
 

 

IVJS infokiri november 2022 

 

Toimunud tegevused: 

9-13.11 – Ulukiroogade nädal Ida-Virumaal  

21.11 – Põdrapäev Ida-Virus 

Eelseisvad tegevused:  

16.12 – Jahirahu väljakuulutamine Valgamaal  

17.12 – IVJS üldkoosolek  

 

1. Pooled jahindusnõukogudest toetasid ilvesejahi avamist 

 



Oktoobris toimunud seitsmel jahindusnõukogul tehti keskkonnaametile ettepanek 

kehtestada ilvesele küttimismaht. Seitse jahindusnõukogu otsustasid ilvesele 

küttimismahtu mitte taotleda. 

Jahimeeste hinnangul on ilvese arvukus tõusuteel. Üha rohkem satub neid rajakaameratesse, 

sagenevad ilveste sattumised tiheasustusaladele. Sagenenud on ka haigustunnustega ilvestega 

kohtumised. Möödunud aastal toimus ilvesega koguni 21 liiklusõnnetust. Nendest põhjustest 

lähtuvalt otsustasidki osad jahindusnõukogud taotleda küttimismahtu ilvesele. 

Suurkiskjate ümarlaua liige Priit Vahtramäe sõnul on uue suurkiskjate kaitse ja ohjamise 

tegevuskavas kokku lepitud erinevate osapoolte ja huvigruppide poolt, et ilvesejahti ei 

alustata enne kui alla aasta vanuste poegadega pesakondade arv enne jahihooaega on 

vähemalt 100 pesakonda ja soodne seisund 80 pesakonda. 

„2022 seirearuandes on viidatud, et 2021. aastal oli poegadega emailveste arvukus 74 ning 

üldarvukus tõenäoliselt vahemikus 450‒550 isendit. Sellest arvukusest ja pesakondade arvust 

lähtuvalt oleme saavutamas piiri mõne aasta pärast, kus ka ilvese regulaarne jaht võiks saada 

võimalikuks,“ ütles Vahtramäe. 

Suur töö on tehtud jahimeeste poolt Jahise infosüsteemi andmete sisestamisel, kus eelmisel 

aastal oli 3075 sisestust ja see kattis ära 91% jahipiirkondadest. Kokku esitles vaatlusi 93% 

jahipiirkondadest ja vaatluste arv oli 1000 vaatluse võrra suurem kui 2020. aastal. 

Vahtramäe sõnul on Jahise aktiivne kasutamine aidanud meil ja aitab kindlasti ka tulevikus 

loendada võimalikult täpselt suurkiskjate arvukust ning nendest täpsetest andmetest lähtuvalt 

määratakse ka küttimiskohustus. „Selle aasta seirearuandes on Keskkonnaagentuur teinud 

ettepaneku, et erandkorras võib ameti loal küttida haigeid või olulise vigastusega loomi või 

probleemisendeid kõikjal Eestis,“ sõnas Vahtramäe. „Mõned jahindusnõukogud on oma 

taotlustes soovi, ilvese jahti alustada ka sellele viidanud,“ lisas ta. 



 

Ilvesejahi taotluse Keskkonnaametile saatsid Harjumaa, Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa, 

Pärnumaa, Tartumaa ning Põlvamaa jahindusnõukogud. 

Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Valgamaa, Võrumaa, Jõgevamaa 

jahindusnõukogus lepiti aga kokku, et ilvest sel jahihooajal ei kütita. Viljandimaa 

jahindusnõukogu pole veel ilvese küttimise osas kokkulepet saavutanud. 

Ilvesejaht ei toimu alates 2014. aastast ja põhjuseks on olnud vähene arvukus. Viimastel 

aastatel on arvukus aga tublisti tõusnud. 

2. 2018-2020 kütitud karude vanus ja emaste fertiilsus 

Mõõdud on esitatud jahipiirkonna kasutaja poolt 

Emakarude fertiilne staatus on määratud esitatud sigimiselundkondade põhjal KAUR laboris; 

- Vanused on määratud Läti Riikliku Metsainstituudi "Silava" laboris 

Kui märkuste lahtris pole märgitud teisiti, on tühja vanuse lahtri korral jäänud 

vanuseproovid jahimaa kasutaja poolt tõenäoliselt esitamata 

Hambaproovi kvaliteet näitab tsemendikihi säilimist: seda kahjustab eelõige valgendamine ja 

pikaajaline keetmine.  



