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∗ Imetajad on need, kes loomadest enim tähelepanu 

Imetajatest

∗ Imetajad on need, kes loomadest enim tähelepanu 
pälvivad.

∗ Imetajad vajavad suuri rohealasid ja nende  vahelisi 
ühendusteid.
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Millal algab kevad?

�“Talv lõpeb siis 
kui algab märts
ja rahvas kõnnib
plärts ja plärts!” 
(Hando Runnel). 

… kevad saabub Tartusse siis, 
kui Pirogovil saab püsti tõusmata 
kasti õlut ära juua (J. Aaviksoo, 
Tartu PM, 26.04.05)

(Hando Runnel). 

Astronoomiline kevad algab kevadisel pööripäeval
põhjapoolkeral ja sügisesel pööripäeval lõunapoolkeral.

(Kevadisel ja sügisesel pööripäeval tõuseb päike täpselt idas ja
loojub täpselt läänes. Öö ja päev on ühepikkused)



Kevad

∗ Klimatoloogiline kevadtalv ehk eelkevad. 
Domineerivad sulailmad. See aastaaeg algab Domineerivad sulailmad. See aastaaeg algab 
klimatoloog Jaak Jaaguse andmeil Eestis 
keskmiselt 2. märtsil ning kestab 33 päeva. 

∗ Rahvas eristab varakevadet. See algab pärast 
lumikatte lõplikku kadumist. 



Kevad

∗ Soome: Meteoroloogiline kevad algab, kui 7 päeva on ööpäeva 
keskmine temperatuur olnud üle nulli.

∗ Eestis käsitletakse meteoroloogilise kevadena märtsi, aprilli ja
maid. Nii on hea keskmisi näitajaid arvutada ning võrrelda neid
teiste maade omadega (Ain Kallis).
maid. Nii on hea keskmisi näitajaid arvutada ning võrrelda neid
teiste maade omadega (Ain Kallis).

∗ Kevad (kitsamas mõttes) saabub koos taimede
vegetatsiooniperioodi algusega. Selleks loetakse kuupäeva, kui
ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle +5°. 
(Ain Kallis).



Riskantne kevad

∗ Varakevdel ja lume all on riskantne kasvu alustada, 
kuigi tingimused on head. kuigi tingimused on head. 

∗ Mõned taimed siiski fotosünteesivad ja paisutavad 
mõningal määral pungi (n. mustikas) 

∗ Enamik taimi alustab kasvuperioodi aegamööda, 
esimeste soojade ilmadega ei muutu veel midagi (n. 
mänd). 



Kasvuperiood

∗ Algab enamikule taimedest, kui ööpäevane keskmine 
temperatuur on kõrgem kui +5°. temperatuur on kõrgem kui +5°. 

∗ Taimed kasvavad väga hästi ajal kui õhutemperatuur 
pole veel kõrge, kuid päev on pikk – siis pole 
hingamine liiga intensiivne ning fotosüntees on 
maksimaalne. 



Varakevadine õitsemine

∗ Hall lepp (Alnus incana) ja pajud (Salix) õitsevad kohe 
pärast lume sulamist, samuti tupp-villpea, karvane 
piiphein jpt., kelle õiepungad on moodustunud juba 
sügisel. 

Karvane piiphein



Taimed kevadel

Hall lepp ja paju

Tupp-villpea

Vasakul õitsev, 
paremal 
seemnetega taim

Hall lepp ja paju

Vastaklehine kivirik ja kukemari

Hanevitsa õienupud 
talvituvad kaitseta. 
Õitseb kohe pärast 
lume sulamist



Kust saada energiat?

∗ Probleem nii taimedel kui loomadel. 
∗ Sammaldel, samblikel, okspuudel ja mõnedel 

puhmastel on klorofüll säilunud, rohttaimed peavad puhmastel on klorofüll säilunud, rohttaimed peavad 
kogu fotosünteesiks vajaliku keha uuesti üles 
ehitama. 

