ha vahel (tabel 3).  

 

Tabel 3. Metskitse ajuloenduse tulemused Järvselja KÕM-s aastatel 2010-2014. Allikas: 

(Laos jt 2013: 16; Tiit Randveeri andmed) 

  Pindala s.¹ 2009 s. 2010 k.² 2011 s. 2011 k. 2012 s. 2012 k. 2013 s. 2013 s.2014 

Heinasoo 80   ³             10 

Vahelaane 160   3               

Maasikamäe 120-180 3 1               

Haavametsa 80-220 8 5-7 3 1   2 2 2 0 

Liispõllu 150-180     1 1 3 4 2 3 4 

Kanajalasoo 140     0 0 0   0     

Jahimaja 100   1 2   0 2   3   

Rõka             5       

Kokku Pindala ha 200 620 560 510 420 460 440 350 320 

  Isendeid n 11 12 6 2 3 13 4 8 14 

  Is/1000 ha 55 19,4 10,7 3,9 7,1 28,3 9,1 22,9 43,8 

¹s-sügis, ²k-kevad, ³- ajuloendust läbi ei viidud 

 

Joonisel 8 on kujutatud metskitse keskmise asustustiheduse dünaamikat aastatel  2009-

2014 Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse-ja Õppemetskonnas. Mõlemal alal langes  

asustustihedus drastiliselt 2009/2010 lumerohke ja pikalt püsinud madalate temperatuuride 

tõttu. 

 Tipu uurimisalal kukkus metskitse asustustihedus 43,8-lt 2010. aasta kevadeks 9,2 

isendile/1000 ha. Ka 2010/2011 talveolud olid metskitsele ebasoodsad ning 2011. aasta 

kevadeks kujunes austustiheduseks null ning see püsis selle ümber 2012. aasta sügiseni. 

2013. aasta kevadel kahjuks ajuloendust läbi ei viidud, ent sama aasta sügiseks oli 
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asustustihedus kerkinud 4,6 isendile/1000 ha. 2014. aasta sügiseks tõusis metskitse 

asustustihedus 10,9 isendile /1000 ha.  

Järvselja Katse-ja Õppemetskonna maadel oli metskitse asustustihedus 2009. aasta sügisel 

55 isendit 1000/ha. Järgmine ajuloendus viidi läbi alles järgmise aasta sügisel ning selleks 

ajaks oli asustustihedus langenud 19,4 isendile 1000/ha. Sarnaselt Tipu uurimisalaga jätkus 

Järvseljal asustustiheduse kahanemine ning langes miinimumi 2011. aasta sügiseks, kui 

asustustiheduseks kujunes 3,9 isendit 1000/ha. Järvselja metskitse populatsioon hakkas  

taastuma 2012. aasta kevadel, kui asustustihedus tõusis 7,1 isendile 1000/ha. 2012. aasta 

sügiseks kasvas asustustihedus hüppeliselt 28,3 isendile 1000/ha. Järgnenud talv oli 

lumerohkuse tõttu metskitsele raske ning arvukus langes taas 2013. aasta kevadeks 9,1 

isendile 1000/ha. 2013. aasta sügisest hakkas arvukus järjekordselt kasvama ja 

asustustiheduseks kujunes 22,9 isendit 1000/ha. Järgneva aasta sügiseks kahekordistus 

Järvseljal  metskitse asustustihedus ning saavutas enam-vähem 2009. aasta taseme. 

 

Joonis 8. Metskitse keskmise asustustiheduse dünaamika uurimisaladel.  

 

5.2. Keskmine pabulaindeks Tipul ja Järvseljal 

 

Pabulaloendust on läbi viidud Tipu uurimisalal keskmiselt neljal ning Järvselja Katse- ja 

Õppemetskonnas viiel ajuloendustükil aastas. Keskmiselt läbiti ühe kevade jooksul Tipu 
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uurimisalal 30,0 ja Järvseljal 33,5 km. Jooniselt 6 on näha keskmise pabulaindeksi 

dünaamika aastatel 2009-2015 kahel eelnevalt nimetatud uurimisalal. 

