
Rühm Liigi nimi Teaduslik nimi Kaitsekate
gooria

Punase 
nimestiku 
kategooria

Eritunnused Elupaik
Täpsustatud 

elupaik/kasvukoht
substraat/pesa/vastsete 

asukoht
Parim 

määramisperiood
Sarnased liigid Märkused

Leiukohtade 
arv EELISe 
andmetel

Imetajad lagrits Eliomys quercinus III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Karvastik: seljal hallikaspruun, 
kurgualune, kõht ja käpad valged. 
Silmadest kõrvadeni kulgeb must 
vööt. Suured kõrvad. Pikad vurrud. 
Pikk, kolmevärviline saba: juurmine
osa on pruunikas, ülejäänud osa 
must ning saba otsas on pikkadest 
karvadest moodustunud valge tutt. 
Looma tüvepikkus on 10-18 cm, 
sabapikkus 8-15 cm. 

mets, võsa, asula, kivi

Elutseb leht- ja 
segametsades ning 
võsastikes, hea meelega ka 
inimese läheduses, eelistab 
kiviaedade ja -hunnikute 
lähedust. 

Päevasel ajal enamasti 
magab ning toitu
siirdub otsima öösel. 
Talveuni kestab 
oktoobrist aprillini. Juunis-
juulis sünnib tavaliselt 3-5 
paljast ja pimedat poega.

Kaelushiir (Apodemus flavicollis) - 
 puudub silmavööt ja sabatutt, 
kõrvad ja silmad oluliselt 
väiksemad ja näol ei ole musta. 
Noor rändrott (Rattus 
norvegicus) - puudub silmavööt 
ja sabatutt, kõrvad ja silmad 
oluliselt väiksemad ja näol ei ole 
musta ja silmadel on 
noorloomale omane sinakas helk.

Peamiselt Lõuna-Eestis. 
Lehtede, karvade ja 
heinakõrtega vooderdatud 
keraja pesa ehitab ta 
kändudesse, puuõõnde, 
vanadesse lindude pesadesse 
ning samuti võib ta ehitada 
urge.

puuduvad

Imetajad põhja-nahkhiir Eptesicus nilssonii II kat

Keskmise suurusega, tiivad on 
suhteliselt kitsad. Värvuselt 
tumepruun kuni must. Heledad 
karvaotsad muudavad karvkatte 
kuldkollaseks. Kõhualuse värv 
varieerub punakaspruunist 
tuhkhallini.

mets, joonobjekt, park, 
lagendik, asula

Peamiselt metsaservades, 
metsateede kohal, 
parkides, lagendikel, tuleb 
ta ka inimasulate 
lähedusse (ka linnadesse). 
Päeval varjub enamasti 
puuõõnsustes ja 
pööningutel.

Oktoober kuni märts-
aprill - talveperiood

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Suuri kolooniaid põhja-
nahkhiired ei moodusta, 
tavaliselt on nad üksikult või 
väikeste gruppidena. Kõigi 
nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

palju

Imetajad ahm Gulo gulo III kat

Jässaka ja lühikese kehaga, kaal 9–19 
kg. Võimsad ja laiad 
käpad, pea suhteliselt väike, 
pisikesed ümarad kõrvad, suhteliselt 
pikk saba. Karvastik tumepruun, 
pikk, karm, sorakil ja läikiv. Külgedel 
kulgevad kaks heledat vööti, mis 
algavad kukla lähedalt ja ulatuvad 
piki külgi sabani.

mets, soo
Ahm suudab elada nii 
lauskmaal kui mägedes, nii 
metsas kui tundras.

