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Halljänes ja valgejänes on Eestis jahiulukid, keda on väga vähe sellel sajandil uuritud. 

Peamised teadmised jäneste käekäigust pärinevad 20. sajandi teisest poolest ning 

tänapäevased teadmised on spekulatiivsed. Uurimuse eesmärk on anda ülevaade halljänese 

ja valgejänese ajaloolisest levikust Eestis ning neid ohustavatest teguritest. Käesolevas töös 

on antud ülevaade teaduskirjandusest, uuritud küttimisandmeid ja jäljeindekseid ning 

koostatud ankeetküsimustik jahindusega seotud inimestele, uurimaks nende arvamust hall- 

ja valgejänesest Eestis. Valgejänes levis Eestisse mandrijää taandumise järgselt ning 

esimesed kirjalikud tähelepanekud halljänesest pärinevad 16. sajandist. Rebase ja 

halljänese arvukuse tõusu ja languse vahel on võimalik dünaamiline seos. Valgejänest 

mõjutab ilves vähem, metsnugise mõju valgejänesele on juhuslik. Küsitlusele vastanud 

jahiinimesed arvavad, et jäneste arvukus on 100 aastaga vähenenud, kuid viimastel aastatel 

tõusuteel olnud. Jahiinimeste arvates on halljänese arvukuse suurim mõjutaja rebane ning 

valgejänest  mõjutab ilves.  
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The brown hare (Lepus europaeus) and the mountain hare (Lepus timidus) are small game 

species, who have not been studied much in the 21th century. The main information is from 

the second half of the 20th century and nowadays the data is more speculative.  

The aim of this study is to describe the lifestyle of hares and their historical spread, also to 

find out the main factors which affect the populations. The study also aims to give an 

overview of scientific literature, as well as investigates hunting data and winter track 

indexes. For the second part a questionnaire for the hunters was compiled to gain insight 

into their opinions related to hares and hare hunt in Estonia. 

The mountain hare spread to Estonia after the continental ice was melted and the first 

written notes of brown hare go back to the 16th century. 

Between the red fox and brown hare abundance there is possibly a dynamical correlation. 

There is a small correlation between the abundance of a lynx and a mountain hare, 

however  a pine marten’s effect on the abundance of a mountain hare is more random.  

The hunters and huntresses have stated that the hare’s abundance has fallen in 100 years, 

however in the last years it has started to grow. It is believed that the biggest impact to the 

abundance of a brown hare comes from a red fox and the lynx’s abundance is affected the 

most by the mountain hare’s. 
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SISSEJUHATUS 
 

Eestis elab kahte liiki jäneslasi – halljänes (Lepus europaeus) ja valgejänes (Lepus timidus). 

Mõlemad on Eestis kütitavad väikeulukid. 20. sajandi esimeses pooles kütiti jäneslasi Eesti 

aladel üle 20 000 isendi aastas (Rootsi 1990: 232), 21. sajandil on küttimisarvukus langenud 

ning ühel jahihooajal tabatakse alla 2000 jäneslase (Männil, Veeroja 2019).  Jäneslaste, nagu 

ka kõikide teiste väikeulukite puhul, täheldatakse suhtelist arvukust – see on võrreldes 

eelmise aastaga kas tõusnud või vähenenud. (Kirk 2014) Küttimisandmed ja iga-aastase 

loenduse põhjal saadud jäljeindeksid näitavad jäneslaste arvukuse langemist (Männil, 

Veeroja 2019). Neid mõjutavad nii loodusest kui inimtegevusest tingitud ohud, mille 

reastamine nende olulisuse järgi oleks spekulatiivne (Randveer 2004: 47), sest jäneslasi on 

Eestis väga vähe uuritud (Kirk 2014). Soomes on tehtud jäljeloenduse põhjal jänestele 

uuring, kus võeti tähelepanu alla rebase, metsnugise ja ilvese mõju jänestele (Helle, Kauhala 

2000).  

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade halljänese ja valgejänese ajaloolisest levikust 

Eestis ning uurida kirjanduse abil jäneste arvukuse ohutegureid. Seejärel välja selgitada, kas 

Eestis elavate jäneslaste arvukuse muutused võivad olla seotud rebase, metsnugise ja 

ilvesega. Selgitada lühikese küsimustiku abil välja Eesti jahimeeste ja -naiste üldine arvamus 

jäneslastest ning jänesejahist. Eeldatavasti on jahiinimesed pädevamaid rühmitusi, 

hindamaks loomade arvukust Eesti metsades. Samuti pakub töö autor välja soovitusi, mida 

järgnevalt Eestis elavate jäneslaste puhul uurida.  

Lähtuvalt eesmärgist püstitas töö autor uurimisküsimused: 

1) Milline on halljänese arvukuse muutuste võimalik seos rebasega? 

2) Milline on valgejänese arvukuse muutuste võimalik seos ilvese ja metsnugisega? 

3) Milline on Eesti jahimeeste arvamus jäneste arvukusest ja arvukust mõjutavatest 

teguritest? 

 

Töö autor soovib tänada oma juhendajat Tiit Randveeri heade ja toetavate mõtete ning abi 

eest.   



6 
 

 

 

1. LIIKIDE TUTVUSTUS 
 

1.1 Sugukond jäneslased (Leporidae) 

 

Kogu maailmas on esindatud 90 liiki jäneseliste seltsist ning need jagunevad kahte 

sugukonda: viiksjäneslased (Ochotonidae) ning jäneslased (Leporidae) (Moks jt 2015: 113). 

Eestis elab jäneslaste sugukonnast halljänes (Lepus europaeus) ja valgejänes (Lepus 

timidus), mujal Euroopas ka kolmas liik: küülik (Oryctolagus cuniculus) (Kirk 2014). 

Jäneslaste sugukonna 61 liiki on levinud inimese abi või abita üle maakera, ainult 

Antarktikas neid veel ei ela (Moks jt 2015: 113-114).  

Jänesed kuulusid kunagi närilistega ühte seltsi, kuid 100 aastat tagasi avastati, et ülalõualuus 

asetseb neli lõikehammast ning neil puudub sugutiluu, seetõttu muudeti süstemaatikat 

(Randveer 2004: 45).  

Väliste tunnuste poolest on kõik sugukonna esindajad tallulkõndijad - neil puudub 

suurvarvas (Aul jt 1957: 209), samuti on neil teistest imetajatest erinevalt ette-taha liikumiste 

ja sööstude jaoks arenenud küünarliiges (Moks jt 2015: 114). Jäsemetel ei ole suurvarvast 

ning jänesed ei suuda esikäppadega toitu kinni hoida. Samuti on üldine tunnus lõhestunud 

ülemine mokk. (Kirk 2014) 

Mõlemad Eestis elavad jäneseliigid kuuluvad tänapäeval jahiulukite nimekirja, olles 

väikeulukid, kelle küttimiseks limiite ei seata (Jahieeskiri 2013a, § 1).  

