
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm:  forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

Moodul nr 27 Jahindus mooduli maht 2 EKAP 

Mooduli vastutaja: 
 

Einar Must 

Mooduli õpetajad: Einar Must 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette mõistma jahinduse rolli ökosüsteemide reguleerimises 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Metsanduse alused. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt mooduli lõpul sooritatava testi alusel. Mitteeristatavalt hinnatavad ülesanded peavad olema sooritatud. 
Moodul loetakse lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud vähemalt lävendi tasemel. 

Õpiväljundid (ÕV) 1. Tunneb ära meil elavad jahiulukid ja -linnud ning nende 

jäljed (sh tegutsemisjäljed): 

 kirjeldab jahiulukeid ja  -linde ning võrdleb/eristab sarnaseid liike; 

 kirjeldab liikide ja elukeskkonna vahelisi suhteid, sh loomastiku 
poolt tekitatud metsakahjustusi;   

 toitumis-, tegutsemisjälgede järgi määrab metsakahjustuse 
tekitaja; 

 selgitab meetmeid  kahjustuste vähendamiseks. 

2. On teadlik jahikorraldusest, ulukihooldest, jahitavadest ja 

seadusandlusest: 

 

 analüüsib ulukihoolde vajadust, kasutades loendus-  ja 
seireandmeid;  

 teeb vajalikku ulukihooletöid; 

 nimetab ulukite enamlevinud haigusi ning kirjeldab nende 
tunnuseid ja profülaktikat;  

 selgitab jahipiirkonna mõistet ja ülesandeid. 



3. Kirjeldab lubatud jahipidamisvahendeid ja –viise  kirjeldab jahitavasid, sh jahinduse head tava;  

 kirjeldab ning võrdleb erinevaid jahipidamisviise ja vahendeid; 

 selgitab ohutuseeskirju relvade ja laskemoona käitlemisel; 

 lahiseadust ja selle alusel välja antud õigusakte, looduskaitseseadust 
ning  relvaseadust; 

 sooritab laskmiskatse; osaleb ulukijahis. 

Mooduli maht kokku 52 tundi: sellest 40 tundi on kontaktõpe ja 12 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L
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P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1.Ulukibioloogia 6 8 0 0        

Ökoloogia alused 2 0 0 0 1 Loeng. Arutelu. 
 

Mitte-
eristav. 

Kirjalik test. Selgitab  liikide ja keskkonna vahelisi seoseid. 

Jahiulukid. ( Jäljed ja 
tegutsemisjäljed. Loomade 
vanuse määramine.) 

4 8 0 0 1 Loeng. Töö 
õppe-
materjaliga 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav. Kirjalik test. 
Praktiline 
ülesanne. 
Esitlus. 

Nimetab 
jahiulukid, 
-linnud. Eristab 
suurulukid 
väikeulukitest. 

Kirjeldab meil 
elavaid jahiulu-
keid ja -linde. 

Kirjeldab jahiulu-
keid ja  -linde. 
Võrdleb/eristab 
sarnaseid liike. 
Kirjeldab ulukite  
elu- ja toitumis-
paiku. Määrab 
loomade vanuse. 

2. Ulukihoole 10 0 0 0 1,2       

Loendus. 2 0 0 0 1; 2 Loeng. Töö 
õppematerjaliga 
Harjutus. 

Mitte-
eristav 

Töölehe 
täitmine. 

Kirjeldab erinvaid ulukiloenduse meetodeid. Annab 
selgitusi ulukite arvukuse kohta ning võrdleb erinevate 
meetoditega saadud tulemusi.  

Ulukihoole ja selle erinevad 
viisid. 

4 0 0 0 1; 2 Loeng. 
Praktiline 
harjutus 

Mitte-
eristav 

Praktiline 
ülesanne. 
Kontrollkü-
simused  
lõputestis. 

Kirjeldab ulukihooldel tehtavaid töid ja põhjendab 
nende vajalikkust. 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



 Ulukite haigused. 4 0 0 0 1; 2 Loeng. 
 

Mitte-
eristav. 

 Kirjeldab ulukitel levinud haigusi 
ja nende profülaktikat ning käitumist tuvastatud 
haiguse korral 

 3 Jahinduse 
organiseerimine 

8 4 0 0 2,3  Eristav.   