Innaaeg arvatavasti 
juunist septembrini, 
latentsusperioodiga 
kandeaeg 8–9 kuud.

vahel harva aetakse segi 
kährikkoeraga, aga erinevused 
üldiselt on selgelt suured.

puuduvad

Imetajad hallhüljes Halichoerus grypus III kat

Karvkatte värvus isastel on seljapoolt 
tavaliselt pruunikashall, suurte 
tumedate laikudega. Emased on 
üldiselt heledamat tooni. 
Täiskasvanud isaslooma pikus on üle 
2 meetri ja kaal kuni 300 kilo. 
Emasloomad on väiksemad. Selliste 
mõõtmeteda ongi hallhüljes teenitult 
Läänemere suurim püsiasukas.

veekogu

Atlandi Ookeani 
põhjapoolses osas ning 
sellega ühenduses olevates 
meredes, seega ka 
Läänemeres.

Kergemini vaadeldavad 
poegade sünni ajal 
veebruari lõpus – märtsis.

Segamini võib ajada 
viigerhülgega, keda küll meie 
vetes harvemini kohtab. Viigril 
on ümaram nägu ja väiksem 
koon ning kehal ringmuster.

vähe

Imetajad saarmas Lutra lutra III kat

Saleda pruuni kehaga, mis on 
peaaegu meetripikkune. Keha 
ülapool on tumepruun, alapool 
heledam. Käppadel on viis varvast, 
mis on ühendatud ujunahkadega. 
Saarmas jätab maismaal liikudes 
järele paaris käpajäljendite rea, mis 
talvel asendub üsna tihti liugleva 
kõhujäljendiga.

veekogu

Mageveekogudes, kuid ka 
soolastes veekogudes, kus 
leidub sobivaid varjepaiku. 
Urg asub tavaliselt kaldas, 
puuõõnes, puujuurte ja 
kivide vahel või 
turbatunnelis.

Saarmapojad sünnivad 
kõige sagedamini mais-
juunis. Magevees elavad 
saarmad sünnitavad 
maismaal. Saarmapojad 
on sündides helebeežid.

Võib segi ajada kopraga, kui 
loom on vees ja muud peale nina 
ja silmade näha pole. 

Öise eluviisiga. Uru 
sissepääsu ava asub 
enamjaolt vee all, sel juhul on 
kambrilaes õhuauk. 
Lesimiskohad on tal veest 
väljas taimestikus. 

keskmiselt

Imetajad pähklinäpp Muscardinus avellanarius III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Meenutab hiirt, aga saba on 
erinevalt hiirtest kohevate karvadega 
kaetud. Karvkate roostjaskollasest 
oranžikani, kõht on heledam kui selg. 
Silmad suured, kõrvad ümarad. 
Esijäsemetel on 4 ja tagajäsemetel 5 
varvast.

mets
Leht- ja segametsades, 
alusmetsa põõsastes.

Talveuni oktoobrist maini.

Eestis väga haruldane, keda 
kindlalt nähti viimati 20. saj. 
alguses. Väga varjulise 
eluviisiga loom, aktiivne 
öösiti. Kerajas pesa põõsastes 
või puuokste vahele umbes 
1…2 m kõrgusel maapinnast. 
Pesamaterjaliks on süljega 
kokkukleebitud rohukõrred.

puuduvad

Imetajad euroopa naarits Mustela lutreola I kat

Ühtlaselt tumepruuni värvi ja tömbi 
sabaga. Euroopa naaritsal on valget 
värvi nii alalõug kui ka mokad.  
Ujulestad, mis on tagajalgadel 
suuremad kui esijäsemetel.

veekogu, kallas

Elavad naaritsad vaikse 
vooluga ja puhta veega 
väiksemate jõgede ja ojade 
kallastel. Kaldale rajavad 
nad uru, mille suue avaneb 
reeglina vee alla.

Jooksuaeg on neil märtsis 
aprillis

Ameerika naaritsast (mingist) 
erinevalt on tal valged nii mokad 
kui ka alalõug, mingil on valge 
vaid alalõug.

Tegutsevad üksikult, 
peamiselt öise eluviisiga.  Hea 
ujuja ja sukelduja, võib jääda 
vee alla kuni kaheks minutiks.

