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Atlase uus tulemine

Šaakali infoleht ja levikukaart 
esimeses Euroopa imetajate 
atlases (1999) kui liik ei olnud 
veel Eestisse levinud.

Valideeritud andmed 1999-
2022
EU 50 x 50 /Eesti 10 x 10 UTM
EU 35 ruutu /Eesti 612 ruutu
Ilmumisaasta 2024

Šaakal Pärnumaal rajakaameras 
Autor: Kristina Soo (vaatlus LVA-st)



Andmete koondamine

Seire Loodusvaatlused Inventuurid JahistatistikaTeadus- ja 
uurimustööd?



Kaardilugu

Milliseid imetajaid Sinu kodukohas 
leidub? Kas Sinu koduaia mutt on juba 
kaardistatud?

Interaktiivne kaardilugu
http://arcg.is/4jLmP



lva.eelis.ee
www.keskkonnaagentuur.ee

Keskkonnaagentuur

Triin.Edovald@envir.ee

Jälgi meie tegemisi ja löö kaasa andmete 
kogumises!



Nahkhiiredetektiivide 
toimikud 

OLIVER JA RAUNO KALDA
Nahkhiireuurijad



Eesti liigid
● põhja-nahkhiir
● pruun-suurkõrv
● veelendlane
● tiigilendlane
● tõmmulendlane
● habelendlane
● Nattereri lendlane
● hõbe-nahkhiir*
● pargi-nahkhiir
● kääbus-nahkhiir
● pügmee-nahkhiir
● suurvidevlane
● (väikevidevlane?)
● (euroopa laikõrv?)

* Osa populatsioonist talvitub Eestis hoonetes



Levikuandmete 
kogumise viisid



● Nahkhiirte talvitumiseks 
sobilikke paikasid on 
Eestis vähe
○ kaitserajatised
○ vanad kaevandused
○ väikesed maakeldrid
○ mõisakeldrid

● Katvus levikuandmetena 
on väike. Ei peegelda 
suvist olukorda.

Talvituspaigad
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Slaid 9

2 kas saab lisada, et ilmuks siit või sealt pildid automaatselt
Elustik OÜ; 06.11.2019



Akustilised meetodid



● Nahkhiirte kajalokatsioonihelide põhjal on võimalik 
eristada suuremat osa meie liikidest

● Loomasõbralik ja mitteinvasiivne meetod. 
● Võimalk kasutada kevades sügiseni
● Määrangu täpsus ei ole siiski alati sama. Keerulisem on 

määrata lendlaseid, kellest tõmmu- ja habelendlast häälte 
põhjal teineteisest eristada ei saa

Akustilised meetodid



Loomade püüdmine...

● ...on tarvilik ennekõike 
akustiliselt raskesti 
määratavate liikide leviku 
kindlakstegemiseks

● Invasiivne meetod, kuid 
üldjuhul ohutu

● Võimaldab liike määrata 
100% kindlusega

● Annab lisaks levikuinfole 
lisainformatsiooni:
○ kolooniate leidumine
○ fenoloogia
○ võimaldab rõngastada



Nahkhiirte leviku 
kaardistamine 

atlase jaoks

Eesmärgid:

Koondada olemasolev andmestik 
käsitiivaliste leviku kohta Eestis perioodil 
1999-2018;

Koguda täpsustavat infot käsitiivaliste 
leviku kohta /../ piirkondades, mille kohta 
puudub metoodiliselt kogutud käsitiivaliste 
andmestik;



Andmeallikad:

● Eesti looduse info-
süsteem;

● loodusvaatluste
andmebaas;

● e-elurikkuse andmebaas;
● riiklik nahkhiirte seire;
● kokkuvõtte koostajate

läbiviidud uuringud;
● riigi poolt tellitud uuringud;

Hetkeolukord
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Slaid 14

3 ma jätaks andmeallikad lihtsalt jutuna
Elustik OÜ; 06.11.2019



Hetkeolukord

● Andmeid 12 
nahkhiireliigi esinemise 
kohta

● Andmeid 372 ruudus 
587-st

● Levinuimad liigid:
○ põhja-nahkhiir
○ veelendlane
○ pargi-nahkhiir



Akustiline uuring:
● ruudud, kus teada 0-2 liiki;
● enamasti 2 registraatorit 

ühes ruudus.
Võrgupüük:

● eesmärgiks peamiselt 
tõmmu- ja habelendlase 
tabamine;

● alad, kus on teada 
“väikelendlase” leide;

● kohad, mis on kogemuse 
põhjal “väikelendlasele 
sobilikud.

Välitööd



Võrgupüügi 
tulemused

Võrku sattus 103 isendit 8 
liigist

● Pargi-nahkhiir 
26

● Veelendlane 
24 

● Põhja-nahkhiir
19

● Tõmmulendlane
17

“Väikelendlane” õnnestus 
tabada 8 kohas. 



Akustilise uuringu 
tulemused

Levikuandmeid koguti 63 
ruudu kohta

Tuvastati 10 nahkhiireliiki ja 
liigirühm “väikelendlane”

Enim levinuteks olid põhja-
nahkhiir, veelendlane ja 
“väikelendlane”,



1 - põhja-nahkhiir
2 - pruun-suurkõrv
3 - hõbe-nahkhiir

1 2

3



Lendlased

1 - veelendlane
2 - tiigilendlane
3 - Nattereri lendlane

1 2

3



Lendlased

1 - tõmmulendlane
2 - habelendlane

1 2



Rändurid

1 - Pargi-nahkhiir
2 - Kääbus-nahkhiir
3 - Pügmee-nahkhiir
4 - Suurvidevlane

1 2

3 4



Täname!


