
Mõtisklusi jahieetikast

Peep Männil

Terioloogia sügiskool Simisalus 27.-29. 09.2013

2013 – Jahikultuuri ja –eetika aasta



Jahieetika

Inimene-loodus

Jahikultuur

Inimene-inimene



Jahieetika

Kirjutatud reeglid:

Jahieeskirjad
Jahiseadus
Loomakaitseseadus
Looduskaitseseadus

Planeeritud (EJS):

Jahinduse hea tava

Kirjutamata reeglid:

Ühiskondlikud- 
kokkuleppelised
Individuaalsed 



Jahindus mõjutab loodust, mis eeldab
jahimeestelt ka teatud moraalinormide
täitmist

Mõju tasandid:

- Üksikindiviidi tasand

- Populatsiooni tasand

- Looduskeskkonna tasand



-Surmamine võimalikult kiire:
jahipidamisvahendid ja meetodid, laskekatsed, jahikoerad
ja ulukite järelotsimine

-Ei kütita poegimisperioodil ning ajal mil pojad on emast
sõltuvad: jahi ajaline regulatsioon

- Teatud eeliste keelamine –
kunstlikud valgusallikad,
elektroonsed peibutusvahendid,
jaht mootorsõidukitelt,
jaht hädasolevate loomadele jne

Üksikindiviidi tasand- looma heaolu



-Ei kütita liiga palju:
numbrilised küttimislimiidid ja nende järgimine

-Ei rikuta populatsiooni demograafilist ja sotsiaalset
struktuuri ega vähendata evolutsioonilist potentsiaali:
soolised-vanuselised kvoodid, küttimispiirangualad,
küttimise mitte lubamine jooksuajal, elujõulisemate
isendite säilitamine jne

Populatsiooni tasand- asurkonna heaolu



-Võimalikult väike looduse häirimine: kevadine jahivaikuse
aeg, tulirelvade helisummutid, jahivibud

- Minimaalne jahipidamine suurematel kaitsealadel –
ökosüsteemi loodusliku arengu soodustamine: alade
kaitsekorraldus

- Jahipidamise korraldamisel
(sh jahiajad, limiidid)
arvestamine teiste liikidega,
loodusliku mitmekesisusega

Looduskeskkonna tasand- väike
ökoloogiline jalajälg
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Jahikultuuri ja -eetika
valdkondadest

• Jahinduslik sõnavara
• Jahinduslikud teadmised ja koolitus
• Jahitraditsioonid ja kombed (jahi algus- ja

lõpp, uluki austamine, uluki nahastamine,
esmane töötlemine, küti austamine jms)

• Jahiriietus
• Relvad ja jahilaskmine
• Trofeed ja näitused
• Muusika, jahipasun, signaalid



Jahikultuuri ja -eetika
valdkondadest

• Looduses viibimine: ei risusta, ei häiri loodust
tarbetult

• Jahinduslik klubitöö: jahihooaja alguse ja
lõpupeod, ühisjahid (ka maaomanikega jt
sihtgruppidega)

• Jahikoerad ja nende kasutamine jahil
• Jahinduslik atribuutika: märgid, vimplid, lipsud-

nõelad, suveniirid
• Jahinduslikud tähtpäevad: kolmekuninga päev,

Eesti jahimeeste kokkutulek, jahirahu
väljakuulutamine



Probleemid

- Lihtsustatud arusaam jahieetikast ja jahindusest 
laiemalt 

- Suutmatus eristada olulisi ja ebaolulisi asju 

- Jahimeeste koolitus nõrk

- Eetikareeglite järgimine liigiti erinev

- Jahieetika põhimõtete valikuline rakendamine

- Jahikultuuri ja jahieetika vastuolud



Jahikultuur vs jahieetika

Trofeejaht kui sport – jõuline sekkumine 
looduslikku valikusse, elujõulisemate isendite 
eelistatud küttimine

Looduslike populatsioonide aretamine

Peibutusjaht  - küttimine jooksuajal

Jahikatsed laikadele – ulukite heaolu

Jahifarmid – ulukitelt vabaduse võtmine