∗ Enamikul taimedest on energiavarud maasisestes 
osades. Maa sees on suur osa taimest, näiteks 
mustikal 2/3 kehast. Põhjamaades kasvavatel 
taimedel on maasisest massi rohkem. 
Fotosünteesivad vaid maapealsed osad. 



Pajud on kevadel putukatele oluliseks 
toiduallikaks



Õitsemine

∗ Okasmetsas pole kevadlillede merd, sest 
valgusrežiim on läbi aasta sama. Kevadlilled 
õitsevad lehtpuumetsades. Õitsemiseks on vaja 
valgust.valgust.



Millal suvi algab

∗ Meteoroloogiline kevad lõpeb ja suvi algab, kui
ööpäeva keskmine püsivalt ületab +12°. ööpäeva keskmine püsivalt ületab +12°. 

1993. a jõudis kevad kesta vaid kolm päeva, kui
järsku saabus suvesoojus. 1974. a kestis kevad üle
kolme kuu. 

Ain Kallis, http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=2631



Taim suvel

∗ Kasvamine

∗ Õie moodustamine∗ Õie moodustamine

∗ Tolmlemine

∗ Seemnete ja viljade valmimine

∗ Seemnete ja viljade levimine

∗ Järgmiseks kasvuperioodiks valmistumine



Taimed metsas

∗ Mänd – 3 aasta käbid korraga näha, vähenõudlik ja 
vastupidav

∗ Kuusk – 130 vormi,erinev välimus. ∗ Kuusk – 130 vormi,erinev välimus. 
http://www.loodus.ee/el/vanaweb/9701/kuusk.html

∗ Kask -
∗ Haab – kiirekasvuline, sest noor koor sisaldab 

klorofülli. Pinnase parandaja.
∗ 2007 aasta puu on saar



“Hingeldavad” taimed

∗ Prantsusmaa 
klimatoloogide uuring 
näitas, et 2003. aasta 
kuumalaine ajal tootsid 
Euroopa taimed enam 
kasvuhoonegaasi kasvuhoonegaasi 
süsinikdioksiidi (CO2), kui 
nad seda atmosfäärist 
eemaldasid, kirjutab BBC
(23.09.2005 14:29
PM Online )



Sügiskuud

∗ Igapäevaelus arvestatakse sügiskuudeks põhjapoolkeral
september, oktoober ja november; lõunapoolkeral on 
sügiskuud märts, aprill ja mai. Sügise algus on vastavalt. sügiskuud märts, aprill ja mai. Sügise algus on vastavalt. 
septembris või märtsis.

∗ Astronoomiline sügis algab põhjapoolkeral sügisesel 
pööripäeval ja lõunapoolkeral kevadisel pööripäeval.

∗ Meteoroloogiline sügis algab keskmise päeva 
õhutemperatuuri üleminekul alla +10°C.

∗ Fenoloogiline sügis algab 60% vegetatsiooni perioodi 
üleminekul arvestades suve algusest.



Sügise tunnused

∗ Heitlikud ilmad

∗ Temperatuurid jäävad alla + 10C ∗ Temperatuurid jäävad alla + 10C 

∗ Sagedased vihmasajud

∗ Tuuled. Tormid

∗ Öökülmad

∗ Päevad lühikesed ja külmad



Muutused taimedes

∗ Rakumembraanide biokeemia muutub selliseks, et 
nad lasevad palju vett välja ning rakumahl muutub nad lasevad palju vett välja ning rakumahl muutub 
kontsentreeritumaks. 

∗ Rakkudesse tekib valke, mis takistavad jäätumist.

∗ Tärklis muutub suhkruteks



Sügise tunnused taimeriigis.

∗ Lehtede langetamine

∗ Miks lepa lehed ei lähe värviliseks vaid langevad maha ∗ Miks lepa lehed ei lähe värviliseks vaid langevad maha 
rohelistena?



Sügise tunnused taimeriigis.

