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Euraasia ilves (Lynx lynx) on Eestis elav suuruluk, keda ei ole väga palju uuritud. Ilvese 

arvukus langes eelmise kümnendi alguses hüppeliselt koos metskitsede arvukuse langusega. 

Kuigi metskitsede populatsioon on käesolevaks ajaks üle-eestiliselt taastunud, siis ilvese 

populatsioonid ei ole igal pool Eestis esialgsele tasemele taastunud. Uurimuse eesmärk on 

anda ülevaade ilvese ajaloolisest levikust Eestis ning nende arvukust ohustavatest teguritest. 

Käesolevas töös on antud ülevaade teaduskirjandusest, uuritud ilvese kohta kogutud 

küttimisandmeid, pesakondade andmeid ning ruutloenduse jäljeindekseid aastatest 2007 - 

2020 ja nende omavahelisi seoseid ning seoseid saakloomade arvukuse muutustega.  Ilveste 

arvukus ei ole pärast langust taastunud Harjumaal, Viljandimaal ning Raplamaal. Taastunud 

on see Valgamaal, Lääne- ja Ida-Virumaal. Populatsiooni tõusu ei ole parandanud isegi 

küttimislubade mitte väljastamine alates 2016. aastast. Ilvese ja metskitse arvukuse tõusu ja 

languse vahel on võimalik seos. Metskitsede arvukuse langus mõjutab ilvese toidubaasi ning 

see tegur sunnib ilvest  jahtima selle tõttu teisi loomi (jäneseid, rebaseid, kährikuid jne). See 

asjaolu võib aga kaasa tuua kärntõppe jäämise, mis omakorda põhjustab ilvese asurkonna 

vähenemist. Vajadus oleks täiendavate uuringute järele, et välja selgitada miks populatsioon 

ehk pesakondade arv ei kasva ning kas selle põhjuseks võivad olla haigused või tegu on hoopis  

metsaraiest tuleneva stressiga.  
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The European lynx (Lynx lynx) is a large game inhabiting Estonia that has not been researched 

much. The population of the lynx fell sharply at the beginning of the last decade with the 

decline of the number of roe deers. Although the population of roe deer has recovered all over 

Estonia by now, the lynx population has not recovered to the preliminary rate everywhere in 

Estonia. The aim of the study is to provide an overview of the historical distribution of lynx 

in Estonia and the factors endangering their numbers. This work provides an overview of the 

scientific literature, hunting data collected on the studied lynx, litter data and square census 

trace indices from 2007 - 2020 and their interrelationships and connections with changes in 

the number of prey animals. Since the decline, the population of lynxes has not recovered in 

Harju, Viljandi and Rapla Counties. The number has recovered in Valga, Lääne-Viru and Ida-

Viru Counties. Even the non-issuance of hunting permits since 2016 has not improved 

population growth. There is a possible link between the increase and decrease in the numbers 

of lynx and roe deers. The decline in the number of roe deers  affects the lynx's food base, 

therefore  forces the lynx to hunt other animals (rabbits, foxes, raccoons, etc.). However, this 

fact may lead to the retention of scabies, which in turn leads to a decrease in the lynx 

population. There is a need for further research to find out why the population, i.e. the number 

of litters, is not growing and whether this may be due to some diseases or to the stress of 

deforestation. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis elab ühte liiki ilveseid - euraasia ilves (Lynx lynx), edaspidi ilves. Vastavalt 

Jahiseadusele on ilves suuruluk, kelle iga üksiku isendi küttimiseks on vaja eraldi luba 

(Männil, Kont 2012: 55). Alates 2016. aastast ei ole antud aga ühtegi luba ilvese küttimiseks, 

põhjuseks on madal arvukus (joonis 4). Küttimine on elupaikade hävimise kõrval olnud üks 

olulisim põhjus suurkiskjate kadumisele enamuses Euroopast (Männil, Kont 2012:46). 

Ilvese asurkonda mõjutavad lisaks eelmainitule ka kärntõbi ning tema toidubaas 

(metskitsede näol). 