Jahipidamist reguleerivad 
õigusaktid ning seos teiste 
õigusaktidega  

2 2 0 0  2; 3 Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

 Test 
mooduli 
lõpus 

Leiab jahindust 
puududavatele 
küsimustele vas-
tused tuginedes 
jahiseadusele ja 
selle alusel an-
tudõigusaktide-
le, relvaseadu-
sele ja loodus-
kaitseseadusele. 
Kirjeldab erine-
vaidjahipida-
misviise ning  
organisatsiooni-
lisi ja majandus- 
likke abinõusid 
jahipiirkonna 
tegevuse 
planeerimisel. 

Lisaks:  Seostab  
erinevaid 
jahipidamis-
viise ning nende 
käigus 
kasutatavaid 
vahendeid.  

Lisaks: On kursis 
seadusemuuda-
tustega. Kirjeldab 
ning võrdleb 
erinevaid 
jahipidamisviise 
ja vahendeid ning 
põhjendab 
jahipidamisviisi 
valikut.  

Jahipidamisviisid.       4 2 0 0 2,3 

Jahipiirkonna mõiste 2 0 0 0 2,3 

Jahi praktiline korraldamine.      

4. Jahipidamine. 14 0 0 0 3  Eristav     

Jahirelvad. Laskemoon. 
Ohutustehnika relvade ja 
laskemoona  käitlemisel 

     Loeng. 
Praktiline 
harjutus. 

Eristav. Test 
mooduli 
lõpus. 

Kirjeldab jahi-
pidamiseks 
lubatud relvi. 
Selgitab ohutus-
eeskirju relvade 
ja laskemoona 
käitlemisel. 

Lisaks: 
Analüüsib relva-
de kasutusala. 
 

Valib relva kaliibri 
ja laskemoona 
vastavalt jahipi-
damisviisile ja kü-
titavatele uluki-
tele. Põhjendab 
oma valikuid.  

Laskmisvõtted jahil ja 6 0 0 0 3 Loeng. Mitte- Praktiline v.kal.vintrelv - märklehe tabamisalas vähemalt 9 lasku 



praktiline laskmine tiirus. Praktiline 
harjutus. 

eristav. ülesanne 
(laskmis-
katse) 

Jahisaagi esmane töötlemine 2 0 0 0 3 Loeng. 
Praktiline 
harjutus 

Mitte-
eristav. 

Praktiline 
ülesanne; 
kontrollküsi
mused 
lõputestis 

Veretustab ja sooletustab jahisaagi. Nahastab. Tükeldab 
lihakeha. 
 
 

 Jahitrofeed. Väärindamine 
ja hindamise alused. 

2 0 0 0 3 Loeng. Töö 
õppema-
terjaliga. 
Praktiline 
harjutus 

Mitte-
eristav. 

Praktiline 
ülesanne. 

Tutvustab erinevaid trofeesid ja hindamise aluseid. 

  Mooduli lõputest 2 0 0 0 1,2,3 - Eristav Kombineeri
tud test, 
mis koos-
neb erineva 
raskusega 
ülesanne-
test. Lahen-
damisel on 
lubatud 
kasutada 
õigusakte. 

Vt ülalpool Vt ülalpool Vt ülalpool 

Kasutatav kirjandus:  

1. Jahindusalase koolituse õppematerjal.“ Krista Keedus.  

2. „ Jahiraamat. „ K. Roht  

3. Riigi Teataja (Jahiseadus ja selle alusel antud õigusaktid. Relvaseadus. Looduskaitseseadus.)  

4. Õpetaja koostatud materjalid.  

5. EJS kodulehe õppematerjalid..  

6. „ Kes siin oli „ P. Bang, P. Dahlstom  



7. DVD „Põdra kuningriik“ , „ Vanamees ja põder“ , „Sõber kaber“, „Sundasunik“, " Väikekiskjad. ", " Sõralised.", " Jahimehe ABC."  

8 AHA koolitusprogram „Hunter education“  

9. " Minu esimene jahiraamat." Per Gabrielsson, Egon Grubbström, Christer Holmgren, Erik Wilson, Svante Morgan, Curt Nordström, Arne Ohlsson,Nils-Olof  

Olsson  

 