Lumerohke 2009/2010 talve tõttu langes pabulaindeks Tipu uurimisalal 16,1-lt 2010. aasta 

kevadeks 8,1-le. Järgneval aastal jätkus kiire pabulaindeksi vähenemine, mil see kukkus 

0,5-ni. Madalaim pabulaindeks oli aastal 2012, kui indeksiks kujunes 0,4 ning kahest 

kokku neljast ajuloendustükist ei leitud ühtegi metskitse ekskremendihunnikut. 2013. 

aastal viidi loendus läbi vaid kahel ajuloendustükil, kus ühel proovitükil puudusid 

metskitse pabulahunnikud. Järgneval aastal tõusis pabulaindeks 0,6-le ning ühest 

ajuloendustükist neljast ei leitud metskitse ekskremente. Käesoleva aasta kevadeks oli 

pabulaindeks kerkinud 4,0-le. Pabulaid leidus kõigil viiel ajuloendustükil.  

Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas oli 2009. aasta pabulaindeks võrreldes Tipu 

uurimisalaga neli korda madalam (joonis 9). Järgneval aastal võis täheldada isegi kerget 

tõusu, kui pabulaindeks kerkis 3,2-lt 5,0-le. 2011. aasta kevadeks langes pabulaindeks 1,1-

le. 2012. aastal  langus jätkus ning pabulaindeksiks kujunes 0,6. Mõlemal aastal ei leitud 

ühest ajuloendustükist ühtegi metskitse pabulahunnikut. Erinevalt Tipu uurimisalast 

hakkas Järvseljal 2013. aastal pabulaindeks tõusma, kuid langes 2014. aastal taas - 

pabulaindeksid olid vastavalt 3,2 ja 0,6. 2015. aasta kevadeks on pabulaindeks kiirelt 

kasvanud 7,3-le. 

 

Joonis 9. Keskmise pabulaindeksi dünaamika Tipu ja Järvseljal (±95% usalduspiirid) 
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5.2.3. Pabulahunnikute jagunemine loendusmarsruudil 

 

2015. aasta kevade pabulaloenduse puhul eraldati pabulahunnikud, mis paiknesid  kahe 

meetri ulatuses ehk ühel meetril  loendajast mõlemal pool ning need pabulad, mis 

paiknesid kahest meetrist väljas pool.  

 

Joonis 10. Põdra ja metskitse pabulahunnikute jagunemine 

 

Joonisel 10 on näha, et väljas poolt kaht meetrit paiknevaid ekskremendi hunnikuid 

loendati väga marginaalsel hulgal - vaid 26 (5%) pabulahunnikut 526-st. Märksa 

suuremaid ja paremini märgtavaid põdra pabulahunnikuid märgiti üles väljaspool kaht 

meetrit 2956-st 191 (12%). 

 

 

5.3.  Keskmine jäljeindeks Tipul ja Järvseljal 

 

Tipu uurimisalal viidi talvist jäljeloendust läbi aastatel 2009-2011, 2013 ja 2015. Aastas 

läbiti jäljeloenduse raames 16,5 km. Kui 2009. aastal oli keskmine jäljeindeks 13, siis 

2009/10. talvel aset leidnud kõrge suremuse tõttu langes jäljeindeks 1,2-ni ning neljas 

ajuloendustükis ühes ei leidunud metskitse jäljeridu. 2011. aastal viidi jäljeloendus läbi 

vaid kahel marsruudil ajuloendustükil ning kummagilt ei leitud metskitse jälgi. 2013. 
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aastaks tõusis jäljeindeks 1,9-ni (joonis 7), kuid kolmest läbitud marsruudil vaid ühel 

leidus  metskitse jäljeridu. Käesoleva aasta alguses tehtud jäljeloendus näitas 2013. aastaga 

võrreldes kerget tõusu, mil indeksiks kujunes 2,4. Neljast ajuloendustükist kahes fikseeriti 

metskitse jäljed. 