 

 

1.1.1 Välimus 

 

Halljänes (joonis 1) on Eestis elavatest jäneslaste sugukonda kuuluvatest liikidest suurim. 

Lühikese koonu ja ümara peaga halljänes on keskmiselt 515-650 mm tüve ning 70-120 mm 

saba pikkusega. Halljänes kaalub 3,5-5,5 kg. Talvekarvastik on tihe ja seljaosalt pruun, 

küljed valgesegused, ülejäänud keha erinevate varjunditega hallikas. Suvekarv sarnaneb 

eelkirjeldatule, ent on hõredam ja pruunim. Karvavahetuse aeg sõltub ilmastikust ja toimub 
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üks kord nii kevadel kui sügisel. (Aul jt 1957: 214-215) Saba pealmine osa ning kõrvatipud 

on tumedad, kõrvade tagakülg valge. Nii halljänesel kui valgejänesel on tagumised jäsemed 

esimestest pikemad. Võrreldes jälgi, on halljänese käpp kitsam ja seetõttu jälg piklikum. 

(Moks jt 2015: 114, 119) 

 

Joonis 1. Halljänes. (Ader s.a) 

Valgejänes (joonis 2) on halljänesest väiksem (Aul jt 1957: 211) ning „ta erinevuse 

välistunnusteks on 1) kõrvad, mis lühemad kui hall-jänesel, vastu pääd surutuna küünivad 

vaevalt koonuotsani“ (Reidolf 1938: 132). Täiskasvanud valgejänese tüve pikkus on kuni 

630 mm ning saba kuni 85 mm. Valgejänes kaalub 3,2-4,1 kg. Talvekarv muutub enne 

lumikatte tulekut sinakashalliks või valgeks, ainult kõrvatipud jäävad tumedaks. Suvekarv 

tekib varakevadel: kõht on hallikasvalge ning ülejäänud keha roostepruuni ja hallisegune. 

(Aul jt 1957: 211) Valgejänes on evolutsiooni käigus kohastunud külmema kliimaga aladel 

elama, sellele aitab kaasa tihedam karvkate ning looma väike kehaehitus (Kirk 2003: 68).  

 

Joonis 2. Valgejänes. (Kasak s.a) 
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1.1.2 Toitumine ja eluviis 

 

Halljänes ja valgejänes elavad erinevates maastikutüüpides. Halljänesed elavad peamiselt 

avamaastikel ja teraviljapõldudel, võsaribades ning metsaservades. Sügis- ja talvekuudel 

liiguvad halljänesed aladele, kus on toitu parem kätte saada. Halljänese elupaiga territoorium 

on paar ruutkilomeetrit. (Moks jt 2015: 119)  

Valgejänes eelistab metsamassiive ning on rohkem soodega seotud. Nad elutsevad nii 

segametsas kui kuusemetsas, aga ka paepealsetel kidura metsaga aladel. Erinevalt 

halljänesest võib valgejänese territoorium ulatuda kuni mitmesaja hektarini, kõik sõltuvalt 

toidu kättesaadavusest. (Moks jt 2015: 116) 

Halljänes ja valgejänes on mõlemad täielikult taimtoidulised ulukid. Mõlemad liigid söövad 

rohttaimi, eelistades liblikõielisi (ristikut Trifolium) ja kõrrelisi. Kuni lumekatte tulekuni 

otsivad jänesed rohelisi taimeosi. Talvel on nende toiduks peamiselt erinevate puude ning 

põõsaste koor ja võrsed. (Randveer 2004: 46) Õhema lumekatte alt leiavad jänesed toiduks 

ka mustika- ja pohlavõrseid (Moks jt 2015: 117). Jäneste soolestikus elavad ainuraksed, kes 

produtseerivad valke ja vitamiine. Seejärel on ekskrement B12-vitamiinirikkam, ning jänes 

sööb selle teistkordselt ära (Randveer 2004: 46). Oma ekskremendi teistkordset söömist 

nimetatakse koprofaagiaks (Moks jt 2015: 120).  

Üldiselt on halljänes ja valgejänes üksikeluviisiga, kuid sigimisajal võib kohata neid 

väikestes gruppides. Sigimisperiood algab halljänesel veebruaris ning valgejänesel märtsis, 

tiinus kestab 45-50 päeva ning tavaliselt on jänestel kaks pesakonda aastas. (Moks jt 2015: 

116, 120-121) Jänestel täheldati juba 20. sajandi esimeses pooles omapärast sünnituseelset 

indlemist. Emajänestel on kaheosalise emaka kummaski osas ehk „sarves“ erineva 

arenguastmega looted. Sellist nähtust nimetatakse superfötatsiooniks. (Kirk 2014: 9) 

Mõlema liigi esimeses pesakonnas on vaid paar jänesepoega, järgnevais juba 4-6 isendit 

(Randla 1979: 258, 262). Pojad on paarkümmend päeva paikselt ning emajänes imetab neid 

kaks korda ööpäevas. Seoses väike- ja suurkiskjate ning röövlindude poolse murdmisega on 

jänesepoegade suremus väga suur. (Moks jt 2015: 116, 120-121) 

Halljänese ja valgejänese tugevamad meeled on haistmine ja kuulmine, sellepärast tulevad 

nad hämaruses ja pimeduses  toime. Silmapupillid on neil suured ning pupillidel puudub 
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võime muutuda väga kitsaks, mistõttu on jäneste nägemine  heledas valguses tunduvalt 

kehvem kui hämaras. (Randla 1979: 258, 263) 

 

 

1.2 Levik maailmas  
 

Halljänese looduslik levila ulatub Euraasia lääneosast Siberini, levila põhjapiiriks on Lõuna-

Soome ja levila lõunapiiriks jääb Vahemeri (joonis 3). Halljänes ei ela Skandinaavia 

poolsaarel. Inimene on teadlikult halljänest levitanud üle maailma, sealhulgas viies neid isegi 

Austraaliasse. (Moks jt 2015: 119) Invasiivse liigina on halljänesest Austraalias 

põllumeestele, teadlastele ja bioloogidele nuhtlus saanud, sest halljäneste sigimisvõime 

ületab kõiki kohalikke liike. Halljänesed pakuvad suurt toidukonkurentsi teistele liikidele 

ning levitavad haiguseid. Samuti põhjustavad nad probleeme põllumeestele, kahjustades 

mulla omadusi. (National Geographic 2020) 

 