Ilvese arvukuse dünaamikat iseloomustavad näitajad on pesakondade arv, küttimine, 

ruutloenduse jäljeindeks, jäljeindeksi põhjal leitud rohkuse indeks ja jahimeeste hinnang 

arvukuse muutustele. (Männil, Veeroja 2009) 

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ilvese ajaloolisest levikust Eestis ning uurida 

kirjanduse abil ilveste arvukuse ohutegureid. Seejärel välja selgitada olemasolevate andmete 

põhjal, kas ja kui palju võib viimastel kümnenditel ilvese arvukust mõjutada metskitsede 

arvukus, kärntõve levik ning küttimine.  

 

Lähtuvalt töö eesmärgist püstitas autor uurimisküsimused: 

1) Kas  metskitse arvukus mõjutab ilveste arvukust?  

2) Kas kärntõbi mõjutab ilveste arvukust? 

3) Kuidas on küttimine ilveste asurkonnale mõjunud? 

 

Töö autor soovib tänada enda juhendajaid Tiit Randveeri, Marika Kose ja Peep Männilit 

heade ja toetavate mõtete ning abi eest. Ning samuti ka Rauno Veeroja, kelle kogutud 

andmeid sai autor kasutada.  
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

1.1 Euraasia ilvese  üldiseloomustus 

 

Euraasia ilves (Lynx lynx) (joonis 1) kuulub kiskjate (Carnivora) seltsi kaslaste (Felidae)  

sugukonda. Euroopas elab lisaks Euraasia ilvesele ka üks selle maailmajao ohustatumaid 

imetajaid Ibeeria ilves (Lynx pardinus), kes on säilinud vaid kahe väikese isoleeritud 

hääbuva asurkonnana (kokku umbes 200 isendit) Lõuna-Hispaanias. (Männil, Kont 2012:19) 

 

Joonis 1. Ilves. (Savisaar 2021).  

 

Ilves on pikkade jalgadega ning tugeva kehaehitusega kaslane. Tema karvkatte värvus on 

väga varieeruv. (MacDonald, Barrett 1993:137) Eestis elavate ilveste  karva põhivärvus on 

kollakas-punane, mis on sageli kaetud erineva suuruse ja kujuga tumedate tähnidega, kurgu-
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ja kõhualune on valkjashall (Männil, Kont 2012:19). Talvel on ilveste karv kahvatum. Ilvesel 

on jalad tihedalt täpilised, selg aga hõredamalt. Täpid võivad olla kahvatud ja sulandunud 

peaaegu roosimustriks, jättes mulje, et nad on tunduvalt suuremad. (MacDonald, Barrett 

1993:137-138) Eestis elavate täiskasvanud emailveste keskmine tüvepikkus on 97 cm, 

turjakõrgus 59 cm ja kaal 17 kg, isastel on samad näitajad vastavalt 102 cm, 63 cm ja 22 kg 

(Männil, Kont 2012:19). Saba on ilvesel lühike ning laia musta otsaga. Kõrvaotstes on 

umbes 5 cm pikkused tutid. Küünised on tugevad ja pikad, kuid suurema osa ajast täielikult 

sisse tõmmatud. Varvastevaheline kile ulatub peaaegu viimase varbalülini. Lai käpaalune on 

talvel täiesti karvane. 4-varbalised käpajäljed on küünisejälgedeta, ümarad, umbes 10 cm 

pikad, karvase talla tõttu ebaselge kontuuriga. Ilvese eeskäpad on veidi sissepoole 

pöördunud. Jäljerida on ilvestel sik-sakiline (joonis 2). (MacDonald, Barrett 1993:138) 

 

 

Joonis 2. Ilvese jäljerida. (Kalamees-Pani, Tamm 2011).  
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1.2 Toitumine 

 

Ilvese toiduks on reeglina tema enda poolt murtud loomad. Nii Eestis kui ka mujal          

Palearktises eelistab ta saagina metskitse (kellele Eestis järgnevad jänesed ja rebane), 

metsatundras esineb toiduks ka põhjapõtru ja Kesk-Euroopas hirvevasikaid. Mõned isendid 

võivad murda kodukasse. (Lõhmus 2001:15) 

Valdavas osas Euroopast on väikest ja keskmist kasvu sõralised ilvese peamised 

toiduobjektid, moodustades 52-92 % tarbitud saakloomadest. Sõraliste osakaalu 

varieerumine piirkonniti sõltub alternatiivsete saakliikide, peamiselt jäneseliste olemasolust. 