Järvseljal on talvist jäljeloendust ajuloendustükkidel läbi viidud aastatel 2011-2013, mil 

igal aastal läbiti kaks ajuloendustükki ning keskmiselt 11,9 km. Plaanitud jäljeloendused 

2014. ja 2015. aastal jäid kehvade lumikatte tingimuste tõttu ära. 2011. aastal oli 

jäljeindeks 0,4 (joonis 11), järgneval aastal langes see 0,2-ni. 2013. aastal võis täheldada 

märgatavat tõusu, kui jäljeindeksiks kujunes 3,9 . 

 

 

Joonis 11.  Keskmise jäljeindeksi dünaamika Tipul ja Järvseljal 
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2015. Pabulaindeksit kõrvutati fikseeritud asustustihedusega kolmel viisil: eelnenud sügise, 

sama aasta kevadise ning  eelnenud sügise ja sama aasta asustustiheduse aritmeetilise 

keskmisega.  

Sügisese ja kevadise asustustiheduse aritmeetilise keskmise ning pabulaindeksi vahel 

(joonis 12) esines nõrk, kuid statistiliselt oluline lineaarne seos (p<0,05; R²=0,43). 

Sügisese ja kevadise asustustiheduse aritmeetilist keskmist ning pabulaindeksit õnnestus 

võrrelda 11 korral (n=11). 

 

Joonis 12. Sügisese ja kevadise asustustiheduse keskmise sõltuvus pabulaindeksist 

 

Eelnenud sügisese asustustiheduse ja pabulaindeksi vahel (joonis 13) esines nõrk, kuid 

statistiliselt oluline lineaarne seos (p<0,001; R²=0,38). Valimisse kuulus 26 

asustustiheduse ja pabulaindeksi paari (n=26). 
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Joonis 13. Sügisese asustustiheduse sõltuvus pabulaindeksist 

 

Kevadise asustustiheduse ja pabulaindeksi (joonis 14)  vahel leidis aset keskmise 

tugevusega ning statistiliselt oluline lineaarne seos (p<0,001; R²=0,60). Sõltuvust hinnati 

14 asustustiheduse ja pabulaindeksi paari põhjal (n=14). 

 

Joonis 14.  Kevadise asustustiheduse sõltuvus pabulaindeksist 
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5.4.2 Metskitse asustustiheduse sõltuvus jäljeindeksist 

 

Metskitse talvist jäljeindeksit kõrvutati sama aasta kevadise asustustihedusega (joonis 15) 

ning leiti tugev ja statistiliselt oluline lineaarne seos (p<0,001; R²=0,83). Sõltuvust hinnati 

12 korral (n=12). Andmed pärinevad Tipu uurimisala ning Järvselja Katse- ja 

Õppemetskonnas läbi viidud aju- ja jäljeloendustest aastatel 2009-2012,  2013. ja 2014. 

aasta kevadel ajuloendust ei korraldatud. 

 

Joonis 15. Kevadise asustustiheduse sõltuvus jäljeindeksist 

 

 

5.5.  Metskitse tõenäoline asustustihedus ja absoluutarvukus Eestis 

 

5.5.1. Metskitse tõenäoline asustustihedus ja absoluutarvukus jäljeindeksi abil 

 

Asustustiheduse arvutamisel jäljeindeksi põhjal on kasutatud kevadise asustustiheduse ja 

jäljeindeksi sõltuvust iseloomustavat regressioonvõrrandit.  Jäljeindeksina kasutatakse üle-
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andmed), milleks on 2 374 000 ha. Nii metskitse kui teiste sõraliste elupaikade pindalad 

tehti kindlaks jahimaade korralduse käigus jahikorralduse töörühma poolt. See institutsioon 
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on tänaseks likvideeritud. Keskkonnaagentuur pole veel 2015. aasta jäljeindeksit 

avalikustanud, seega  on hiliseim asustustihedus ja absoluutarvukus 2014. aastast, mil 

vastavad arvud olid 8,9 isendit 1000 ha ning 21 154 isendit (tabel 4).  