Kvaliteedist sõltub määrangu usaldusväärsus  

Esitatud vanusemäärangute usaldusväärsust ei ole hinnatud, kuid selged määranguga 

eksimused on märkuste lahtris välja toodud  

Vanuse vale määrang (ei lähe kuidagi kokku isendi teiste andmetega) võib olla tingitud ka 

vale isendi proovi esitamisest või proovide (ekslikust) vahetusse minekust 

 

 

 

 

 

 

 



3. Adavere Meat ulukiliha kokkuostu hinnakiri 

 

4. SAK 2022 seisuga 31.10.2022 

2022. a kümne kuu kokkuvõtte (jaanuar-oktoober). 

 Kodusead 

1. Kokku on uuritud 4248 siga (oktoobri kuuga +645), 

2. Nendest  2398 (oktoobri kuuga +244) surnud siga. 

 Metssead 

1. Kokku on uuritud 9321 metssiga (oktoobri kuuga +1232), nendest 40 surnuna leitud (+8), 

9264 kütitud ja 17 (+3) hukkunud või hukatud metssiga. 

Oktoobris tuvastati SAK viiel metsseal: 2 viiruspositiivset ning 2 viiruse ja antikeha 

positiivset Põlvamaal ning 1 antikeha positiivne Võrumaal. 

Kokku on 2022. aastal SAK tuvastatud 51 metsseal, neist 17 viiruspositiivset (7 Võrumaal, 5 

Põlvamaal, 3 Ida-Virumaal, 1 Lääne-Virumaal ja Harjumaal), 37 antikeha positiivset (11 

Lääne-Virumaal, 8 Võrumaal, 4 Harjumaal, 3 Põlva- ja Pärnumaal, 2 Ida-Virumaal ja 

Saaremaal, 1 Jõgevamaal/Järvamaal//Raplamaal/Läänemaal)  ning 3 viiruse ja antikeha 

positiivset (1 Võrumaal ja 2 Põlvamaal). 

2022. a SAK positiivsete metssigade leiukohad on ka kantud kaardile 

(https://arcg.is/0rKqTO). Lisan ekraanitõmmise kaardist ka kirjale juurde. 

https://arcg.is/0rKqTO?fbclid=IwAR3EUWLbjnIJww7_iJZCMb9qUEx0O71m-TD5jeEtASRuHq_LLzg2GGwtWHA


 

Allpool tabel oktoobri kuu (lähtudes uurimisteate väljastamise kuupäevast) SAK positiivsete 

metssigade andmetega: 

 

SAKi leiud metssigadel aastatel 2014-2022 

 

 



5. Ülevaade riskiloomadelt peaproovide kogumise ja järelkontrolli lepingu kohta 

Marutaudi riskiloomadelt proovide laekumine 01.11.2022  (töövõtuleping nr 21) 

 

Kokku lisandus alates 01.10 kuni 01.11-ni 107 proovi. Kõige rohkem proove toodi Lääne-

Virumaal (17 proovi)ja Viljandimaalt (10 proovi).  Oktoobri kuu lõpuga on Tartumaa, 

Saaremaa ja Põlvamaa plaan täis (Tartus isegi 1 proov üle), siis neist maakondadest 

palun proove enam viia! Maakondades kus mahu täis saamiseni on ainult üksikud proovid 

veel jäänud, siis neis palun järgida aastaplaani mahtu ning mitte rohkem viia. Tartus (kus sai 

aastaplaan kõige varem täis) on ilusti nüüd suudetud vältida üleliigsete proovide viimist ning 

jäänud 101&% juurde. 

Kõige vähem proove on terve aasta lõikes toodud Läänemaalt (62% plaanist), Võrumaalt 

(67% aastaplaanist) ja Järvamaalt (71% aastaplaanist). Loodetavasti nüüd kahe kuuga 

suudetakse ka neis maakondades aastaplaanid täis saada. 

Terve Eesti lõikes on täis 89% aastamahust. 

 

Vaktsineerimise järelkontrolli proovide laekumine 01.10.2022 (töövõtuleping nr 29 

Maakond 

Kogutavate 

peade arv 

Laekunud peade ja verede 

arv 01.11.2022 

Laekunud 

peade % 

kogumahust 

Kokku Kokku Rebased Kährikud Kokku 

IDA-

VIRUMAA 65 22 3 19 34 

PÕLVAMAA 64 32 8 24 50 

TARTUMAA 20 0     0 

VÕRUMAA 101 15 7 8 15 

Kokku 250 69 18 51 28 

 