üksikud

Imetajad tõmmulendlane Myotis brandtii II kat Ohulähedane

Tumepruuni seljaga, karv on 
märgatava siidja läikega. Kõhupool 
kollakashall. Kõrvad ja lennus 
hallikaspruunid või isegi mustad.

aed, park, mets, lagendik, 
asula, veekogu, koobas

Aedades, parkides, 
metsaservades, lagendikel 
ning ka veekogude 
ümbruses. Päeval 
puumajade seinte vahel ja 
katusealustes, ka 
puuõõnsustes. Talvel 
suuremates liiva- ja 
lubjakivikoobastes, harvem 
ka vanades mahajäetud 
keldrites (enamasti on nad 
pugenud 
kivimipragudesse).

Poegimiskolooniad mais-
juunis, lendleb juulis-
augustis, septembrist 
aprillini talveunes 
suuremates liiva- ja 
lubjakivikoobastes

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Ei moodusta suuri kolooniaid 
(talveune kohas). Kõigi 
nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

vähe

Imetajad tiigilendlane Myotis dasycneme II kat Ohulähedane

Värvus seljal võib varieeruda 
tuhkhallist kastanpruunini, kuid 
leidub ka mustjaspruune ja täiesti 
musti isendeid. Kõhualune on 
tavaliselt hallikasvalge.

asula, mets, veekogu, 
koobas

Hõredad puistud ning 
puude ja lagendikega 
vahelduvad alad. Toitu 
kogub vaid väiksemate 
järvede, tiikide ja aeglase 
vooluga jõgede kohal 
lennates. Päeval majade 
katusealustes, 
seinapragudes ning ka 
puuõõntes. Talvel inimeste 
poolt kaevatud koobastes.

Talveuni kestab 
oktoobrist aprillini.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Eestis on tiigilendlast leitud 
nii mandrilt kui ka 
Saaremaalt, kuid ta on 
võrdlemisi haruldane. 
Mõnevõrra rohkem on teda 
tabatud Tallinna ümbrusest. 
Talvituskolooniad on 
mõnikord suured, 
koobastesse võib koguneda 
kümneid või sadu isendeid. 
Kõigi nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt

Imetajad veelendlane Myotis daubentonii II kat

Suhteliselt väike, lühikeste 
kõrvadega. Selg on hele- või 
punakaspruun, kõhupool on 
hallikasvalge. Kõrvad ja lennunahk 
pruunid. Tiivad on laiad.

veekogu, park, asula

Peamiselt veekogude 
ümbruses ja pargiilmelistes 
puistutes. Päeval peamiselt 
puuõõntes. Talvel 
peamiselt suurtes 
tehiskoobastes.

Talvitumispaika 
suunduvad septembri 
lõpupoole ja lahkuvad 
sealt märtsis-aprillis.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Kõigi nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

palju

Imetajad habelendlane Myotis mystacinus II kat
Puuduliku 
andmestikuga

Seljapool veidi läikiv tumepruun, 
kõhupool hallikas. Lennunahk 
mustjaspruun, veidi sinaka tooniga. 
Kõrv ja traagus on mustjaspruunid 
ning allosas mitte heledad (erinevus 
brandti lendlasest ja veelendlasest). 
Nägu mustjaspruun. Tagakäpad 
suhteliselt väikesed. Välimuse ja 
kehakuju poolest väga sarnane oma 
teisikliigi brandti lendlasega, kellest 
erineb pisut väiksemate mõõtmete, 
tumedama naha, hammaste ehituse 
ja isaste peenema suguti poolest.

mets, aed, park, lagendik, 
asula, koobas

Mitmesugustes puistutes, 
aedades, parkides, 
metsaservades ja 
lagendikel. Päeval 
puuõõnsustes ja inimeste 
elamute seinte vahel või 
katuse all. Mõnikord võivad 
talvituda ka vanades 
keldrites, muidu tehislikes 
või looduslikes koobastes. 
Talvitumise ajal on nad 
enamasti pragudesse 
pugenud, harvem ripuvad 
vabalt seintel.