Soomes Karjalas, kus metskitse asustustihedus on väga madal või puudub üldse, toitub ilves 

valdavalt valgejänesest. Lisaks on ilvese toidus tähtsamate alternatiivsete saakliikidena 

täheldatud metsislasi ja rebast. (Männil, Kont 2012:21) 

Ilvese saagiks võivad sattuda erinevas mõõdus loomad (Odden jt 2005), kuid kõikjal 

Euroopas, kus ilvese levikuala kattub metskitse omaga, on viimane tema peamiseks 

saakliigiks. Metskitse tähtsust ilvese saakobjektina iseloomustavad ka Norra tulemused, kus 

isegi väga madala metskitse asustustiheduse ning oluliselt kõrgema lammaste arvukuse 

juures eelistasid ilvesed endiselt toituda metskitsedest. (Männil, Kont 2012:21) Varasemates 

uuringutes on ka ilmnenud, et ilvese jaoks on lammas saakobjekt nende juhusliku kohtumise 

tõttu, mitte ei tulene aktiivsest lammaste otsimisest (Odden jt 2005). Eestis kütitud isendite 

maosisude analüüsi tulemused näitavad samuti metskitse domineerimist ilvese toidus, 

järgnevad jänesed ja rebane (Männil, Kont 2012:21).  

Nagu mitmetes Kesk- Euroopa piirkondades, kasutatakse ka Böömimaa metsaökosüsteemis 

(Saksamaa ja Tšehhi vabariik) punahirve (Cervus elaphus) talviseks majandamiseks 

tarastatud söötmisaedikuid (Belotti jt 2014). 

Talvisel ajal mõjutab hirve asustustihedus positiivselt ilvese olemasolu. Kui hirvede 

asustustihedus suurenes, suurenes ka ilvese esinemistihedus. Ilves väldib piirkondi, kus on 

madala asustustihedusega hirvede alad. Punahirv ning ilves mõlemad eelistavad väiksema 

häiringuga elupaiku. (Belotti jt 2014)  
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1.3 Levik 

 

Euraasia ilvese levik on Euroopas seotud eelkõige metsade paiknemise ja metskitse 

levikuga. Varasematel aegadel asustas liik kogu Euroopat, puududes vaid Pürenee 

poolsaarelt, saartelt, metsata rannikualadelt ning Skandinaavia põhjaosast. (Männil, Kont 

2012:22) Praegu on ilves levinud Põhja-Euraasia metsades ja mägialadel, lõunas kuni 

Alpide, Väike-Aasia ja Tiibetini. Euroopas on levinud peamiselt põhjaosas. Skandinaavia, 

Baltimaade, Poola ja Ukraina ilvesepopulatsioonid on seotud Venemaa populatsiooniga. 

Euroopa kesk-ja lõunaosas paiknevad väiksemad ilvesepopulatsioonid on isoleeritud (joonis 

3). (Remm jt 2015:94) 

 

Joonis 3. Euraasia ilvese levikukaart. (Remm jt 2015). 

 

Ilves on kogu oma levila piires seotud metsaste elupaikadega. Nad asustavad meelsasti 

kultuurmaastikuga piirnevaid metsa-alasid, tõenäoliselt metskitsede rohkuse tõttu. 

Esialgsetel andmetel on ilvese veebruarikuiseid jälgi kohatud Eestis kõige enam sega-ja 

okasmetsades. Mitmetel andmetel soosib ilves tihedaid metsi, näiteks Lätis tiheda 

aluskuusikuga puistuid ja Eestiski üle 0,3 liituvusega biotoope.  Eestis on leitud oluline 

positiivne seos noorte segakuusikute osatähtsuse ja ilvese asustustiheduse vahel, ehkki 

näiteks Soomaa rahvuspargis talvel jälgitud ilvesed eelistasid kõige selgemini hoopis palu- 

või kõdusoomännikuid. (Lõhmus 2001:14-15) 

