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Maismaal elavate suurulukite arvuline vahekord Eestis



~165 000 isendit ~105 000 isendit

Maismaal elavate suurulukite arvuline vahekord Eestis



• Hirvlaste pabulahunnikute loendused seirealadel
• Talvised jäljeloendused püsimarsruutidel ehk ruutloendus 
• Küttimisandmed, jahipiirkonna kasutajate hinnangud arvukusele ja küttimissoov

Sõraliste kohta kogutav ja analüüsitav seireinfo



• Jahiaegsed vaatlusandmed - sooline ja vanuseline struktuur

• Põdra tekitatud värskete kahjude seire männinoorendikes ja keskealistes kuusikutes 
seirealadel

• Metsakaitse ekspertiiside info hirvlaste tekitatud metsakahjustuste kohta  

• Kütitud loomade biomaterjalid viljakusnäitajate ja vanuse hindamiseks

• Rakendusuuringute andmed: telemeetria, eksperimendid rajakaameratega, ajuloenduste 
info, parasitoloogiliste uuringute andmed

Sõraliste kohta kogutav ja analüüsitav seireinfo



Põder
• Arvukus mõõdukas languses
• Asurkonna suurus 2018/2019. a talvel 

~12 500 isendit
• Asurkonna üldine seisund hea



• 2019 kevadel lisandus ~6500 vasikat
• Eeldatav arvukus 2019 septembris ~17 000 - 18 000
• Soovituslik küttimismaht 6350 põtra
• Eesmärk arvukust 5–10% langetada



Põtrade toitumisega kaasnevad metsakahjud

Värske kahjustusega mändide 
osakaal (%) noortes männikutes.
Põdrakahjustuste seire andmed



Põtradega seotud liiklusõnnetused

Jahipiirkondade kasutajate poolt registreeritud liiklusõnnetustes hukkunud põtrade arv 



Metssiga
• Arvukus viimase nelja aasta jooksul 

järsult ja kordades langenud
• Arvukuse hindamine väga problemaatiline 

- 2015. aasta alguses >30 000 isendit          
- 2019. aasta alguses ~5 000



Olukord enne sigade Aafrika katku puhangut

Näide ühest ökosüsteemiteenusest, selle kunstlikust 
suurendamisest ja soovist tagada teenuse stabiilsus! 



Metsseakaamera ülesvõte  Õhtulehes

A. Eesma foto Järva teatajas

Vabapidamisel 
farmiloomad?

Olukord enne sigade Aafrika katku puhangut



Kõrge arvukuse hind
• Ulatuslikud põllu- ja rohumaade 

kahjustused
• Negatiivne mõju teistele liikidele nt 

käpalised, maaspesitsevad linnud
• Suured liikluskahjud
• Kõrge risk taudide puhkemiseks ja 

kiireks levikuks

Lisasöötmise soovimatud 
kõrvalmõjud
• parasiitide ja haiguste levik
• kährikkoera arvukuse suurenemine



Sigade Aafrika katku ohvrid Pikasilla lähistel. Kohaliku jahimehe foto

Sigade Aafrika katku levik 



Katku surnud emis Ihamaru küla lähistel 























Tänane metssea asurkonna seisund

• Asurkonna suurus 2019. aasta alguses suurusjärgus 5000 isendit
• Liigi levik jätkuvalt üle-eestiline
• Viimane SAK viiruse leid seitse kuud tagasi
• Asurkonna juurdekasvu potentsiaal väga kõrge –küttimiseta võib arvukus 

aastaga kahekordistuda
• Asurkonna seisundit võib pidada rahuldavaks või isegi heaks
• Uute SAKi puhangute ärahoidmiseks tasuks metssea arvukuse olulist tõusu 

lähiaastatel vältida
• Kindlasti ei tohiks lubada lisasöötmist



Metskits
• Asurkonna suurus 2018/2019 talvel

130 000 – 140 000 isendit
• Arvukus viimase kuue aastaga  2,5 – 3 

korda suurenenud
• Asurkonna üldine seisund hea



• 2019. suvine arvukus koos lisandunud talledega võis küündida 200 000 isendini 
• Soovituslik küttimismaht 35 000 metskitse, mis moodustab alla 50% aastasest suremusest
• Eesmärk vältida arvukuse suurenemist



Metskitse tekitatud metsakahjud 
(metsakaitseekspertiiside andmed) 

Jahipiirkondade kasutajate poolt registreeritud 
liiklusõnnetustes hukkunud metskitsede arv

Metskitse kõrge asustustihedusega kaasnevad kahjud

Kõrge asustustihedus kahjulik ka asurkonnale endale
• Isendid kehvemas konditsioonis ja vastuvõtlikumad haigustele
• Külmade ja lumerohkete talvede mõju asurkonnale laastavam  



Punahirv
• Arvukus aasta-aastalt suurenenud ja levik Mandri-Eestis laienenud
• Arvukus 2018/2019 talvel minimaalselt ~7000 isendit
• 2/3 hirvedest elutses Saaremaal



• Punahirve asurkond koosneb Eesti saartele ja Lätti inimese poolt introdutseeritud isendite 
järeltulijatest 

• Toidusedel põdra ja metskitsega võrreldes mitmekesisem, mistõttu võib kõrge arvukuse 
juures tekitada nii olulisi põllu- kui ka metsakahjusid

• Kõrge punahirve arvukus ja sellega kaasnevad kahjud tõsiseks probleemiks Saaremaal

• Liikluskahjud teiste sõralistega 
võrreldes seni oluliselt 
tagasihoidlikumad

Jahipiirkondade kasutajate poolt registreeritud 
liiklusõnnetustes hukkunud põtrade arv 



Jutu lõpp.
Tänan  kuulamast!