Juba septembris 
siirduvad talvituma.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund. 
Habelendlane sarnaneb oma 
välimuselt ja eluviisilt väga 
Brandti lendlasele

Eestist on teda vähe leitud. 
Nad elutsevad kolooniatena, 
kuhu võib kuuluda 
mitmekümneid isendeid. 
Kõigi nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

üksikud

Imetajad nattereri lendlane Myotis nattereri II kat
Puuduliku 
andmestikuga

Keskmise suurusega. Värvuselt on ta 
seljapoolelt punakaspruun-hall, 
kõhupoolelt heledam, tihti valkjas 
määrdunud hall.

mets, park, asula

Metsades ja parkides, 
meelsasti vanades 
mahajäetud 
mõisaparkides. Päeval 
puuõõnsustes, pööningutel 
ja varemetes. Talvel 
suurtes mahajäetud 
mõisakeldrites.

Talveuni kestab 
oktoobrist märtsi-aprillini.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktliliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Eestis on Nattereri lendlane 
suhteliselt haruldane, teda on 
leitud rohkem vaid Kesk- ja 
Lääne-Eestist, paiguti ka 
põhjarannikult ja Kagu-
Eestist, kuid saartelt puudub 
täiesti.Kolooniad on enamasti 
väikesed, koosnedes 5…15 
loomast. Kõigi nahkhiirlaste 
määramist hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

vähe

Imetajad suurvidevlane Nyctalus noctula II kat

Suurim Eestis elavatest nahkhiirtest. 
Tema kehapikkus on keskmiselt 
64…81 mm. Selg telliskivipruun, 
kõhu alt kahvatubeež. Kõrvad ja 
lennunahk tumepruunid. Noored on 
üleni tumehallid.

mets, park, aed

Suuremates parkides ja 
aedades, kus kasvab vanu 
ja kõrgeid lehtpuid. Ka 
männikutes.

Eestis maist septembrini.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Kõigi nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt



Imetajad viigerhüljes Phoca hispida II kat Ohustatud

Täiskasvanud viigri kõht on harilikult 
hõbehall ja tumeda mustrita. 
Poegadel võib ka kõhul tume muster 
olla. Pea on lühike, kassisarnane 
(hallhülge koon sarnaneb pigem 
koera omaga).

veekogu
Läänemeres, kalda lähedal 
laidude ja saarte vahel.

Kergemini vaadeldavad 
poegade sünni ajal 
veebruaris – märtsis. 
Poegib jää peal asuvas 
lumekoopas.

Segamini võib ajada hallhülgega, 
aga tal on pikem koon ja 
kandilisem peakuju.

Viigrid armastavad lesida 
kitsaste jääpragude ääres ja 
jääpankadel, tavaliselt suurte 
jäälagendike keskel.

üksikud

Imetajad pringel Phocoena phocoena III kat
Puuduliku 
andmestikuga

Keha voolujooneline, peaosa ümar, 
koonuosa kehast väheeristuv. Keha 
keskosas madal kolmnurkne 
seljauim. Seljapool ja küljed on 
mustad, roheka või violetse helgiga 
ning kõhupool on valge. Tüvepikkus 
on 1,3–1,9 m.

veekogu

Enamasti merede 
rannikulähedastes 
piirkondades, eriti merre 
suubuvate 
jõgede estuaarides, 
mõnikord siirduvad nad ka 
nende jõgede mandriossa.

Läänemeres paaritub 
augustis ja poegib aasta 
pärast juunis-juulis.

Valgekoon-delfiin, Eestis 
eksikülaline. Erinevused - 
koonuosas selgelt eristuv valge 
nn "delfiininokis", seljauim 
sirpjalt kõverdunud ja selle taga 
seljal valge laik.