Joonis 3. Halljänese levik Euraasias. (Moks jt 2015: 119) 

Valgejänes on selgelt põhjapoolsema levikuga (joonis 4). Euraasia lääneosas ulatub areaal 

Skandinaavia poolsaareni ning idapiiriks on Kamtšatka poolsaar ja Põhja-Hiina. (Moks jt 

2015: 116) Valgejänese väike eraldatud populatsioon on ka Euroopas Alpides (Randveer 

2004: 47). Põhja-Ameerika põhjaosas on valge karvastikuga jänese levila, kuid ladinakeelne 

nimi on Lepus arcitcus ning teadlased ei ole kindlaks teinud, kas nad moodustavad 

valgejänesega (Lepus timidus) ühe liigi. Inimese abil on valgejänes levinud ka Taani.  
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Joonis 4. Valgejänese levik Euraasias. (Moks jt 2015: 116) 

Tänapäeval pole selge, kas Põhja-Ameerikas elav valgejänes ja Euroopa valgejänes on sama 

liik, seega ei saa kindlalt väita levikut Ameerika mandrile. (Moks jt 2015: 116)  

 

1.3 Jäneslaste levik ja loendusmeetodid Eestis 
 

Teadaolevalt levis valgejänes Eestisse mitmes järgus. Subarktiline kliimaperiood oli 

valgejänese levikuks sobiv aeg, kuid kliima jahenedes liikusid ka valgejänesed tagasi lõuna 

poole. (Lõugas 2002) Halljänese kohta pärinevad esimesed andmed 16. sajandist, mil neid 

kirjeldati jäneseid, kes talveks valgeks ei lähe (Moks jt 2015: 116, 119). Eeldatavalt levis 

halljänes esialgu Lõuna-Eestis. Põhja-Eestis jäi halljänes paikseks 18. - 19. sajandil. Peale 

halljänese levikut tõid mõisnikud Eestisse veel 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses 

Poolast ja Leedust populatsiooni värskendamiseks sadu jäneseid. (Randveer 2004: 46) Sama 

tehti ka 1961. aastal, kui Tšehhoslovakkiast introdutseeriti Eestimaale 200 halljänest. 

(Mäting 1963: 11).  

Suurem osa jahipidamisest käis eramaadel, kus mõisnikud aega veetsid. 1930. aastate teises 

pooles oli tekkinud olukord, kus jäneseid oli teadaolevast rohkem. Jäneste tekitatud kahjusid 

kaebasid nii aednikud kui põllumehed. 1930ndate esimestest aastatest on teada, et Tallinna 

turul müüdi 20 000 – 30 000 jänesenahka. Seejärel tuli kiire langus ning 1934. aastast, kui 

leviv marutaud koeri, kasse ja rebaseid tappis, hakkas jäneste arvukus uuesti tõusma. (Rootsi 

1990: 232) Arvukuse tõusuga kaasnes küttimise suurenemine - sellest ajast on teada, et 

jäneseid tabati  üle 60 000 aastas (Rootsi 1990: 26), ent Andres Mathiesen (1939: 236) 
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kirjutab teoses „Jahinduse ja metsanduse vahekordadest“, et sel ajal kütiti kokku isegi 

100 000 isendit.  

Jäneste arvukuse hindamiseks on kasutatud erinevaid meetodeid. Üks võimalus loenduseks 

on ühel jahihooajal kokku ostetud nahkade järgi. (Aul jt 1957: 86-87) Juba 1800. aastatel 

märgati valgejänese ja kanada ilvese arvukuse tõusu ja languse seost (joonis 5), kui Hudson’s 

Bay Company ostis karusnahaküttidelt ulukite nahku, et luua erinevaid tarbetooteid. Bioloog 

Charles Gordon Hewitt uuris 1921 aastal Hudson’s Bay Company’lt saadud andmeid ning 

leidis 100aastases perioodis valgejänese sugulasliigi Lepus americanus’e ja kanada ilvese 

arvukuse vahel tõusu ja languse seose. (Rogers 2011)  

 

Joonis 5. Rohelisega märgitud Ameerikas elava valgejänese sugulasliik Lepus americanus ja punasega ilvese 

populatsiooni suurus tuhandetes 

1928/1929. aastal osteti terves Nõukogude Liidus kütitud ulukite nahku kokku: halljäneste 

nahku osteti jahimeestelt 2 364 346 tükki ning valgejäneste omi 6 176 665. 1950ndatest on 

teada, et Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis kütiti 20 000 jänest aastas, kuid puudub 

täpsustus jäneseliigi kohta. (Aul jt 1957: 86-87) 1960ndatel koostati Tartu Ülikooli 

Zooloogiamuuseumis jahimeestele ankeet jäneste arvukuse ja seda mõjutavate tegurite osas, 

750 ankeedist täideti 196. (Pullisaar 1970: 50) Järgmisena kasutati jäneste juurdekasvu ja 

arvukuse määramiseks jahimeeste poolt kütitud jäneste esikäpa proove. Nelja aasta vältel 

koguti 5300 halljänese käppa, mida uuriti röntgenpildi abil, et luude arengu põhjal kütitud 

jänese vanus välja selgitada. (Kirk 1974: 116-117) Randla (1979: 148, 266) kirjutab 

„Jahimehe käsiraamatus“, et halljäneseid loendati põhiliselt varakevadel orasepõldudele 

sööma tulnud isendite järgi, sest talvine jälgede järgi loendamine ei andnud piisavalt 

usaldusväärseid tulemusi. 1975. aastal loendati Eestis umbes 86 000 halljänest.  
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Eestis on ulukiseire peamine meetod talvine jälgede loendus. Eesti on kaetud nähtamatute 

ruutudega, kus ühe ruudu külgede kogupikkus on 12 km. Ruutloenduse eelduseks on talvine 

lumikatte olemasolu, mis võimaldab jäljeridasid märgata ja tihedust hinnata. Selline 

loendusmeetod on Eestis alates 2006. aastast. Hinnatakse jäljeindeksit, mis on 

„loendusmarsruudiga ristuvate jäljeradade arv 1 km loendusmarsruudi kohta jagatud jälgede 

võimaliku maksimaalse vanusega päevades (24h -1; 36h - 1,5; 48h – 2; 60h - 2,5). Jälgede 

võimaliku maksimaalse vanuse leidmisel on aluseks võetud viimase vanu jälgi katva 

lumesaju lõpu orienteeruv kellaaeg“. (Männil, Veeroja 2019) Kõigi Eestis elavate 

väikeulukite arvukust hinnatakse ruutloenduses saadud jäljeindeksite ja kütitud isendite 

koosmõjul (Veeroja 2018: 189). Enne ruutloenduse kasutusele võtmist toimus jäneste 

suhtelise arvukuse hindamine peamiselt jahisaagi põhjal (Randla 1979: 145; Randveer 2004: 

138).  