 

 

5.5.2.  Metskitse tõenäoline asustustihedus ja absoluutarvukus pabulaindeksi abil 

 

Asustustiheduse arvutamisel pabulaindeksi põhjal on kasutatud kevadise asustustiheduse ja 

pabulaindeksi sõltuvust iseloomustavat regressioonvõrrandit (joonis 14), kuna seal esines 

keskmiselt tugev ning statistiliselt oluline seos (p< 0,001; R²=0,60). Pabulaindeksiks on 

võetud Laasi, Laeva, Türi, Triigi, Tipu ja Järvselja seirealade keskmine. Absoluutarvukuse 

arvutamisel on kasutatud metskitsele sobivate elupaikade pindala, milleks on 2 374 000 ha. 

Käesoleva aasta metskitse asustustiheduseks on 15,9 isendit 1000 ha ning 

absoluutarvukuseks 37 796 isendit (tabel 5). 

 

Tabel 4. Metskitse asustustihedused ja absoluutarvukused 

Aasta 
Kevadise asustustiheduse sõltuvus 

pabulaindeksist y=2,1299x+5,3139 
Kevadise asustustiheduse sõltuvus 

jäljeindeksist y=3,3531x+5,7254 

  

Seirealade 

keskmine 

pabulaindeks 

Eesti 

keskmine 

asustustihedus  
Absoluutarvukus 

Keskmine 

jäljeindeks 

Eesti 

keskmine 

asustustihedus 
Absoluutarvukus 

2009 11,90 30,66 72786 4,15 19,64 46627 

2010 8,91 24,29 57667 2,27 13,34 31662 

2011 3,67 13,13 31172 1,31 10,12 24020 

2012 1,33 8,15 19340 1,13 9,51 22587 

2013 2,76 11,19 26571 1,32 10,15 24100 

2014 1,85 9,25 21969 0,95 8,91 21154 

2015 4,98 15,92 37796       

 

Tabelis 4 on välja toodud nõrgema, kuid siiski statistiliselt olulistest seostest tuletatud 

metskitse asustustihedused ja absoluutarvukused aastatel 2009-2015. 

Tabel 5. Metskitse asustustihedused ja absoluutarvukused 
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Aasta 
Sügisese asustustiheduse sõltuvus 

pabulaindeksist y=2,3649x+7,5032 

Sügisese ja kevadise keskmise 

asustustiheduse sõltuvus pabulaindeksist  

y=2,9954x+4,6255 

  

Eesti keskmine 

asustustihedus 
Absoluutarvukus 

Eesti keskmine 

asustustihedus 
Absoluutarvukus 

2009 35,65 84622 40,28 95618 
2010 28,57 67836 31,33 74373 
2011 16,18 38417 15,63 37106 
2012 10,65 25280 8,63 20453 
2013 14,03 33308 12,88 30585 
2014 11,88 28199 10,15 24108 
2015 19,28 45772 19,55 46401 

 

5.5.3. Arvukuste võrdlus 

Joonisel 16 on võrdlevalt välja toodud kõigil neljal viisil arvutatud absoluutarvukused. 

Aastatel 2009-2015. Pabulaindeksi põhjal tuletatud absoluutarvukused on üpris sarnase 

dünaamikaga, erinevused on arvulised. Selgelt erineva dünaamikaga on jäljeindeksi 

(joonisel punasena) abil arvutatud absoluutarvukus, mis näitab uurimisperioodil alul 

märksa madalamat arvukust. 