∗ Viljade valmimine ja seemnete levitamine

∗ Seemneid valmib igal sügisel lõpmatult palju! Neid ∗ Seemneid valmib igal sügisel lõpmatult palju! Neid 
jätkub uute puude tekitamiseks, toiduks ja kasulikuks 
materjaliks loomadele. 

∗ Toitainete ümberpaigutamine säilitusorganitesse



Seemned on infokandjad

∗ Kogu vajalik info taime (rohttaim, põõsas, puu) 
kasvamisest mahub imetillukese seemne sisse. kasvamisest mahub imetillukese seemne sisse. 

∗ Miks osa seemneid on suured ja lihakad osa 
imetillukesed nagu tolm?



Talv algab kui

a) On tekkinud püsiv lumikate

b) Kui vähemalt nädal on ööpäeva keskmine b) Kui vähemalt nädal on ööpäeva keskmine 
temperatuur alla nulli

c) Erinevatel maadel erinev käsitus

Vikipeedia:
∗ Meteoroloogiline talv algab keskmise päeva õhutemperatuuri üleminekul alla -

10°C.

∗ Fenoloogiline talv algab keskmise päeva õhutemperatuuri üleminekul alla 0°C.



Talve algus

∗ Meteoroloogilisteks talvekuudeks loetakse perioodi 
detsember-veebruari lõppdetsember-veebruari lõpp

∗ Klimaatiline talv - külm lumine periood - kestab vahel 
novembrist aprillini.



Klimaatilised aastaajad

∗ Klimaatiliste aastaaegade saabumine toimub igal aastal 
erineval ajal, sõltuvalt ilmastiku iseärasustest.erineval ajal, sõltuvalt ilmastiku iseärasustest.

∗ On eristatud neli peamist klimaatilist aastaaega – kevad, 
suvi, sügis ja talv - ning kaks üleminekulist aastaaega sügise 
ja talve vahel (hilissügis, eeltalv) ning kaks talve ja kevade 
vahel (kevadtalv, varakevad). 

∗



Aastaaegade kestus

∗ talv on kõige lühem astronoomiline aastaaeg: 89 päeva ja 1 
tund, tund, 

∗ kevad kestab 92 päeva ja 19 tundi,

∗ suvi kestab 93 päeva ja 14 tundi,

∗ sügis 89 päeva ja 17 tundi. 

http://paber.maaleht.ee/?old_rubriik=6338&old
_art=25533&old_num=810



Pööripäevade  kuupäev ja 
kellaaeg

aasta Kevadine Suvine Sügisene Talvine

Märts Juuni September Detsember

kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg

2008 20 5:48 20 23:59 22 15:44 21 12:042008 20 5:48 20 23:59 22 15:44 21 12:04

2009 20 11:44 21 5:45 22 21:18 21 17:47

2010 20 17:32 21 11:28 23 3:09 21 23:38

2011 20 23:21 21 17:16 23 9:04 22 5:30

2012 20 5:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11

2013 20 11:02 21 5:04 22 20:44 21 17:11

2014 20 16:57 21 10:51 23 2:29 21 23:03



Mere ja kõrguse mõju temperatuurile

∗ Mere ääres on talvel soojem. Golfi hoovus mõjutab palju: 
jaanuari keskm. t° on Bergenis (Norra rannikul) 0°C, 
Helsingis -6.1°C ja Jakuutias -45-59°CHelsingis -6.1°C ja Jakuutias -45-59°C

∗ Kontinentaalses kliimas on talvel tihti inversioon: külm õhk 
vajub madalamale, soe tõuseb kõrgemale. Talvel võib 
küngastel olla soojem kui orus, suvel vastupidi.



∗ Eesti  suurim metsloom. Ta võib kasvada üle 2 meetri 
kõrguseks ja kuni 3 meetri pikkuseks. 

Põder

kõrguseks ja kuni 3 meetri pikkuseks. 