Euraasia ilves on üks levinumaid kaslasi. Kesk-Euroopa populatsioonid on aga tugevalt 

killustunud ja piiratud metsaaladega, mis võib mõjutada nende jätkusuutlikkust ja 

geenivoogu. (Kowalczyk jt 2014) 
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Kodupiirkonna suurus sõltub peamiselt elupaiga kvaliteedist, kusjuures väidetavalt 

paiknevad emasloomad pigem vastavalt saakloomadele, isasloomad aga emasloomade 

levikule. Isasloomade kodupiirkonnad on suuremad kui emastel, näiteks Bialowiezas (Poola) 

talvepoolaastal keskmiselt 165 km2 ja suvepoolaastal 143 km2, emasloomadel vastavalt 94 

km2 ja 55 km2. (Lõhmus 2001:14-15) 

 

1.4 Ilvese levik Eesti aladel  

 

Ilves oli üks esimesi loomaliike, kes pärast jääaega Eesti alale levis (Remm jt 2015). 4000-

8000. aastat tagasi, kui kliima oli soojem ja levisid laialehelised metsad, elas                     Eestis 

ilvese konkurendiks olnud metskass (Felis silvestris). Tänapäeval leidub teda Tšehhis ja 

Sveitšis. (Ränik 2005: 268-269) Praegu on Eestis  ilves meie ainus looduslik kaslane (Remm 

jt 2015).  

Kui hundid olid  levinud üle Eesti, siis ilvesed hakkasid moodustama “saarekesi” ning 

taandusid asustamata aladele. 1910ndate keskel oli ilveseid veel ainult suurtes 

metsamassiivides ja arvukamalt Kagu-Eestis. 1920ndaiks jäi alles veel ainult 50 ilvest, keda 

jahiti aasta ringi. 1931. aastal elas neid Viru- ja Pärnumaal ning vähesel määral Võrtsjärve 

ümbruses, Peipsi läänerannikul ja Lõuna-Petserimaal. 1936.-37. a talvel oli Eestis 15 ilvest 

ja neist jahiti 8 looma. 1937.-40. aastal olid ilvesed täieliku kaitse all. 1940. aastal elas Eestis 

11 hunti, ilveste hulk oli jahikeelu ajal kasvanud 20-lt 40 loomani (teistel andmetel 27-lt 

46ni). Kui poleks alanud inimjaht ehk sõda, oleksid kõik kiskjad uuesti ja lõplikult hävitatud 

juba siis, ja seda mitte vaid Eestis. Sõja ajal polnud inimestel mahti jahil käia. (Ränik 2005: 

268-269) 

 

1.5 Ilvese arvukust mõjutavad tegurid 

 

Ilvese arvukust mõjutavad mitmed erinevad tegurid. Üheks suurimaks mõjutajaks on 

metskits. Metskitse arvukuse langus avaldab negatiivset mõju ilvese asurkonnale. (Männil, 

Veeroja 2009) 
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2009. aasta talv oli metskitsede jaoks erakordselt raske ning seetõttu oli tema looduslik 

suremus, sealhulgas ka kiskluse läbi, varasemate aastatega võrreldes märgatavalt suurem 

(Männil, Veeroja 2010). 

Kuna ilveste toidulaud metskitsede näol vähenes märgatavalt, pani see tegur neid jahtima ka 

teisi loomi, näiteks kobrast, rebast ja kährikut. Viimaste murdmine peaks kompenseerima ka 

suureneva otsese kiskluse mõju jänestele ja ulukkanalistele. See on asja positiivne külg. 

Negatiivne külg  on kahjuks aga see, et ilves võib väikekiskjatelt endale kärntõve külge saada 

ning see suurendab ilveste suremust. 2009. aastal avastatigi kaks esimest teadaolevat ilvese 

kärntõve juhtumit Eestis (Lätis avastati samuti esimene juhtum). (Männil, Veeroja 2010) 

Kolmas suur ilvese arvukust mõjutavaks teguriks on küttimine. Kui aastatel 2003 - 2008 võis 

jälgida ilvese arvukuse püsivat tõusu, siis tundus see aastal 2009 stabiliseerunud olevat ning 

peale viimast jahihooaega, mil kütiti kokku 184 isendit (aastate 2000-2010 kõrgeim näitaja), 

võis oodata teatavat langustendentsi (Männil, Veeroja 2010).  

