
Ulukikahjustused metsas 

• …kui suhteliselt uus ja pahatahtlik mõiste 

• Millised liigid põhjustavad metsakahjustusi? 

• Kuidas „süüdlast“ ära tunda? 

• Lähemalt põdrast kui “põhisüüdlasest” 

• Pisut ka teistest liikidest 

• Ulukikahjustuste dünaamika läbi aegade 

• Mida näitavad asjakohaste uuringute tulemused 

• Vastuolu: mets kui omand, uluk kui peremeheta vara 

• Võimalused kahjustuste vähendamiseks 



Millised ulukid tekitavad metsakahjustusi  

• Pisinärilised (ennekõike uruhiired) 
• Orav 

• Kobras 
• Jänesed 

• Põder 
• Metskits 

• Punahirv 
• Metssiga? 

 

 



Hiirte kahjustatud haavad 



Hiirte kahjustatud kuusk 



Leethiire kahjustus 



Jänese koorimine 





Põdra kooritud haavad 



Põdra kooritud saared 



Kuusik pärast põdra külaskäiku 





Hirvepulli lõhutud puu 



Siin on hirv kuuske koorinud 



324 kütitud hirve maosisu keskmine koostis 

  September Oktoober 
Novembe

r Detsember Jaanuar 

Rohttaimed 72,2 79,6 78,8 51,0 39,3 

Lehtpuuvõrsed ja -

lehed 15,8 8,5 4,7 8,0 17,0 

Okaspuud 1,2 0,1 0,7 12,0 11,7 

Puhmad 0,3 2,6 11,2 10,0 16,3 

Õunad ja teravili 4,0 6,3 1,8 0,0 4,4 

Muud 6,5 2,9 2,8 19,0 11,3 





Hirve huvitavad puhmarinde taimed  





Põdra ajaloost 

• 19. sajandi lõpul põdra arvukus kõrge 

• 1905 rahutustele järgnenud perioodil salakütiti 50-80% 

põdrapopulatsioonist 

• 1914 otsustas Eestimaa maapäev keelustada põdrajahi, 

samal aastal puhkes Esimene maailmasõda 

• 1924 Eestis korraldatud esimese ametliku ulukite loenduse 

andmetel oli riigimetsamaadel 24 põtra  

• 1930-ndate lõpus ca 300 põtra, hakati taas põtru vähesel 

määral küttima 

• Teine maailmasõda ja sellele järgnenud okupatsiooni 

algaastad vähendasid taas populatsiooni 
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Põdrakahjustuste ajaloost 

 

• 1870 teavitab parun von Nolcken 
põdrakahjustustest männinoorendikes Liivimaal 

• 1878 kirjutab von Loewis, et põdrakahjustused on 
Liivimaa metsades tähelepanuväärselt suured 

• Sajandivahetusel esimene „põdrakriis“.  Pakutakse 
erinevaid lahendusi (M. von Sievers, krahv Fr. 
Berg). 1903 võetakse põdrakahjustuste küsimus 
päevakorda Balti Metsaseltsi koosolekul.  



Põdrakahjustuste ajaloost 

• Sõjajargsel aastakümnel ulukikahjustuste 
probleem unustati 

• 1958-1959 a. leiti, et põtrade poolt on kahjustatud 
üle 1600 ha männi- ja haavanoorendikke (Polli, 
1959) 

• 1969-1970 a. - üle 4000 ha (Parik, 1973) 

• 1980 a. algul – 21 200 ha männinoorendikke (Örd, 
Tõnisson, 1986) 

• 1991 a. leiti kahjustusi 2424 ha liitumata 
kultuurides,  13 541 ha noorendikes ja 12 778 ha 
II ja III v.kl. kuusikutes 



Hirve arvukus ja küttimine Hiiumaal 



Hirve arvukuse dünaamika Eestis 



Ulukikahjustuste seire 

• Info peaks laekuma metsateatistest, aga see ei toimi 

• Ulukiseire raames on alates 2008 a. ajutisi (Mä) 

proovitükke, milliseid on eri aastatel olnud 404 – 

606 ja vaadeldud Mä arv varieerunud 40 400 – 60 

600. Värske kahjustusega männitaimede arv on 

varieerunud vahemikus 5,7 – 14,6%, tendents on 

kahjustuste vähenemise suunas (Aastaraamat Mets 

2013) 

• 2016 a. on keskmine näitaja 7,1% (Ulukiseire 

aruanne, 2016) 