∗ Pojad sünnivad kevadel või varasuvel (mais-juunis)

∗ Eestis elab ca 12 000 põtra. 

∗ Isased heidavad sarved maha detsembris- märtsis.



Põder

http://www.uni
prot.org/taxono
my/9852



Põder Alces alces

http://www.animalpictu
resarchive.com/view.ph
p?tid=3&did=34288



Põder talvel



Põder Alces alces

http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Moose_in_Grand_Teto
n_NP_near_Leigh_Lake-
750px.JPG?uselang=de



Emapõder vasikaga



Põder



∗ Metskits kasvab 1,3 m pikkuseks ja ca 75-80 cm kõrguseks. 
Kaal 20-30 kg

∗ Pojad sünnivad mais-juunis

Metskits

∗ Pojad sünnivad mais-juunis
∗ Eestis elab ca 35 000 metskitse. Tallinnas võib nende 

arvukus olla 30-40 ringis.
∗ Metskitse võib kohata Õismäe raba piirkonnas, Astangul, 

Harku järve ümbrus,
∗ Mustamäe-Nõmme piirkond, Kloostrimets,
∗ Metsakalmistul ja Pärnamäe kalmistul, Pirita 

maastikukaitsealal



Metskits Capreolus capreolus



Metskitse tall







∗ Keha pikkus 150 cm, kõrgus kuni 1m, kaal kuni 250 kg

∗ Pojad sünnivad märtsis-aprillis

Metssiga

∗ Pojad sünnivad märtsis-aprillis

∗ Eestis elab ca 23 000 metssiga. Tallinna rohealadel  
kohtab üksikuid läbirändavaid isendeid.

∗ Metssigu on kohatud Harku järve ümbruses,  Astangu 
ümbruses, Kose metsas ja Pirita jõe ümbruses.



Metssiga Sus scrofa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Suhlende_Bache
_mit_Frischlingen.JPG/120px-Suhlende_Bache_mit_Frischlingen.JPG





Pruunkaru Ursus arctos

∗ Pikkus 150-280 cm

∗ Kaal 80-350 kg∗ Kaal 80-350 kg

∗ Paaritumine juunis

∗ Eestis ca 700 isendit

∗ Karud on tüüpilised okas ja segametsa loomad

∗ Toit: juurikad, marjad, erinevad rohelised taimeosad, 
putukad, eriti sipelgad, sõralised



Pruunkaru Ursus arctos

http://sv.wikipedi
a.org/wiki/Fil:Bro
wn_bear_(Ursus
_arctos_arctos)_
smiling.jpg



Pruunkaru ümbrust vaatlemas.

http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_standing.jpg



Karu Ursus arctos



Hundi  Canis lupus levik

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wolf_distr.gif



Hunt

http://commons.
wikimedia.org/wi
ki/File:Canis_lupu
s_standing_in_sn
ow.jpg



∗ Hunt on 110–160 cm pikk ja 85 cm kõrge. Hunt kaalub 
30–50 kg (Eesti rekord on 62 kg;  maailmarekord 78 

Hunt Canis lupus

30–50 kg (Eesti rekord on 62 kg;  maailmarekord 78 
kg). Saba on 35–50 cm pikk.

∗ Elupaigana väldib hunt lausmetsa ja eelistab 
avamaastikku, kuna sealsed küttimistingimused on 
paremad. Eesti alad on aga enamasti kultuuristatud ja 
hunti võib rohkem kohata võasstikes ja rabades.

∗ Koobas rajatakse veekogu äärde looduslikku 
varjulisse paika.



∗ Hundid elavad eri eluperioodidel kas karjas või 
paaridena.

Hunt

paaridena.