Kogutavat

e peade 

arv

Laekunud 

peade %  

kogumahus

t

Kokku Kokku Rebased Kährikud Kokku

HARJUMAA 100 97 37 60 97 18 79 97 18

HIIUMAA 24 22 15 7 92 14 8 22 58

IDA-VIRUMAA 67 58 13 45 87 16 42 58 24

JÕGEVAMAA 59 53 24 29 90 21 32 53 36

JÄRVAMAA 62 44 11 33 71 6 2 36 44 10

LÄÄNEMAA 42 26 4 22 62 4 22 26 10

LÄÄNE-VIRUMAA 85 84 29 55 99 47 2 35 84 55

PÕLVAMAA 42 42 17 25 100 4 1 37 42 10

PÄRNUMAA 124 107 33 74 86 8 8 91 107 6

RAPLAMAA 64 55 28 27 86 8 1 46 55 13

SAAREMAA 68 68 58 10 100 24 1 43 68 35

TARTUMAA 77 78 35 43 101 6 72 78 8

VALGAMAA 44 35 18 17 80 14 21 35 32

VILJANDIMAA 79 74 19 55 94 11 63 74 14

VÕRUMAA 63 42 21 21 67 1 41 42 2

Inim-

pelguseta  

% plaanist

Maakond
Laekunud peade arv 01.11.2022 Kütitud 

pelguseta 

riskiloom

Kütitud 

haige/ 

käitumishäi

rega loom

Leitud 

(surnuna)
KOKKU



  

Järelkontrolli lepingu raames on täis 28% ning jätkuvalt ei ole Tartumaalt laekunud ühtegi 

proovi. Milles asi? Kas nendeni ei ole jõudnud info, et leping on olemas ja et võib tuua? 

Vaatasin, et eelmisel aastal oli praeguseks juba pool mahust täis. 

  

6. Aasta looma rajakaamera fotokonkurss 

 

Eesti Jahimeeste Selts ootab kõiki saatma sellel aastal tehtud rajakaamera fotosid aasta 

loomast ‒ pruunkarust. 

Pruunkarudel läheb täna Eestis hästi. Järjest suureneva arvukuse tõttu võime neid rohkem 

kohata ja tihti nad jäävad just rajakaamerasse. Kuna karu valmistub taliuinakuks on viimane 

aeg saata meile sel aastal kogunenud pilte karust. 

Nõuded pildile 

Võistlevad 2022. aastal Eestis tehtud rajakaamera pildid. Saadetud pildid peavad olema JPG- 

või PNG-vormingus. Lisaks tuleks pildile lisada ülesvõtte asukoht. Pildile võib ka juurde 

lisada lühikese, kuni 500 tähemärki loo. Iga osaleja võib konkursile esitada kuni 10 fotot. 



Pildid palume saata andra@ejs.ee hiljemalt 15. detsembrini. 

Piltide kasutamine 

Korraldajad kasutavad konkursile esitatud töid EJS-i kanalites, ajakirjas Eesti Jahimees ja 

võimalusel ka meedias. Samuti võivad pilte kasutada konkursi koostööpartnerid ja toetajad. 

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest. 

Pilte hindavad loodusfotograaf Jüri Jõepera, rajakaamerate spetsialist Reino Velleste, 

illustraator/kujundaja Eike Ülesoo, MTÜ Aasta loom eestvedaja Helen Arusoo, Eesti 

Jahimeeste Seltsi esindaja Jaanus Vaiksoo. 

Tähtaeg 

Pilte ootame 15. detsembrini. 

Auhinnad 

Peaauhinnaks loosime koos Rajakaameramüük.ee-ga välja uhiuue 4G PRO mudeli 

rajakaamera, 

II koht saab premeeritud Anome/Matkatarbed.ee poolt ning 

III kohale paneb välja auhinna Maitseained.ee. 

Lisaks toetavad parimaid fotosid MTÜ Aasta loom ning FIE Aare Jaama.   

 

 

 

 

 

 

mailto:andra@ejs.ee
https://www.rajakaameramuuk.ee/
https://www.matkatarbed.ee/
https://maitseained.ee/en/
https://www.facebook.com/aastaimetaja/


7. Hundi küttimise seis 29.11.2022 

 

8. Jahirahu kuulutatakse välja Valgamaal 

 

Hea jahimees! 



Oled koos kaaslastega oodatud traditsioonilisele pidulikule üle-eestilise jahirahu 

väljakuulutamisele Valgamaal. 

Jahimeeste jahirahu kuulutatakse välja 16. detsembril 2022 Sangaste lossi ees. 

Pidulik tseremoonia algab kell 18.30. Järgneb õhtusöök ja meelelahutusprogramm. 

Osavõtutasu 65 eurot inimese kohta. 

Soovi korral pakutakse lossis öömaja. Tuba lossis (kahele) maksab 129 eurot, hostel tuba (5-6 

inimest) maksab 25 eur magamiskoht. 

Peoks ja majutuse registreerimine kestab 12. detsembrini 2022 elektrooniliselt siin. 

Teave: tel 602 5970, ejs@ejs.ee 

 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

IVJS juhatuse esimees 

 

 

https://forms.gle/3aaev1ncFz4514Ea8
mailto:ejs@ejs.ee