Soomes tehti aastatel 1989-2000 üleriigiline jäljeloendusuuring rebase, metsnugise ja ilvese 

mõjust jänestele. Kogu Soome kaeti kolmnurksete marsruutidega. 11 aasta vältel loendati 

värske lumega üle kõik marsruudid ning tulemustest selgus, et suurim mõju jänestele on 

rebasel ning pisut väiksem mõju on ilvesel. (Helle, Kauhala 2000: 151-160) Väiksem uuring, 

lisaks ruutloendusele, on pabulahunnikute loendus, mida eelkõige kasutatakse hirvlaste, aga 

ka jäneste arvukuse hindamisel. Pabulahunnikute loendusel märgitakse üles kõik 

ekskremendid ning lõpptulemus arvestatakse halljänese ja valgejänese pealt kokku, kuna 

kahe jäneseliigi ekskrementidel on võimatu vahet teha. (Veeroja 2018: 188) 

 

 

1.4 Jäneslaste arvukus ja seda mõjutavad tegurid 

 

1.4.1 Looduslikud tegurid 

 

Üldiselt on halljänesel ja valgejänesel üsna sarnased looduslikud vaenlased. Jänesepoegi 

ohustavad kullid (Pullisaar 1970: 50) ja varesed, väikekiskjad nugis, kärp ja nirk. 

Spekuleeritakse ka valge-toonekure üle, kes püüab avamaastikelt jäneseid omale toiduks, 

kuid puudub kindel mõju suurus ja olemus. (Randveer 2004: 47-48) Üks rebane sööb aastas 

30 ja enam jänest, mis tehti kindlaks maosisude ja väljaheidete analüüsi käigus (Ling 1963: 

35). Eelkõige mõjutab rebane halljänest ühtivate elupaikade tõttu. (Randveer 2004: 47-48) 



13 
 

Zooloog Harry Ling (1963: 27) kirjutas, et rebase kõrval on halljänese arvukuse suurimad 

mõjutajad hulkuvad kassid ja koerad. 

Valgejänest, kui metsamassiivi elanikku, ohustavad hunt ja ennekõike ilves, kes on olulisim 

kiskja (Randveer 2004: 48), kuid kindlasti mõjutavad liigi arvukuse dünaamikat ka 

metsnugis ja rebane (Randla 1979: 258). Lisaks kiskjatele ja lindudele on väga oluline roll 

jäneste arvukusele ka ilmastikul. Soe ja pikk kevad soodustab jänesepoegade ellujäämist, 

kuid soe lumevaene talv muudab valgejänese röövloomadele hästimärgatavaks. (Randla 

1979: 258)  

Sademeterikas kevad soodustab haiguste levikut jänesepoegade seas. Eestis on jäneste seas 

levivaid haigusi vähe uuritud, kuid naaberriikidest on teada noorloomade surma põhjustav 

koktsidioos. (Pullisaar 1970: 53-54) Valgejänesel on leitud näopiirkonnas esinevat 

bakteriaalset kärntõbe (Ling 1963: 27). 20. sajandi teises pooles hakkas Skandinaaviamaades 

levima European Brown Hare Syndrome (EBHS) ehk jänesegripp. Jänesegripp nakkab nii 

halljänesele kui valgejänesele. Valgejänesed ainult nakatuvad jänesegrippi ega kanna 

haigust edasi, halljänesed nakatuvad ise ja nakatavad ka teisi jäneseid. (Gavier-Widen, 

Mörner 1991: 453-458) 

 

 

1.4.2 Antropogeensed tegurid 

 

Evolutsiooniliselt on tekkinud olukord, kus jänesed on paindlikumad inimesest tingitud 

mõjutustele ning vähem looduslikele (Bielova 1996). Jäneseid põhjalikumalt uurinud Anne 

Pullisaar (1970: 52-53) väidab, et 20. sajandi teise poole alguses hakati põllumajanduses 

kasutama ohtrasti pestitsiide, mis mõjutas olulisel määral halljäneste arvukust. Poola näitel 

võib kindel olla, et  määravaks said pigem keemilised ained põldudel, mitte küttimine. 

Nimelt keelati 12 aastaks Poolas jänestele jahipidamine, kuid sellele vaatamata arvukus ei 

tõusnud. (Pajula 2002: 40) 1965. aastal kasutati Eestis kergemini lagunevaid kloororgaanilisi 

aineid rekordiliselt, mis langetas halljäneste arvukust ning selle kaudu ka rebaste arvukust 

järgnevatel aastatel. 1968. aastal loendati Eesti aladel 12 000 rebast, 3 aastat hiljem, 1971. 

aastal umbes pool sellest. 20. sajandi 70. aastatest hakati kasutama vähem kahjulikke 

fosfororgaanilisi aineid, mis peatas jäneste arvukuse languse. (Kirk 1974: 116) 2004-2010 

aastatel uuriti Saksamaal halljäneste paiknemise tihedust mahepõldudel ning tavalistel 
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põldudel. Kogu uuringu vältel oli selgelt näha, et halljänesed eelistasid mahepõldudel 

elutsemist. (Rühe jt 2011) Põllumajanduses tekitab lisaks pestitsiididele ohtu ka heina ja 

ristiku niitmine (Pullisaar 1970: 53).  

Otseselt mõjutab inimene jäneste arvukust jahipidamise kaudu – arvukust mõjutab otseselt 

jäneste kui ka potentsiaalsete vaenlaste küttimine. Jahipidamine on Eestis kestnud tuhandeid 

aastaid ning jäneste arvukuse tõusuga hoogustus ka jänesejaht. Eesti esimene jahiseadus 

võeti vastu 1934. aastal, mille kohaselt võis jäneseid küttida 16. oktoobrist kuni 11. 

jaanuarini. (Rootsi 1993: 33-35) Jahipidamise perioodi jänesele on muudetud mitmeid kordi. 

Halljänesele ja valgejänesele oli 1979. aastal jahipidamine lubatud 7. novembrist 

jaanuarikuu kolmanda pühapäevani ning ainult laupäeviti, pühapäeviti ja ka riigipühadel. Sel 

ajal oli veel tingimus, et jänesejahi luba antakse minimaalselt kolmeliikmelisele jahimeeste 

rühmale. Traditsioonide kohaselt ei tohtinud ühel päeval kolmeliikmeline jahimeeste punt 

üle kolme jänese lasta ning üks jahimees ei võtnud omale saagiks rohkem kui ühe jänese. 