∗ Karjades liiguvad hundid sügisest kevadeni. Kari 
moodustub vanast isas- ja emashundist ning nende 
eelmise ja sama aasta poegadest. Karja juht on 
emasloom. Perekarjad võivad talvel ühineda ka 
suuremateks liitkarjadeks. Tavaliselt on Eestis elava 
karja suurus 2–11 hunti.



http://www.google.ee/imgr
es?q=canis+lupus&hl=en&s
a=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T
4ADRA_enEE457EE458&bi
w=1366&bih=589&tbm=isc
h&prmd=imvns&tbnid=Q4B
0_czSPQLHrM:&imgrefurl=
http://m.extension.illinois.ehttp://m.extension.illinois.e
du/wildlife/directory_show.
cfm%3Fspecies%3Dwolf&do
cid=GGyh3ZZSBl8ovM&img
url=https://www-
s.aces.uiuc.edu/photolib/lib
1523/midsize/E000521R.jpg
&w=400&h=266&ei=jFgLT5
2OK4er-
gbQhfyhAQ&zoom=1&iact=
hc&vpx=455&vpy=169&dur
=1231&hovh=183&hovw=27
5&tx=100&ty=91&sig=10438
3833683835039993&page=
10&tbnh=106&tbnw=141&st
art=215&ndsp=24&ved=1t:4
29,r:10,s:215



∗ Huntide jooksuaeg on jaanuaris-veebruaris. Emahundi 
ellujäävate järglaste hulk sõltub toitumistingimustest, 
asustustihedusest ja tema positsioonist karjas.

Hunt

asustustihedusest ja tema positsioonist karjas.
∗ Juba märtsi lõpus jäävad hundid paiksemaks ning 

pöörduvad pesapaika-suvekorterisse. Pesaks valitakse 
võimalusel veekogu läheduses vana rebase- või 
kährikuurg. Hunt võib urgu vajadusel süvendada.

∗ Pärast 62–65-päevast tiinust sünnivad aprillis kaetud 
kõrvadega pimedad kutsikad



Hunt

http://www.google.ee/imgres
?q=canis+lupus&hl=en&sa=X&
qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA
_enEE457EE458&biw=1366&b
ih=589&tbm=isch&prmd=imv
ns&tbnid=cnTUwlRrQ5iwRM:
&imgrefurl=http://www.unipr
ot.org/taxonomy/9612&docid
=LZsw2zjsWTN9nM&imgurl=h
ttp://calphotos.berkeley.edu/i
mgs/512x768/0091_3183/0987/
0062.jpeg&w=768&h=512&ei=
jFgLT52OK4er-
gbQhfyhAQ&zoom=1&iact=hc
&vpx=469&vpy=360&dur=573
&hovh=131&hovw=197&tx=91
&ty=83&sig=10438383368383
5039993&page=4&tbnh=105
&tbnw=140&start=73&ndsp=2
4&ved=1t:429,r:2,s:73



Hunt

http://en.
wikipedia
.org/wiki/
File:Wolv
es_and_e
lk.jpg



∗ Keha pikkus 60-80 cm. Saba pikkus ca 50 cm, kõrgus 
30-40 cm. Kaal 5-8 kg

Rebane

30-40 cm. Kaal 5-8 kg

∗ Pojad sünnivad enamasti aprillis-mais.

∗ Eestis elab ca 35-40 tuhat rebast. Tallinnas pole 
arvukust hinnatud.

∗ Rebast võib kohata kõikidel rohealadel ning ka 
elurajoonides.



http://www.trekna
ture.com/gallery/p
hoto82000.htm



Rebane Vulpes vulpes

http://commons.wikime
dia.org/wiki/File:R%C3%B
8d_r%C3%A6v_(Vulpes_v
ulpes)_scratching.jpg



Rebane talvisel toiduotsingul



Rebane

http://www.m
nh.si.edu/exhib
its/natures_bes
t_2007/gallery/
redfox.html



∗ Lisaks hiirtele sööb rebane jäneselisi ning teisi väikese 
ja keskmise suurusega selgroogseid (oravaid, 