 

 

Joonis 16. Metskitse arvukused 
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ARUTELU 

 

Kevadise asustustiheduse ja jäljeindeksi vahel on kõige tugevam ja statistiliselt oluliseim 

lineaarne seos, kuid arvatavasti on see juhtunud juhuslikult väikese valimi tõttu, kuna sel 

viisil leitud arvukus erineb liialt suurel määral varasematest uuringutest ja käesolevas töös 

pabulaindeksi abil leitud hinnangutest. 2008. aastal oli jahimeeste hinnangu põhjal 

metskitse üle-eestiline absoluutarvukus 65 000 isendit (Randveer jt 2010: 17). 2009. aastal, 

mil seire korras metskitse absoluutarvukust enam ei hinnatud, püsis metskitse arvukus 

enamasti stabiilne, vaid mõnes maakonnas toimus kerge langus (Männil ja Veeroja 2009: 

18). Käesoleva töö andmed näitavad aga, et 2009. aastal oli absoluutarvukus 46 000 

isendit. Selline järsk arvukuse langus polnud sellisel juhul võimalik, liiatigi arvati, et 

metskitsi oli tol ajaperioodil vähemalt 100 000 isendit (Randveer jt 2010: 19). 

Asustustiheduse ja pabulaindeksi abil kolmel viisil mudeldatud tõenäolised üle-eestilised 

asustustihedused ja absoluutarvukused erinevad küll arvuliselt, kuid on paralleelsed ning 

sarnase dünaamikaga. Kõige adekvaatsemalt peaks metskitse arvukust iseloomustama 

sügisese ja kevadise asustustiheduse keskmise (ehk talvise asustustiheduse) ning 

pabulaindeksi abil tuletatud arvukus, kuna see kujutab endas kahe ajuloenduse vahelise 

perioodil olevat asustustihedust. Sõltumata talvisest suremusest on kevadel peale lume 

sulamist leitud pabulahunnikud tõenäoliselt korrelatsioonis talvise asustustihedusega.  

Eelnevalt välja toodud meetodit ei toetanud piisavalt statistika – arvatavasti oli tegu liialt 

väiksese valimiga, kuna sügisese ja kevadise ajuloenduse ning pabulaindeksi vahel esines 

nõrk, kuid siiski statistiliselt oluline seos. Sel viisil arvutatud asustustihedus ja 

absoluutarvukus 2009. aastal oli vastavalt 40,3 isendit 1000/ha ja 95 600 isendit. Randveeri 

(2007: 21) arvutuste põhjal võis 2006. aastal metskitsi Eestis olla 140-150 000, kuid mitte 

kindlasti vähem kui 100 000 isendit (Randveer jt 2009: 19).  Seega tundub tõenäolisem, et 

2009. aastal oli metskitse arvukus Eestis umbkaudu 100 000, kui kevadise asustustiheduse 

ja pabulaindeksi abil leitud 72 000 isendit. Statistiliselt kõige nõrgem lineaarne seos oli 

sügisese asustustiheduse ja pabulaindeksi vahel. Seda arvatavasti seetõttu, et selline mudel 

jätab arvestamata talvist suremust ning leitud pabulahunnikud ja sügisene asustustihedus 

omavahel ei korreleeru. 
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Metskitse arvukuses võivad järske languseid tekitada paksu lumikatte ja pikalt madalal 

püsivate temperatuuridega talved (Cederlund ja Lindström 1983: 136; Melis jt 2001: 169-

170; Mysterud ja Østbye 2006: 324-326). Käesoleva töö andmetele tuginedes võis 

2009/2010 karmi talve tõttu hukkuda 20-22% metskitse asurkonnast. Järsk pabula- ja 

jäljeindeksi langus 2010. aasta kevadel viitavad märgatavalt kõrgemale suremusele. 

Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna sõnul võis tollel talvel hukkuda ruutloenduse, 

püsitransektidel läbi viidud pabulaloenduse ja jahimeeste antud hinnangute põhjal 

umbkaudu 50% kogu Eesti metskitse asurkonnast (Männil jt 2011: 23). Poolas hukkus  

külmadel ja lumerikastel talvedel 1976/77 ja 1978/79 vastavalt 30,7% ning 32,3% 

metskitse sügisest asurkonnast (Fruzinski ja Labudzki 1982: 369).  