Neljandaks teguriks on ilveste salaküttimine. Viies erinevas Skandinaavia uurimispiirkonnas 

tehtud uuringutes selgus, et täiskasvanud euraasia ilvese peamised suremuse põhjused 

kõikides uurimispiirkondades olid valdavalt inimtekkelised (salaküttimine ja seaduslik 

küttimine). Toidupuudus, hukkumine sõidukitega kokkupõrke teel, liigisisesed ja 

liikidevahelised tapmised ning erinevad haigused mängisid väikest rolli. Kui rääkida 

salaküttimisest ja seaduslikust küttimisest, siis tõusis täiskasvanud ilveste suremus 2 

protsendilt 17 protsendile, see tähendab et lausa kaheksa korda. Salaküttimine moodustas 

46% täiskasvanud ilveste suremusest. Madalaim salaküttimise määr leiti Norras Hedmarki 

uurimispiirkonnas. Kõige kõrgem aga Rootsis (Sarekis), kus seaduslik küttimine oli 

madalam kui teistes piirkondades. (Andren jt 2006) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töö eesmärk oli analüüsida Euroopa ilvese populatsiooni arvukuse muutuseid ning selle 

põhjuseid 13 aasta jooksul (2007-2022). Arvukuste analüüsi sisendiks olevad andmed koguti 

teaduskirjandusest, erialasest kirjandusest, keskkonnaagentuuri aruannetest (peamised 

andmekogujad P. Männil ja R. Veeroja) ning täiendavalt kasutati R. Veeroja poolt kogutud 

avaldamata andmestikku.   

Keskkonnaagentuuri seirearuannete koostamisel on kasutatud erinevate ulukiliikide 

küttimise, ruutloenduse, tehtud vaatluste ja jahimeeste hinnangupõhise loenduse andmeid 

(jahimeeste poolt antud hinnangud ulukite arvukuse kohta jahipiirkonnas). Suurkiskjate 

puhul on kasutatud ka kogutud bioproovide vahendusel kogunenud informatsiooni. (Männil, 

Veeroja 2007, 2008…2010) (Männil, Veeroja, Tõnisson 2011) (Männil, Veeroja, Tõnisson 

2012) (Männil, Veeroja 2013, 2014…2020) 

Andmed süstematiseeriti, koondati,  analüüsiti ja vastavad joonised tehti Microsoft Excel 

programmi abil. Maakonnakaart tehti pixlr.com progammiga. Tulemuste  peatükis on 

analüüsitud kõigi jäneseliikide, metskitse ja ilvese ruutloenduse jäljeindekseid, ilvese 

pesakondade ja kütitud isendite arvu, ilvese küttimise ja pesakondade arvu korrelatsiooni, 

ilvese jäljeindeksi ja pesakondade arvu korrelatsiooni. Töös analüüsiti vaid mandri-eesti 

populatsioone. Ilvese ja metskitse jäljeindekseid maakonniti on esitatud maakondade kaupa 

lisades 1-13. 

Jäljeindeks (JI) 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 jt 2021) Jäljeindekseid koguvad 

jahimehed.  
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3. TULEMUSED  

 

3.1 Kõigi jäneste, ilvese ja metskitse ruutloenduse jäljeindeks 

 

Mõlema jäneseliigi (hall- ja valgejänese), ilvese ja metskitse arvukuse muutustes on leitav 

seos (joonis 4).  Kui metskitse arvukus tõusis 2008. aastal ning langes 2009. aastal, siis ilvese 

arvukus oli 2007. ja 2008. aastal stabiilne ning tegi suure tõusu alles 2009. aastal. 

 

 

Joonis 4. Mõlema jäneseliigi (halli- ja valgejänese), ilvese ja metskitse ruutloenduse jäljeindeks 

aastatel 2007-2020.  