Rebase toitumine

ja keskmise suurusega selgroogseid (oravaid, 
laululinde ja parte), tigusid, vihmausse ja putukaid 
(rohutirtse, põrnikaid, kilke) ning puuvilju, marju (eriti 
murakaid), rohtu, pähkleid ning teri (maisi ja nisu). 
Menüüsse kuuluvad ka lindude, põhiliselt partide ja 
kanaliste munad ja pesapoja



http://www.google.ee/i
mgres?q=vulpes+vulpes
&hl=en&sa=X&qscrl=1&
nord=1&rlz=1T4ADRA_e
nEE457EE458&biw=136
6&bih=589&tbm=isch&
prmd=imvns&tbnid=l9jy
pjhR0n2OUM:&imgrefu
rl=http://www.biokids.u
mich.edu/critters/965/V

Rebane

mich.edu/critters/965/V
ulpes_vulpes/pictures/&
docid=dnK1-v9Ji-
G2IM&imgurl=http://w
ww.biokids.umich.edu/f
iles/6272/fox4small_larg
e.jpg&w=638&h=480&e
i=Zp8KT5FdypQ69OiRs
AE&zoom=1&iact=hc&v
px=639&vpy=167&dur=1
5&hovh=195&hovw=25
9&tx=147&ty=119&sig=1
0438383368383503999
3&page=3&tbnh=111&tb
nw=147&start=40&ndsp
=21&ved=1t:429,r:17,s:4
0



Rebane

http://scienceblogs.
com/strangerfruit/2
006/12/rumble_in_fi
nland.php



Rebase toit



Rebase jäljed

http://et.wikipedi
a.org/wiki/Pilt:Ca
minozorro.JPG



∗ Keha pikkus 45-80 cm, saba pikkus 15- 25 cm kõrgus 
20 cm

Kährik

20 cm

∗ Pojad sünnivad aprillis-mais

∗ Eestis elab ca 35-40 tuhat kährikut. Tallinnas pole 
arvukust hinnatud.

∗ Kährikut võib kohata Harku järve ümbruses, Astangul, 
Kose metsas, Pirita jõe ümbruses. 



Kährik Nyctereutes procynoides

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/0/0a/Nyctereutes_procyonoides_4_%28Piotr_Kuczyns
ki%29.jpg/800px-
Nyctereutes_procyonoides_4_%28Piotr_Kuczynski%29.jp
g



∗ Keha pikkus 70-100 cm. Saba pikkus ca 30 cm, kaal ca 
30 kg.

Kobras

30 kg.

∗ Pojad sünnivad juunis–juulis.

∗ Eestis elab 16-17 tuhat kobrast. Arvukus Tallinnas mõni 
isend.

∗ Kobrast võib kohata Pirita jõe ümbruse aladel.



Kobras Castor fiber

http://upload.wikimedia.or
g/wikipedia/commons/c/cc/
Beaver_pho34.jpg



Kopra tegevusjäljed



Kopra rada



Kopra pesakuhil



∗ Keha pikkus 40-55 cm, Saba pikkus 20-25 cm. Kaal 0,6-
1,9 kg

∗ Pojad sünnivad aprillis.

Metsnugis

∗ Pojad sünnivad aprillis.
∗ Eestis elab ca 10000 metsnugist.
∗ Tallinnas üksikud isendid.
∗ Metsnugist võib kohata Haabersti piirkonnas, Tiskre

oja ja Harku järve ümbruses, Astangu piirkonnas, 
Nõmme Mustamäe kaitsealal, Kose metsas, Lillepi
pargis, Pirita jõe kaitsealal.



Metsnugis Martes martes

http://www.watervogelbond.be/nl/deboommarter



∗ Keha pikkus 16-30 cm, Saba pikkus 7-12 cm, kaal 150-
400g.

Kärp

400g.

∗ Pojad sünnivad aprillis-mais

∗ Eestis arvukust hinnatud pole. 

∗ Tallinnas elab kärp Kose metsas ja Pirita jõe 
maastikukaitsealal.