Käesoleva töö andmetele tuginedes võib väita, et metskitse arvukus on kiiresti taastumas 4-

5 aastasest madalseisust. Tipu uurimisala ajuloendustükkidel on käesolevaks aastaks 

võrreldes 2014. aastaga pabulaindeks tõusnud 0,6-lt 4,0-ni ehk lausa kuus korda. Arvesse 

võttes Tipu uurimisala katvate Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna 

pabulaloendustransektidelt pärinevat infot, on kogu Tipu uurimisalal pabulaindeks 

kasvanud märkimisväärselt 2,5 korda. Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas on 

pabulaindeks võrreldes eelmise aastaga 2015. aasta kevadeks tõusnud 0,6-lt 7,3-le ehk 

tervelt 12 korda. Hetkel on pabulaindeks Järvseljal kaks korda kõrgem kui 2009. aastal, mil 

metskitse arvukus oli stabiilselt kõrge (Männil ja Veeroja: 2009: 18). 

Tipu uurimisalal ei viidud jäljeloendust läbi 2012. ja 2014. aastal. Kui 2011. aastal oli 

jäljeindeks 0, siis  2013. aastal tõusis see  1,9-ni. 2015. aastaks on jäljeindeks mõõdukalt 

tõusnud 2,4-ni. Järvseljal on jäljeloendust läbi viidud vaid aastatel 2011- 2013, kui 

metskitse arvukus oli madalseisus (Laos jt 2013: 11). Võrreldes 2012. aastaga tõusis 

jäljeindeks 2013. aasta talveks 0,2-lt 3,9-le ehk 25 korda. Selline järsk tõus viitab pigem 

ulatuslikule loendusveale.  

Kui 2012. aasta kevadel oli Tipu uurimisalal metskitse asustustihedus 0, siis 2013. aasta 

sügiseks oli see tõusnud 4,6 isendini 1000/ha. 2014. aasta sügiseks oli asustustihedus 

kerkinud 10,9 isendini 1000/ha ehk tõusnud 2,4 korda. Enne kaht karmi talve kümnendate 

alguses oli metskitse asustustihedus 2009. aasta kevadel 48,6 ja sügisel 43,8 isendit 1000 

ha. Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas on metskitse asustustihedus saavutanud peaaegu 

madalseisu eelse taseme. 
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Suure tõenäosusega kasvab metskitse asustustihedus ka käesoleval aastal, kuna seda näitab 

jälje- ja pabulaindeksi kiirenev kasv ning läinud talv oli metskitsele soodne – lumikate oli 

õhuke ning ja pikalt madalal püsivad temperatuure ei esinenud. Samuti on metskitse 

peamise loodusliku vaenlase ilvese (Kont 2010: 16-17; Okarma jt 1997: 207-209) arvukus 

madalseisus (Veeroja ja Männil 2014: 58). 

Pabulaloendust on siiani läbi viidud nelja meetri laiusel marsruudil (Veeroja 2015: 1). 

Selgus, et 2015. aasta pabulaloendusel vaid 5% metskitse pabulatest paiknesid loendajast 

kaugemal kui üks meeter ühelt ja teisel poolt, märksa suuremate ja paremini märgatavate 

põdra pabulate puhul oli vastav näitaja 12%. Tulevikus on mõttekas pabulaloendust läbi 

viia vaid kahe meetri laiusel marsruudil, kuna sellest väljapool leiduvad ekskremendid 

jäävad suuremal hulgal nägemata. Kahe meetri laiune marsruut on loendajale märksa 

paremini hoomatav ja loendus seeläbi täpsem, kuna neljal meetril tähelepanu hajub ning 

märkamata võivad jääda jalge ees olevad pabulahunnikud. 