 

2011-2014 oli metskitse arvukus stabiilne. 2015. aastal tegi metskitse arvukus hüppelise 

tõusu, langema hakkas arvukus alles 2018, 2019-2020 oli arvukus stabiilne. Ilvese puhul ei 

ole olnud peale 2009. aasta suurt tõusu rohkem selliseid tõuse, arvukus on olnud aastate 
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lõikes üsna sama, suurem langus toimus 2011. aastal ning tõusma hakkas taas 2013.  Jäneste 

arvukus langes 2007. aastal ja tõusis 2008. aastal. Jäneste arvukus hakkas drastiliselt 

langema 2009. aastal ning tõusma hakkas taas alles 2012. aastal, suur hüpe arvukuses toimus 

aastal 2015. Suurem langus toimus taas 2017.aastal ning arvukus tõusis taas 2019 (joonis 4).  

 

3.2 Ilvese pesakondade arv, küttimisdünaamika ja  ruutloenduse 

jäljeindeksid 

 

 

Joonis 5. Ilvese pesakondade arv, küttimisdünaamika ja ruutloenduse jäljeindeksid aastatel 2007-2020. 

 

Ilvest kütiti palju aastatel 2007-2010. Küttimismaht hakkas langema 2011. aastal. 2013. 

aastal ja 2015. aastal kütiti peaaegu sama arv ilveseid (vastavalt siis 19 ja 20 isendit). Alates 

2016. aastast kuni tänaseni ei ole antud ilvese küttimiseks luba, seega on 2016-2020. aastal 

kütitud ilveste arv 0. Lisaks on see arv veel 0 ka aastal 2014.  

Pesakondade arvus toimus  tõus aastal 2008, 2013-2015 ning 2017. 2009-2013. aastal ning 

2016. aastal pesakondade arv langes.  Aastatel 2018-2020 oli see stabiilne. Jäljeindeksi 

andmetel toimus tõus aastatel 2009, 2013-2015 ning 2017-2019. aastal. 
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Ilmne on Eestis küttimise (küttimislubade väljaandmise) tugev seos (R2= 0,82) ilvese 

pesakondade arvuga (joonis 6). Lisaks näitab ilvese pesakondade arvu ja jäljeindeks 

korrelatsioonikordaja R2= 0,59 tugevat seost jäljeindeksiga (joonis 7). 

 

 

Joonis 6. Ilvese küttimise ja pesakondade arvu korrelatsioon ehk suhteseos. 

 

 

Joonis 7. Ilvese jäljeindeksi ja pesakondade arvu korrelatsioon ehk suhteseos.  
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Joonis 8. Ilvese ja metskitse arvukus mandri-eestis maakonniti aastatel 2007-2020. 

Roheline-populatsiooni seisund on hea.. Punane-populatsiooni seisund on halb ja pole langusest taastunud. 

Kollane-populatsiooni seisund on langusest väljunud ja stabiilne, kuid ei kasva.  

 

Ilvese ja metskitse jäljeindeksite võrdlusel maakondade kaupa ilmnes, et ilvese 

populatsioonid ei olnud pärast 2011 aasta langust kõigis maakondades ühtlaselt taastunud. 

Jäljeindeksite muutuste alusel jagati maakonnad kolme kategooriasse - ilvese populatsioon 

on taastunud (taastumas)  ehk heas seisus; ilvese populatsioon on halvas seisus, ehk ilvese 

populatsioon ei ole langusest taastunud ja keskmises seisus, ehk populatsiooni arvukus ei ole 

saavutanud algset taset, kuid on stabiilne (joonis 8). 

Halvas seisus olid  Harjumaa (Lisa 1), Viljandimaa (Lisa 2) ning Raplamaa (Lisa 3).  

Heas seisus olid  Valgamaa (Lisa 4), Lääne-Virumaa (Lisa 5) ning  Ida-Virumaa (Lisa 6).  

Keskmises seisus aga Järvamaa (Lisa 7), Jõgevamaa (Lisa 8), Põlvamaa (Lisa 9), Tartumaa 

(Lisa 10), Võrumaa (Lisa 11), Pärnumaa (Lisa 12) ning Läänemaa (Lisa 13).  
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4. ARUTELU 

  

Mõlema jäneseliigi (hall-ja valgejänese), ilvese ja metskitse arvukuse muutustes võib leida 

klassikalise kiskja - saaklooma populatsioonide vahelise seose. Metskitse ja ilvese arvukust 

on mõjutanud mitmed erinevad tegurid. Nendeks teguriteks on küttimine (nii seaduslik kui 

ka ebaseaduslik), kliima, haigused (kärntõbi) ning toidubaas (Männil, Veeroja 2010).   