(Randla 1979: 266) 

Hall- ja valgejänese küttimine kestab 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni, kasutades kindlasse 

tõurühma kuuluvat jahikoera. (Jahieeskiri 2013b, § 4 lg 9) Hall- ja valgejänesele ei anta iga 

uluki küttimiseks välja luba nagu suurulukite puhul, vaid jahipäeva lõpus tuleb kirja panna 

iga liigi kütitud ulukite arv (Jahiseadus 2013, § 41).  

Tabeli kujul on välja toodud halljänese, valgejänese, rebase, ilvese ja metsnugise 

küttimisstatistika (lisa 1) aastatel 1991-2018 ning jäljeindeks (lisa 2) aastatel 2007-2019 

(Keskkonnaagentuur 2019).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Töö eesmärk on teaduskirjanduse põhjal uurida Eestis elavate hall- ja valgejänese ajaloolist 

levikut ja arvukuse muutusi ning püüda välja selgitada seda mõjutavad tegurid. Käesoleva 

töö jaoks refereeritakse erinevat teaduskirjandust, keskkonnaameti aruandeid, 

jahindusalaseid väljaandeid, mille abil analüüsiti küttimisandmeid ja talviste ruutloenduse 

käigus saadud jäljeindekseid.   

Tulemuste peatüki esimeses osas on analüüsitud kiskjate mõju jänestele. Sarnane uuring 11 

aasta jäljeloenduse põhjal tehti Soomes, kus võrreldi halljänese ja valgejänese 

arvukusemuutust seoses rebase, ilvese ja metsnugisega. Käesolevas töös tehti 

elupaigatüüpide alusel eeldus, et halljänest mõjutab rebane ning valgejänest ilves ja 

metsnugis. Analüüsitud on eelmainitud ulukite küttimisdünaamikat aastatel 1991-2018, sest 

enne Eesti riigi taasiseseisvumist on andmed halljänese ja valgejänese puhul kokku arvutatud 

ning kohati puudulikud. Samuti on uuritud 2007-2019 aastate jäljeindekseid ning võrreldud 

küttimisandmeid jäljeindeksiga, et selgitada, kas jäljeindeksid ja küttimisandmed võivad olla 

üksteisest sõltuvuses. Töö autor soovis isegi sel aastal ruutloendusel osaleda, kuid väga 

kehvade ja harvade lumeoludega talv seda ei võimaldanud.  

Tulemuste peatüki teine osa põhineb empiirilisel uurimusel. Andmete saamiseks kasutati 

kvantitatiivset meetodit: ankeetküsitlust. Üheksa küsimusega ankeetküsitluse (lisa 3) põhjal 

analüüsiti jahimeeste ja -naiste arvamust ning teadlikkust jänestest ja jänesejahist. 

Küsimustik koosnes avatud ja suletud küsimustest ning need koostati Google Forms 

programmis. Vastajateni jõuti sotsiaalmeedia gruppide „Eesti jahiinimesed“ ja „Jahinaised“ 

kaudu, vastajaid oli kokku 154 ning kaetud said kõik Eesti maakonnad.  

Tulemused kiskjate mõjust ja ankeetküsitlusest analüüsiti ja vastavad joonised koostati 

Microsoft Excel programmi abil.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1 Halljänese ja rebase küttimisdünaamika ja jäljeindeksid 
 

 

Joonis 6. Halljänese ja rebase küttimine aastatel 1991-2019 ja jäljeindeksite muutused aastatel 2007-2019. 

Halljänese ja rebase küttimisandmetes on arvukuse muutustes seos (joonis 6), sama 

kehtib ka jäljeindeksi korrelatsiooni kohta. Halljäneste arvukus on suurenenud ja 

vähenenud erinevate taudide ja haiguste tõttu. Jäneste arvukus stabiliseerus 1990. aastatel, 

sest eelnevalt olid põllumajanduses kloororgaanilised ained vahetatud fosfororgaaniliste 

ainete vastu, mis ei teinud jänestele liiga. Samas suunas kasvas jätkuvalt ka rebaste 

küttimine, mille eelduseks võis olla rebaste toidulaua suurenemine halljäneste näol. 2006. 

aastal alustati 4-aastase projektiga, mille käigus lennutati Eesti metsadesse 

marutaudivaktsiinisööt (Veterinaar- ja toiduamet 2019). Marutaudi vähenedes rebaste 

arvukus tõusis ning seda tunnistab nii rebaste küttimise suurenemine kui ka jäljeindeksi tõus 

aastatel 2007-2009. Halljänesele mõjus see halvasti ning pealegi järgnes kohe mitu väga 

karmi, lumerohket ja niisket talve (Riigi Ilmateenistus 2012), mis võis tekitada toidu 

kättesaamises raskusi, mõjutas jänese liikumiskiirust, mis omakorda tegi ta saakloomana 
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kättesaadavamaks. Lisaks mõjutas niiske aeg väikeulukite elutingimusi ja kevadist 

poegimist. Halljänese ja rebase küttimise suurenemist alates 2015. aastast mõjutab 

eeldatavalt ka Sigade Aafrika katku levimise algus (Maaeluministeerium 2020), millesse 

suri kogu Eestis massiliselt metssigu ning sellega seoses võib väikeulukite jaht olla 

alternatiivseks tegevuseks jahiinimestele. Samuti algas 2015. aastast jäljeloendustest saadud 

info kohaselt halljänese arvukuse tõus. Arvukuse tõusu põhjuseks võib olla ka see, et Sigade 

Aafrika katku tulekuga vähenes metssigade poolt jänesepoegade surnuks tallumine.  

Vaadates halljänese küttimisdünaamikat ja jäljeindeksite muutuseid, võib oletada, et 

küttimine ja arvukus omavahel seotud.  

 

 

3.2 Valgejänese ja metsnugise küttimisdünaamika aastatel 1991-2019 
 

 

Joonis 7. Valgejänese ja metsnugise küttimine 1991-2019 ja jäljeindeksite muutused aastatel 2007-2019. 

Valgejänese ja metsnugise küttimisandmetes on näha 1990. aastatel küttimises 

sarnaseid muutuseid (joonis 7), kuid viimased 20 aastat ei ole küttimises seost näha. 

Metsnugise nahk on Eesti taasiseseisvumise ajal tuluallikaks olnud - kõrgeim kokkuostuhind 

oli 2013. aastal (Tooming 2019), seda seletab ka hüppeline küttimise kasv. Valgejänese 

küttimine 2013. - 2014. aastatel oli minimaalseim, vastupidiselt metsnugise küttimisele, kuid 

jäljeindeksit vaadeldes ei olnud sellel ajal valgejänese jäljeindeks minimaalseim. 