Väikese valimi tõttu pole võimalik kaugeleulatuvaid järeldusi Eesti metskitse asurkonna 

dünaamika kohta teha. Metskitse asustustiheduse ja arvukuse täpsemaks määramiseks on 

kindlasti vaja jätkata aju- , pabula- ja jäljeloendusega Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse- 

ja Õppemetskonnas. Kõiki kolme loendusviisi tuleks läbi viia võimaluse korral aastast 

aastasse samadel ajuloendustükkidel, et regressioonanalüüsides võimalikult suurt valimit 

kasutada. Kuna pabula- ja jäljeloendusest võtavad osa tavapäraselt mitu inimest, siis 

võivad loendusmarsruutide paiknevus ja nende pikkused liialt erinevad olla. Kaaluda võiks 

püsimarsruute ajuloendustükkidel, et andmed usaldusväärsemalt ajas võrreldavad oleksid.  

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö käigus leiti regressioonvõrrandite abil tõenäolised üle-eestilised 

asustustihedused ja absoluutarvukused. Pabulaindeksit kõrvutati regressioonanalüüsides  

kevadise, sügisese ning sügisese ja kevadise keskmise asustustihedusega; jäljeindeksit 

kevadise asustustihedusega.  

Pabulaindeksi abil leitud arvukused olid sarnase dünaamikaga, erinevused olid vaid 

arvulised. Statistiliselt tugevaim sõltuvusseos oli kevadise asustustiheduse ja kevadise 

pabulaindeksi vahel. Selle mudeli põhjal oli metskitse absoluutarvukuseks arvukuse 

kõrgseisul 2009. aastal umbes 72 800 isendit, arvukuse madalseisul 2012. aastal 19 300 

isendit ning käesoleval aastal 37 700 isendit. Paraku tunduvad need arvukused 

varasematele uuringutele tuginedes liiga madalad. Tõenäolisem arvukus peaks selguma 

mudelist, kus pabulaindeksit võrreldi sügise ja kevadise asustustiheduse keskmisega, kus 

esines küll nõrgem, kuid siiski statistiliselt oluline seos. Selle mudeli põhjal leitud 

absoluutarvukus võis 2009. aastal olla 95 600, 2012. aastal 20 400 ning 2015. aastal 46 400 

isendit. 

Statistiliselt tugevaim seos oli jäljeindeksi ja kevadise  asustustiheduse vahel. Antud 

mudeli korral kasutati üle-eestilist jäljeindeksit (2015. jäljeindeks pole teada). 2009. aastal 

oli selle mudeli abil leitud arvukuseks 46 600, 2012. aastal 22 500 ning 2014. aastal 21 100 

isendit. 

Nii Tipu uurimisalal kui Järvselja Katse- ja Õppemetskonnas on metskitse asurkonnad 

taastumas, kiiret kasvu näitab just Järvselja, kus 2014. aasta sügisel oli asustustihedus 

peaaegu sama kõrge kui enne 2009/10 karmi talve. Tipul on kasv aeglasem.  
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ABOUT ROE DEER ABUNDANCE DYNAMICS IN 

ESTONIA 

 

SUMMARY 

The aim of this study is to estimate Eestonian roe deer’s density and abundance and 

describe abundance’s dynamic from 2009 to 2015. The data is collected from drive count 

blocks from Tipu and Järvselja where pellet group and track counts are also made. 

During the researches Tipu’s and Järvselja’s dynamics of roe deer is analyzed. The aim is 

to compose regression equations to assess how is roe deer’s density reliant to pellet and 

track index.  

Strong and statistically reliable relation is between track index and density of spring roe 

deer’s population. On the basis of track index the abundance of roe deer in 2009 was 

46 600 individuals. In consideration of former studies this figure is too low. It has been 

speculated that abundance of roe deer was over 100 000 individuals in 2009. 

Strong and statistically reliable relaton is also between density of spring population and 

pellet index. On the basis of average pellet index of pellet count experiment districts the 

abundance of roe deer in Estonia was in 2009. 72 800, 2012. 19 300, 2015. 37 700. 
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