Pringlid on suhteliselt arad 
loomad. Eestis võib neid 
kohata põhiliselt Saaremaa 
lääne- ja kirdeosa 
rannikuvetes. Paate ja inimesi 
pelgavad.

puuduvad

Imetajad pargi-nahkhiir Pipistrellus nathusii II kat

Pargi-nahkhiir on väike nahkhiir 
(kehapikkus 4,6 - 5,5 cm). Selg 
punakaspruun, kõhupool on hall 
pruuni jumega. Noored 
mustjaspruunid, halli kõhuga.

park, joonobjektid, asula

Parkides, pargitaolistes 
looduslikes puistutes, 
alleedel ning hoonete 
ümbruses. Päeval 
puuõõntes või puumajade 
seinte vahel ja 
katusealustes.

Meil võib kohata maist 
septembrini, talvituvad 
mujal.

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Üsna tavaline liik. Kogu Eesti 
mandriosas suhteliselt sage, 
kuid saartelt pole teda leitud. 
Tihti suurte kolooniatena. 
Kõigi nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt

Imetajad kääbus-nahkhiir Pipistrellus pipistrellus II kat
Puuduliku 
andmestikuga

Kehapikkus kuni 3,5 - 4,5 cm. 
Värvuselt on ta selg, kõrvad ja 
lennunahk tumepruunid, kõhupool 
on natuke heledam.

mets, park, asula, veekogu

Lehtmetsades ja parkides, 
tihti ka elamute ja 
veekogude läheduses. 
Talvel aukudes ja 
õõnsustes nii ehitistes kui 
ka puudes. 

Poegimiskolooniad mais-
juunis, lendleb juulis-
augustis, talvitub mujal

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Eestis küllaltki harvakohatav 
ja levinud peamiselt ainult 
mandril. Kõigi nahkhiirlaste 
määramist hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt

Imetajad suurkõrv Plecotus auritus II kat

Kehapikkus kuni 4,2 - 5,3 cm. Pikad 
ja torujalt kumerad kõrvad, mis 
alaosas on kokku kasvanud. Selg 
kahkjaskollane kuni 
tumehallikaspruun, kõhupoolelt 
suitsjas- kuni kollakashall.

mets, aed, asula, koobas

Okas-, lehtmetsades, 
samuti koduaedades ja 
parkmetsades. Päeval 
puuõõnsustes ja 
pööningutel. Talvel 
õõnsustes, majaseinte 
tühimikes, keldrites, 
koobastes ja tunnelites. 

Poegimiskolooniad mais-
juunis, lendleb juulis-
augustis, septembrist 
aprillini talveunes 
suuremates keldrites ja 
liiva- ning 
lubjakivikoobastes

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Suurkõrv on sobivates 
elupaikades levinud üle terve 
Eesti. Kõigi nahkhiirlaste 
määramist hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt

Imetajad lendorav Pteromys volans I kat Ohualdis

Oravast väiksem, hall. Jäsemete 
vahel on nahakurd, mis sirutub 
kehast eemale kuid kui see kasutuses 
ei ole, siis seda ei märka. Öiseks 
nägemiseks kohastunud suured 
silmad. 

mets

Vanades haavikutes, 
kuusikutes, lepikutes, 
kaasikutes ja lehtpuu 
ülekaaluga segametsades. 
Oluline on vanade, 
õõnsustega haabade 
olemasolu.

Pojad sünnivad mais-
juunis. Aktiivne peamiselt 
öösiti.

Pruunorav - segi võib ajada 
talvel, kui ka pruunorav on 
valdavalt hall.