Valgejänese ja metsnugise jäljeindeksite muutused sarnanevad umbes 9 aasta vältel ning 

võib oletada, et metsnugisel on valgejänese arvukuse mõjutamisel väike roll. Valgejänese 
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küttimine ja jäljeindeksi muutused ei ole sarnased, seega võib oletada, et valgejäneseid 

kütitakse tunduvalt vähem ning jahipidamine populatsiooni otseselt ei mõjuta.  

Metsnugise mõju olemust valgejänese arvukusele tuleks edaspidi rohkem uurida, et kindlalt 

väita valgejänese arvukuse mõjutamist.  

 

 

3.3 Valgejänese ja ilvese küttimisdünaamika aastatel 1991-2019  

 

 

Joonis 8. Valgejänese ja ilvese küttimine aastatel 1991-2019 ja jäljeindeksite muutused aastatel 2007-2019. 

Valgejänes ja ilves jagavad metsamassiivides sarnaseid elupaiku. 1990. aastatel on 

küttimisandmetes vastupidine efekt – kui kiskja küttimine suureneb, siis jäneste 

küttimine langeb (joonis 8). Kindlasti tuleb siinkohal rõhutada seda, et ilves kuulub 

suurulukite hulka ning iga isendi küttimiseks antakse eraldi luba (Männil, Veeroja 2019), 

mis ei peegelda vahetut arvukuse muutust. Eestis ei ole ilveseid kütitud alates 2016. aastast 

(Männil, Veeroja 2019) ning Eestis on põhiline toit metskitsed (Randveer 2004: 73-74), keda 

ilves murrab aasta jooksul keskmiselt 60 isendit (Männil 2006). Valgejänese ja ilvese 

jäljeindeksite muutused üldiselt ei sarnane.  

Kui arvestada asjaolu, et ilves vajab päevas kuni 1,5 kg liha (Randveer 2004: 73) ning üks 

valgejänes kaalub keskmiselt 4 kilogrammi (Moks jt 2015: 114), siis ainult jänesest toitudes 

murraks üks ilves aasta jooksul keskmiselt 137 jänest.  
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1,5kg − 1 päev 

x kg − 365 päeva 

x = 547,5 kg 

547,5 ÷ 4 kg = 137 jänest 

Soomes tehtud uuringu põhjal selgus, et ilvese liikumine on väga hajus ega näita aasta lõikes 

jänesega sarnast liikumist. Terve uurimuse peale on aga kokkuvõtvalt näha ilvese ja 

valgejänese omavahelist arvukuse muutust. (Helle, Kauhala 2000) Sarnaselt Soomega teeb 

ilvese jäljeindeks pikemas perspektiivis väikseid tõuse ja languseid, analoogselt 

valgejänesele, kuid tunduvalt väiksema amplituudiga. Oletusliku ilvese mõju valgejänesele 

võib selgitada sellega, et 2011. ja 2012. aastate talved olid väga karmid metskitsedele, kohati 

suri 50% metskitsedest ning ilveste jaoks oli toidulaua alternatiiv valgejänes (Männil, 

Veeroja 2013), kes on kohastunud elama külmema kliimaga aladel (Lõugas 2002). Kui 

võrrelda Eesti ja Soome valgejänese ja ilvese arvukuse erinevust, tuleb arvestada nüansiga, 

et Soomes ja Ahvenamaal on hajusalt metskitse, seega on Soomes ilvese toidulaual kõige 

suurem koht jänesel (Randveer 2004: 73). Poolas tehti 20. sajandi lõpus pikaajaline uuring 

ilvese mõjust metskitsele ja punahirvele, millest selgus, et keskmiselt murrab üks ilves 48 

metskitse aastas (Okarma jt 1997). Seega võib oletada, et Eesti kontekstis on ilvese mõju 

valgejänesele väike ja leiab vaid kinnitust, kui metskitse arvukus on madal. Edaspidi tasuks 

seirete abil uurida ilvese tegelikku mõju valgejänesele, sest hetkel väidab väga suur osa 

teaduskirjandust, et ilves on valgejänese suurimaid ohustajaid.  

 

 

3.4 Ankeetküsimustiku tulemused ja analüüs 
 

Anonüümsele ankeetküsimustikule jänestest ja jänesejahi harrastusest vastas kokku 154 

inimest ning kaetud said kõik Eesti maakonnad (joonis 9). Enim vastajaid oli Pärnumaal 

16,2% (25) ja Läänemaal 13,6% (21), vähim Hiiumaal 0,6% (1) ning Raplamaal 1,3% (2).  



20 
 

 

Joonis 9. Vastajate paiknemine maakonniti. 

Jahistaaži pikkus oli väga varieeruv – staažikaim jahimees on jahindusega tegelenud 56 

aastat ning ühe aasta jahindusega tegelenuid on 4. Keskmine jahistaažipikkus on vastajate 

seas 18 aastat. 154 vastajast 138 vastajat (89,6% kõigist vastajatest) on käinud kütina 

jänesejahil. Ülejäänud 16 (10,4%) vastanust pooled on noorema jahistaažiga (kuni 6 aastat) 

ning teine pool kuni 20 aastase jahistaažiga. See võib olla tingitud erinevast huvist ulukite 

vastu, vajaliku jänesejahi varustuse puudumisest kui ka antud piirkonna vähesest 

jäneseelupaikade olemusest.  

„Saba on ülapoolt must, alt hele; ka kõrvatipud on mustad. Kui kõrvalestad vastu pead 

suruda, on need pikalt ninaotsast üle.“ – Kellest on jutt? (joonis 10) 

 

Joonis 10. Statistika tunnuste alusel liigi määramisest. 
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Küsimuse eesmärk oli kirjeldavate tunnuste abil teada saada, kas vastaja oskab määrata 

jäneseliiki. 93 vastas õigesti valides halljänese ning 61 arvas, et kirjeldatud on valgejänest. 

Talvise jahi ajal on kütil kergem määrata saagi täpset liiki, sest halljänesel ja valgejänesel 

tekib värvi erinevus.  

Järgnevalt uuriti jänesejahi pidamise põhjuseid ja eesmärke (joonis 11).  

 

Joonis 11. Jänesejahi harrastuse põhjused populaarsuse järjekorras. 