Hirvlased ja mänd 

• Kõik kolm kärbivad võrseid, hirv ja põder ka koorivad ning 

viimane ka murrab 

• Põder kärbib võrseid 0,5 – 2,5 m vahemikus 

• Kuni 50% külgvõrsete kärpimine ei ole üldjuhul ohtlik 

• Kõige ohtlikum on ladvavõrse korduv kärpimine ja (eriti) 

murdmine 

• Männi (erinevalt kuusest) koorimine pole reeglina ohtlik 

• Seni kõige põhjalikuma uurimuse (Örd, Tõnisson, 1986) 

kohaselt osutusid kõige enam kahjustatuiks madalasoo, 

angervaksa ja osja kasvukoha noorendikud (vastavalt 73,6; 

66,2; ja 46,7% tugevalt kahjustatud). Kõige vähem 

kahjustatud leesikaloo, kastikuloo ja sambliku kk. 

noorendikud (3,9; 3,9 ja 5,4%) 



Männik ca 20 a. pärast põdrakahjustust 



Jahiõigus 

   Keskajal aadlike õigus, alates kodanlikest 

revolutsioonidest (Prantsusmaal 1789 a., 

Saksamaal 1848 a.) maaomanike õigus 

• 1429. aastal kinnitas Saksa kuningas Sigismund 

Saksa Ordule kõik Liivimaa valdused ja õigused 

sealhulgas ka jahiõiguse  

• 1507. toimunud Volmari maapäeva otsusega 

kaotasid talupojad õiguse relva kanda.  

• 1561. aasta leidis see veel kord kinnitust kui Poola 

kuningas Sigismund II August andis jahiõiguse 

Liivimaa aadlile  



Jahiõigus 

• 1664. aastal keelas Rootsi kuninga poolt kinnitatud seadus 

põdrajahi lihtrahvale täielikult, jahti võis pidada jahiajal 

maaomanikust aadlik 

• Jahiõigus jäi tänastel Eesti aladel kuni Esimese 

maailmasõjani aadli kätte ja oli harilikuks tavaks, et talu 

müües ei loovutatud jahiõigust. 

• 1918-1940 kuulus jahiõigus maaomanikele, kuid selle 

rentimisest saadav tulu oli tihti sümboolne 

• Teise maailmasõja järgselt kuulusid ulukid riigile ja  

jahipidamist korraldas riik 

• 1991 iseseisvuse taastamise järgselt kuulutati ulukid 

peremehetuks varaks ja jahiõigus ennistati maaomanikele 

 



• Uluk ei kuulu üheski Euroopa riigis maaomanikule 

• Uluk on kas res communis (riigi vara) või res nullius 

(peremeheta vara) 

• Vastuolu: Uluk ei kuulu kellelegi, uluki elupaik on aga 

kellegi omand. 

• Kas sellest tuleneb, et jahimehed, kes saavad küttimisest 

(reaalset?hüpoteetilist?) tulu, peaksid kompenseerima 

maaomanikele ulukikahjustused? 

• Erinevais riikides erinevad lahendused. 

• Uue 2013 jahiseadusega üritatakse seda vastuolu 

mahendada.  

 



Kahjustuste vältimise võimalused ajaloos 

• 1905 krahv Fr Berg soovitas rajada 

männinoorendike lähedustesse pajuistandikke, 

mändide tihedamat istutamist või külvi, 

kuusekoorimine tekib üleüldises toidunappuses 

• Samal ajal Preisimaal jäeti männioksi 

raielankidele hunnikutesse, langetati üksikuid 

mände, haabu, kaski, rajati soolakuid, töödeldi 

noori puid tökatiga, mille lõhn peletas loomi 

eemale 



Praegused kahjustuste vältimise võimalused 

 Metsakultuuride tarastamine, üksikpuude kaitsmine 

 Repellentide kasutamine: Cervacol, Plantskydd, Trico 

 Kuusekoore kraapimine vaiguerituse stimuleerimiseks 

 Raiejäätmete metsa jätmine (ja eksponeerimine) kuni kevadeni 

 Ulukite elupaigavaliku suunamine lisasöötmisega ja soolakute 

paigutamisega 

 Metsanduslikud võtted: Mä külvi eelistamine istutusele, kultuuri 

algtiheduse suurendamine, selektiivne valgustusraie (selles osas 

väga erinevad tähelepanekud) 

 Hirvlaste asustustiheduse kontrolli all hoidmine relvaga ja ehk 

ka suurkiskjate abiga (neid metsakahjustuste piirkonnas mitte 

küttides) 



Kaitstud mänd 



Kuusetuve kraapimine 



Soolakud!!! 