Lumikatte perioodil, eriti 
kevadel vahetult enne lume 
sulamist, on lendorava 
väljaheited 
helepruunide/kollakate 
graanulite laikudena 
pesapuude ümbruses hästi 
nähtavad. Pesapuudeks 
sobivad vanad, suurte 
õõnsustega puud (Eestis 
kõige enam haavad).

palju

Imetajad kasetriibik Sicista betulina III kat

Vilgas, 50-70 mm pikkuse keha ja 
hästi pika (76-110 mm) sabaga. Selg 
hallikaspruun, üle selja jookseb tume 
triip. Kõhualune kollakas.

mets, raiesmik, niit, põld

Tiheda alustaimestikuga 
metsad, võsastuvad 
raiesmikud ja metsaservad, 
niidud, põlluservad.

Oktoobrist aprilli-maini 
talveunes.

Sarnase välimusega juttselg-
hiirest eristab teda väiksemad 
kehamõõtmed ja pikk saba. 
Juttselg-hiirel on saba lühem kui 
keha.

Öise eluviisiga. Kasetriibiku 
kodupiirkond on 0,4-1,3 ha 
suurune. Seni pole leitud 
Eesti saartelt. Kasetriibik on 
varjatud eluviisiga, mistõttu 
on teda looduses raske 
märgata. Pesa on rohust või 
samblast kera, mis asub maa 
all või kännu sees.

vähe

Imetajad hõbe-nahkhiir Vespertilio murinus II kat
Puuduliku 
andmestikuga

Keskmise suurusega (kehapikkus 
kuni 4,8 - 6 cm). Karv on suhteliselt 
pikk, tihe ja lainjas. Selg tumepruun, 
kuid üksikute valgetipuliste karvade 
tõttu jätab mulje, nagu oleks ta 
kaetud heleda kirmega. Kõhualune 
on kollakashall või -pruun.

mets, niit, veekogu, asula

Tavaliselt künklikel metsa- 
ja niidumaastikel, ka 
kõrghoonetes. Samuti 
soometsades ja veekogude 
läheduses.

Talvitub oktoobrist 
märtsini s.t. et teda sel 
ajal Eestis ei ole. 

Kuna nahkhiirlasi näeb peamiselt 
hämarikus või pimedas ning nad 
lendvad kiiresti ja kaootiliselt, 
siis on neid praktiliselt võimatu 
üksteisest eristada. Määrama 
saab hakata, kui leitakse 
puhkeseisundis nahkhiir, kes 
püsib paigal või magab talveund.

Eestis ta ei talvitu. Kõigi 
nahkhiirlaste määramist 
hõlbustab 
ultrahelidetektoriga 
helijälgede lindistamine, sest 
helisagedused ja salvestatud 
heligraafiku kuju on liigiti 
suhteliselt unikaalsed.

keskmiselt

Imetajad hunt Canis lupus Ohulähedane

Meenutab saksa lambakoera, aga 
pea, rind ja kael on laiemad ning 
jalad tugevamad. Saba hoiab sirgu. 
Jälg on koera omaga võrreldes 
kitsam ning pikem, tavaliselt 9-11 
cm, jäljerida on tavaliselt nöörsirge.

mets, soo, võsa
Varjulistes metsades, 
rabades ja võsastikes.

Jooksuaeg jaanuaris-
veebruaris. Kutsikad 
sünnivad mais.

Hundi ja koera hübriidid.
Pesa rajatakse varjulisse, 
raskesti ligipääsetavasse 
kohta veekogu lähedale. 

Imetajad harilik siil Erinaceus europaeus Ohulähedane
Keha katab okkaline nahk, pea on 
pika koonuga, väikeste silmade ja 
kõrvade ning lühikese kaelaga.

mets, põld, asula, park,aed

Metsades, 
kultuurmaastikel, 
linnaparkides, 
koduaedades. 

Talveuni kestab 
oktoobrist-novembrist 
kuni märtsi-aprillini. 

Kaelussiil – tema nägu ja kõht on 
erinevalt harilikust siilist 
kohvipruun.Samuti on tal valge 
kaelus.