Jänesejaht on populaarne mitmel põhjusel. Kõige populaarsemaks osutus viide 

traditsioonidele (85 vastajat) ning mitu jahimeest kirjutas ka juurde, et selle põhjuseks on 

vanade jahimeeste jutud talvistest jänesejahtidest, mis on tänapäeva noori jahimehi 

ajendanud seda harrastama. 83 juhul harrastatakse jänesejahti, sest sõpruskonnas on jahikoer 

ning 54 vastajal endal on jahikoer. Eestis võib jänestele jahti pidada Rahvusvahelise 

Künoloogilise Föderatsiooni 3., 4., 6. ja 10. rühma kuuluva jahikoeraga. (Jahieeskiri 2013, 

§ 4 lg 9)  

Alates 2014. aastast, kui levis Sigade Aafrika katk, on Eestis sigade arvukus väga suurelt 

kõikunud ning olnud peamiselt langustrendis. Jänesejahi pidamisele seajahi alternatiivina 

vastas 34 inimest, mis oli oodatust vähem populaarsem. Ühe vastaja sõnul on suurulukijahi 

kõrval jänesejaht unustustehõlma vajanud ning tegelikult on jahielamus samaväärne. Mitu 

vastajat leidis, et puudub kindel põhjus jänesejahiks, pigem on see mõnus pühapäevane 

ajaviide jahisõpradega väljas viibimiseks.  
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154 vastajast 10 kasutavad jänesenahka, mille suurem kokkuostu populaarsus oli 

Nõukogude perioodil (Aul jt 1957: 86-87). Tänapäeval teadaolevalt kasutatakse jänesenahka 

koerte treenimiseks (Koeratoit s.a), aga ka riidetööstuses kasukate õmblemiseks (Ellam 

2014: 16-17). Küsimuse variandis puudus kulinaarne eesmärk, kuid mitu vastajat tõi eraldi 

välja, et jänesejahi eesmärk on nende jaoks maitsva liha saamine.  

Vähem arvatakse, et jäneseid on liiga palju. Seda toetavad ka avatud vastused küsimusele 

„Millises ulatuses on Teie arvates jäneste arvukus 100 aasta jooksul muutunud?“. Enim 

kirjutati, et arvestades vanade jahimeeste jutte oli jäneslaste kõrgaeg Eesti esimese vabariigi 

ajal ning 1970. - 1980. aastatel, tänapäeval on jäneseid oluliselt vähem. Kõige halvem 

olukord oli vastajate arvates umbes 10 aastat tagasi, kui oli mitu järjestikust külma talve. 

Kõige rohkem on vastajate arvates langenud valgejänese osakaal, kuid on keeruline öelda 

põhjust, sest valgejänes on kohanenud just karmide talvedega kliimas elamiseks (Kirk 2003: 

68). 10 aasta tagust arvukuse madalseisu näitab ka küttimisgraafik. Mitmed vastajad 

spekuleerisid, et jäneslaste arvukust võivad mõjutavad nii haigused kui kiskjad koos, üks 

faktor mõjutab teist ning ainult ühest tegurist ei piisa jäneslaste arvukuse mõjutamiseks.  

Halljänese ja valgejänese arvukuse mõjutajaid palus autor eraldi hinnata väärtustel ühest 

viieni (joonis 12). 1 tähendab kõige väiksemat ning 5 kõige suuremat ohtu.  

 

Joonis 12. Halljänese arvukuse mõjutajad. 

Kirjandusülevaate ja küsimustiku vastused halljänese arvukuse mõjutajatest üldiselt 

sarnanevad. Enim ohustab vastajate arvates halljänest rebane ning järgnevad röövlinnud, 

kellele jänesepojad on väga kerge saak. Mitu vastajat spekuleeris valge-toonekure üle, 

keda on  vastajate arvates tänapäeval kordades rohkem. Vähem arvatakse traktorit 
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(niidukit) ja pestitsiide, sest niitmise taktika, väetiste ning taimekaitsevahendite olemus on 

muutunud. Ühe vastaja arvates aga mõjutab just põllumajandus kõige rohkem, 

põhjendades seda aina suurema põllumaakasutusega üle Eesti.  

3 vastajat kirjutasid halljänese arvukuse mõjutajateks hulkuvad kassid ja koerad, sellest on 

kirjutanud ka Harry Ling (1963: 27).  

 

Joonis 13. Valgejänese arvukuse mõjutajad.  

Ka valgejänese puhul sarnaneb kirjanduse ja jahimeeste arvamus. Suurimaks ohustajaks 

arvavad vastajad ilvest ning ka rebane on oluline oht valgejänesele (joonis 13). Kirjanduse 

andmeil kuulub hunt suurimate ohustajate hulka, ent küsitlusele vastajad hunti niivõrd 

oluliseks ei pea, vaid jätavad hundi olulisuselt viimaseks. Metsnugis ning röövlinnud 

ohustavad vastajate arvates peaaegu samaväärselt.  

Vastajate arvates mõjutavad üleüldiselt Eestis elavate jäneslaste arvukust väikekiskjad. Mida 

intensiivsem on väikekiskjate  küttimine, seda rohkem mõjutab see positiivses suunas 

jäneslaste arvukust. Vastusevariantidele lisaks pakkusid vastajad veel ohustajaid: 

kährikkoer, kes sööb jänesepoegi; metssead, kes suurtes karjades liikudes võivad 

jänesepojad surnuks tallata; lumevaene talv, mis ohustab eelkõige valgejänest, kelle 

karvastiku valgeks muutumine ei tekita kaitseefekti, vaid teeb tumedal maastikul 

märgatavamaks; viirushaigused ning üks vastaja tõi eraldi välja sääskede abil leviva 

müksomatoosi. Kokkuvõtvalt võib väita, et vastanute teadmised jänestest Eestis on väga 

head ja laialdased.  
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Kokkuvõte 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli kirjeldada jäneslaste levikut Eestis ja uurida arvukust ning hall- 

ja valgejänest ohustavaid tegureid. Töö autor valis sarnaselt Soomes tehtud 11 aasta pikkuse 

uurimuse põhjal valiku ohuteguritest, mida võrrelda, ning eelduse elupaikade sarnasuse 

järgi. Halljänest võrreldi rebase arvukusega ning valgejänest metsnugise ja ilvese 

arvukusega. Hall- ja valgejänes kuuluvad väikeulukite nimekirja ning nende puhul 

määratakse suhtelist arvukust, mille puhul jäljeindeksite alusel jälgitakse, kas arvukus on 

võrreldes eelmise aastaga tõusnud või langenud.  

Praktilise osana analüüsiti 1991-2019 aastate küttimisandmeid ning 2007-2019 aastate 

jäljeindekseid. Samuti koostati anonüüme küsimustik, et teada saada Eesti jahimeeste ja -

naiste arvamus ning teadlikkus jänese arvukuse mõjutajatest ja jänesejahist.   

Selgus, et halljänese ja rebase küttimisandmed ja jäljeindeksid muutuvad sarnaselt. 

Halljänese arvukuse langedes langeb ka rebase arvukus ning vastupidi. Seega võib oletada, 

et halljänese arvukuse muutused võivad olla seotud rebase arvukuse muutustega. 