Ilveste küttimine oli 2009. aastal väga suur, kütiti kokku 184 isendit. Aastatel 2003-2008 oli 

näha ilvese arvukuses püsivat tõusu, kuid peale 2009. aasta küttimist oli oodata arvukuse 

langust. Arvestades märgatavalt kahanenud toidubaasiga (metskits), tuli siiski ka ilvese 

asurkonda vähendada, ennetamaks osaliselt loodusliku suremuse suurenemist ja toetamaks 

metskitse asurkonna kiiremat taastumist. Seega jäeti küttimismaht eelnenud aastaga aastal 

2010 üsna samaks. (Männil, Veeroja 2010) 2011. aastal küttimismaht aga langes. Täielikult 

on keelatud ilveste küttimine alates 2016. aastast.  

Pesakondade arvu ja pesakondade keskmise suuruse hindamise puhul tehakse palju vigu. 

Kuna metskitsede arvukus langes 2009. aastal drastiliselt, siis selle tõttu kahanes ka ilveste 

toidubaas märgatavalt. See asjaolu pani ilvesed oma  individuaalset territooriumit 

suurendama ja selle kasutamist intensiivistama (ehk ta liigub palju ja jätab selle tõttu ka 

rohkem jälgi). (Männil, Kont 2011) Jahimehed on hinnanud ilveste arvukust aastate lõikes 

näiliselt suuremaks kui see tegelikult oli ning liiga suur küttimismaht on põhjustanud hoopis 

ilveste asurkonna vähenemise.  

Ka ilmastik mõjutab metskitse arvukust, mida pehmem talv on, seda soodsam see neile on. 

2009. aastal langes metskitsede arvukus drastiliselt väga külma  ja lumerohke talve tõttu ning 

seetõttu olid nad ilvestele väga lihtne saak, seda näitab ka see, et ilveste arvukus tegi 2009. 

aastal suure hüppe. Ning teistpidi mõjutab metskitsede arvukuse langus samuti ilveste 

toidubaasi. Kui kitsi on vähem, on ilvestel vaja toidu näol alternatiiv leida, ehk nad hakkavad 

küttima ka teisi loomi, kelleks on teiste hulgas ka  rebane, kährik ja kobras. See toob kaasa 

aga kärntõvesse jäämise riski. (Männil, Veeroja 2010)  

Kui võrrelda ilveste arvukust maakonniti, siis tuleb välja, et ilveseid on vähe Harjumaal, 

Viljandimaal ning Raplamaal. See tähendab seda, et ilveste populatsioon jäljeindeksite 

põhjal ei ole pärast suurt langust, mis toimus 2011. aastal, taastunud.  
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Algse baastaseme järgi, ehk enne suurt langust, olid madalamad jäljeindeksid Harjumaal, 

Ida-Virumaal ning Põlvamaal.  

Ilvese populatsioon on taastunud (taastumas) ehk heas seisus Valgamaal, Lääne- ning Ida-

Virumaal. Selle põhjuseks võib olla see, et ilves valib elupaigaks metsaseid ning 

kultuurmaastikega piirnevaid alasid. Samuti valib ilves enda elupaiga toidubaasi järgi, ehk 

selle järgi, kus parasjagu metskitsi rohkem on. Metskitsed ise ei ole territoriaalsed loomad, 

kuid elavad vähesel määral kattuvates elupaikades küll (Laos 2013).  

Algse baastaseme järgi olid kõrgemad jäljeindeksid Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, 

Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal, Viljandimaal, Võrumaal, Valgamaal 

ning Põlvamaal. 

Ilvese populatsioon ei ole langusest taastunud ja on keskmises seisus, ehk populatsiooni 

arvukus ei ole saavutanud algset taset, kuid on stabiilne Järvamaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, 

Tartumaal, Võrumaal, Pärnumaal ning Läänemaal.  