Valgejänese ja metsnugise jäljeindeksite võrdluses ei selgu ühtegi seost. Küttimisandmete 

põhjal võib järeldada, et 1990. aastatel küttimisandmetes kajastuv korrelatsioon on juhuslik. 

Seega valgejänese arvukuse muutuste võimalik seos metsnugisega on oletavavalt väike, kuid 

mõju siiski on olemas.  

Eesti kontekstis ei ole ilvese ja valgejänese arvukuse muutused väga lähedalt seotud, sest 

ilvese toidulaual on esikohal metskits. On näha, et raskete talvedega langenud metskitse 

arvukus on korrelatsioonis valgejänese arvukusega, muutudes ilmselt ilvesele esikohal 

olevaks söögipooliseks.  

Eesti jahiinimestele suunatud anonüümsele küsimustikule vastas 154 inimest. Vastajate 

arvates on viimase saja aasta jooksul jäneslaste arvukus Eestis tunduvalt langenud, kuid on 

viimasel kümnel aastal tõusutrendis. Vastajate arvates mõjutab halljänest enim rebane, aga 

ka röövlinnud ja valge-toonekurg. Valgejänest ohustab nende arvates enim ilves ning ka 

rebane. Jänesejahti harrastatakse enim traditsioonide ja vanade jahimeeste räägitud juttude 

pärast, kuid ka seetõttu, et endal või tuttaval jahimehel on jänesejahiks vastav jahikoer.  
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Eestis on jäneslasi uuritud järjepidevamalt 20. sajandil ning sellest ajast on ohustajad 

metsloomade ja röövlindude näol, kuid enamjaolt kattuvad põhilised mõjutajad: rebane, 

ilves, kullid. Edaspidi võiks jäneslaste uurimises keskenduda rohkem väikekiskjate mõjule, 

sest praeguses kirjanduses on valdavalt mainitud ainult rebast ja metsnugist. Milline võiks 

olla šaakali, tuhkru, kärbi, nirgi ja kähriku mõju jäneslastele?  

Teiseks võiks uurida valge-toonekure ja halljäneste seost. Mõlemad on avamaastiku liigid, 

valge-toonekurge mainib Randveer (2004) „Jahiraamatus“ ja mitmed jahiinimesed tõid 

küsimustikus välja valge-toonekure kui arvestatava halljänese arvukuse mõjutaja.  

Kolmandaks võiks uurida ka jäneslaste haiguseid Eestis, mida viimastel aastakümnetel 

tehtud ei ole.  
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Lisa 1. Ulukite küttimisstatistika.  
 

Küttimise 

aasta 

Halljänes Valgejänes Rebane Ilves   Metsnugis 

1991 1328 1107 1462 70 691 

1992 1596 1568 2369 63 1115 

1993 1757 1267 3470 58 1216 

1994 1667 1106 2524 61 1031 

1995 2116 1045 3326 108 817 

1996 1879 956 3955 146 643 

1997 1753 817 3156 177 608 

1998 1489 594 4179 225 633 

1999 1762 566 4508 181 811 

2000 1623 661 5022 120 912 

2001 1463 474 5797 175 1150 

2002 1423 485 7461 81 1215 

2003 1356 491 4376 82 2201 

2004 1306 391 6184 84 1195 

2005 1221 345 7806 86 1181 

2006 1058 333 5856 92 1132 

2007 791 296 5986 76 1119 

2008 897 196 12712 150 1225 

2009 711 114 7472 184 1022 

2010 650 119 9656 181 1520 

2011 419 101 7144 100 2023 

2012 506 109 6474 87 3276 

2013 412 104 4154 17 3830 

2014 493 45 3815 2 3502 

2015 690 111 4580 19 2824 

2016 987 168 5558 0 2646 

2017 1028 155 5274 0 3024 

2018 1295 171 5117 0 3365 

2019 1063 240 4382 0 1517 
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Lisa 2. Ulukite jäljeindeksid.  

 

Loendusaasta Valgejänes Halljänes Rebane Ilves Metsnugis 

2007 0,37 0,57 1,1 0,11 0,45 

2008 0,26 0,5 1,2 0,11 0,29 

2009 0,33 0,56 1,88 0,17 0,54 

2010 0,32 0,46 1,68 0,14 0,49 

2011 0,3 0,29 1,27 0,16 0,43 

2012 0,18 0,24 0,79 0,09 0,29 

2013 0,32 0,25 0,72 0,06 0,4 

2014 0,27 0,24 0,5 0,074 0,23 

2015 0,21 0,22 0,43 0,071 0,21 

2016 0,41 0,41 0,9 0,061 0,32 

2017 0,4 0,59 1,08 0,07 0,31 

2018 0,29 0,45 0,9 0,089 0,35 

2019 0,33 0,45 0,84 0,125 0,29 
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Lisa 3. Küsimustik jahiinimestele.  
 

Halljänese ja valgejänese jahiharrastus Eestis. 

Tere, head jahikaaslased! Olen Rahel Rae, loodusturismi 3.aasta tudeng ning kirjutan oma 

lõputööd hall- ja valgejänesest Eestis. Sellega seoses palun teil vastata lühikesele 

küsimustikule, mida kasutan oma bakalaureusetöös, kõik vastused jäävad anonüümseks. 

1) Vastaja päritolu maakond 

2) Jahistaaži pikkus 

3) Kas olete kütina käinud jänesejahil? 

4) Jänesejahti harrastate sellepärast, et  

- Omate vastavat jahikoera 

- Sõpruskonnas on vastav jahikoer 

- Peale sigade aafrika katku alternatiiv 

- Traditsioonid 

- Kasutan jänesenahka 

- Jäneseid on liiga palju 

- Ei harrasta üldse 

5)  „Saba on ülapoolt must, alt hele; ka kõrvatipud on mustad. Kui kõrvalestad vastu 

pead suruda, on need pikalt ninaotsast üle.“ – Kellest on jutt? 

- Halljänes 

- Valgejänes  

6) Millises ulatuses on Teie arvates jäneste arvukus 100 aasta jooksul muutunud?  

7) Palun märkige halljänese ohustajad olulisuse järgi? (1 – ohustab kõige vähem, 5 – 

ohustab kõige rohkem) 

- Rebane 

- Valge-toonekurg 

- Röövlinnud 

- Traktor 

- Pestitsiidid 

8) Palun märkige valgejänese ohustajad olulisuse järgi? (1 – ohustab kõige vähem, 5 – 

ohustab kõige rohkem) 

- Ilves 
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- Metsnugis 

- Rebane 

- Hunt 

- Röövlinnud 

9) Kui soovite kommenteerida antud teemat, siis teie mõtteavaldused on oodatud siin.  
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