Kuna viimased aastad ei ole ilveste küttimiseks lubasid antud, siis võiks eeldada, et tänu 

sellele on populatsioon taastunud ning pesakondade arv tõusnud, kuid nii see ei ole. Seega 

ei saa olla seost küttimise ja arvukuse vahel. Samuti ei saa asi  olla ka toidubaasis, sest 

metskitsi on palju, ehk toitu peaks jaguma. Töö autor arvab, et ilvese arvukuse tõusu 

pidurdab salaküttimine. Seda kinnitab ka Skandinaavias tehtud uuring, kus selgub, et ilveste 

salaküttimine on tõsine probleem ning kui seda ei peatata, viib see ilveste populatsiooni 

väljasuremiseni  (Sæther jt 2010). Samas tasuks edaspidi uurida ka suureneva metsaraie ja 

metsade rekreatiivse kasutuse mõju ilvese sigimisedukusele.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade ilvese ajaloolisest levikust ning uurida ja 

analüüsida nende arvukust ja seda ohustavaid tegureid. Selleks töötati 2007-2020. aasta 

keskkonnaagentuuri aruanded läbi. 

Praktilise osana analüüsiti  kõigi jäneste, metskitse ja ilvese ruutloenduse jäljeindekseid, 

ilvese pesakondade ja kütitud isendite arvu, ilvese küttimise ja pesakondade arvu 

korrelatsiooni, ilvese jäljeindeksi ja pesakondade arvu korrelatsiooni ning ilvese ja metskitse 

jäljeindekseid maakonniti.  

Selgus, et ilveste arvukust Eestis ja Euroopas mõjutavad peamiselt kolm tegurit:  kärntõbi, 

küttimine ning tema toidubaas metskitse näol. Kaks viimast tegurit on omavahel suures 

seoses. Kui ilvese toidubaas metskitsede näol märgatavalt väheneb, tuleb ilvesel leida 

alternatiivseid saakloomi, kelleks on jäneste, metsislaste ja rebaste kõrval isegi ka kährikud 

ja koprad. Nende loomade söömine suurendab aga riski ilvestel kärntõvesse jääda, mis 

omakorda põhjustab ilveste arvukuse langust.  

Ilveste asurkonna vähenemist põhjustab ka  küttimine. Ilveste arvukust hinnati suuremaks 

kui see tegelikult oli ning see põhjustas üleküttimise, mis viis ilvese arvukuse madalaks. 

Selle tagajärjel keelati ilveste küttimine  alates 2016. aastast ära. Samas ei ole see abinõu 

soodustanud ilveste populatsiooni kasvu ajal, kui toidubaas ehk metskitsede arvukus on 

kasvanud. Põhjuseks võivad olla salaküttimine või suurenevast metsakasutusest tulenev 

stress, mida tuleks edaspidi ühe võimalusena uurida.    
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Lisa 4. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Valgamaal aastatel 2007-2020.  
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Lisa 5. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Lääne-Virumaal aastatel 2007-2020.  

 

 

Lisa 6. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Ida-Virumaal aastatel 2007-2020.  
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Lisa 7. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Jõgevamaal aastatel 2007-2020.  

 

 

Lisa 8. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Järvamaal aastatel 2007-2020.  
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Lisa 9. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Põlvamaal aastatel 2007-2020.  

 

 

Lisa 10. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Tartumaal aastatel 2007-2020.  
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Lisa 11. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Võrumaal aastatel 2007-2020.  

 

 

Lisa 12. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Pärnumaal aastatel 2007-2020.  
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Lisa 13. Ilvese ja metskitse jäljeindeksid Läänemaal aastatel 2007-2020.  

 

 

 

 

 

  



32 
 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmise lubamise kohta 

Mina, Egle Tohver 

Sünniaeg: 08.06.2000 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

Euraasia ilvese (Lynx lynx) populatsiooni asustustiheduse muutused ja selle põhjused 

aastatel 2007-2020 

mille juhendaja(d) on Tiit Randveer, Marika Kose, Peep Männil 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, digiarhiivi DSpace lisamiseks ja veebikeskkonnas 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2.  olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3.  kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor ______________________________ 

                                                                                                      allkiri 

Tartu,  

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele 

_______________________________________ _____________________ 

                    (juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

 _______________________________________ _____________________ 

                    (juhendaja nimi ja allkiri) (kuupäev) 

 