Kärp Mustela erminea

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Mustela
.erminea.jpg



Kärp murtud saagiga

http://cabinetofcuriosities-
greenfingers.blogspot.com/2010/12/stoats-
christmas-dinner.html



∗ Keha pikkus 13-20 cm, Saba pikkus 7-12 cm, kaal 20-
100g.

Nirk

100g.

∗ Pojad sünnivad mais

∗ Arvukus Eestis pole teada kuid  sagedasem kui kärp.

∗ Tallinnas võib nirki kohata Pelgulinna rohealal, 
Metsakalmistul, Kose metsas, Pirita jõe 
maastikukaitsealal.



Nirk 

http://www.google.ee/imgres?q=must
ela+nivalis&hl=en&sa=X&qscrl=1&nord
=1&rlz=1T4ADRA_enEE457EE458&biw
=1366&bih=589&tbm=isch&prmd=imv
ns&tbnid=ItOC0CsV--
Bx9M:&imgrefurl=http://www.telegraBx9M:&imgrefurl=http://www.telegra
ph.co.uk/culture/culturepicturegallerie
s/8831906/Frozen-Planet-pictures-
from-Sir-David-Attenboroughs-latest-
polar-TV-
series.html%3Fimage%3D4&docid=ZX
MBC7uXvXpjlM&imgurl=http://i.telegr
aph.co.uk/multimedia/archive/02029/F
rozen-Planet-
weas_2029258i.jpg&w=620&h=620&ei
=2P0ST7XyIcjO-
QaJjd3MAg&zoom=1&iact=hc&vpx=10
46&vpy=249&dur=4059&hovh=225&h
ovw=225&tx=153&ty=212&sig=1043838
33683835039993&page=11&tbnh=107
&tbnw=107&start=225&ndsp=24&ved=
1t:429,r:14,s:225



Nirk Mustela nivalis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40
/Mustela_nivalis_%28two%2C_fighting%29.jpg/800px-
Mustela_nivalis_%28two%2C_fighting%29.jpg



Enamasti näeme nirki nii

http://eol.org/pages/328586/over
view



∗ Keha pikku 29-46 cm, saba pikkus 9-18 cm, kaal 0,5-1,5 
kg.

Tuhkur

kg.

∗ Pojad sünnivad aprillis-juunis

∗ Arvukus Eesti pole teada

∗ Tuhkrut võib Tallinnas kohata Kose metsas ja pirita 
jõeoru maastikukaitsealal.



Tuhkur Mustela putorios



∗ Halljänes on valgejänesest suurem ning veidi pikema 
sabaga. Saba ülemine pool on tume.

Jänesed

sabaga. Saba ülemine pool on tume.

∗ Mõlemad liigid annavad aastas mitu pesakonda poegi.

∗ Halljäneseid on Eestis ca 40 000 ning valgejäneseid ca 
10 000.

∗ Tallinnas võib halljänest kohata kõikidel rohealadel, 
valgejänes esineb vaid Kose metsas ja Pirita jõe 
maastikukaitsealal.



Valgejänes Lepus timidus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/d/d5/Arctic_Hare.jpg/800px-Arctic_Hare.jpg



Halljänes Lepus europaeus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
4/4a/Running_hare.jpg



∗ Keha pikkus 20-30 cm Kaal 0,4-1,2 kg.

∗ Pojad sünnivad juunis

Siil

∗ Pojad sünnivad juunis

∗ Arvukus Eestis viimastel aastatel kahanemas. Tallinna 
kohta andmed puuduvad.

∗ Siili võib kohata Kakumäel, Astangul, Pelgulinna 
rohealadel, Pirita rohealadel kaasa arvatud kalmistud.



Siil Erinaceus europaeus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/e/e1/Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg/800p
x-Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Eri
naceus-europaeus_2.jpg/800px-Erinaceus-europaeus_2.jpg



∗ Keha pikkus 19-28 cm, Saba pikkus14-24 cm, kaal 200-
480 g

Orav

480 g

∗ Pojad sünnivad aprillis-mais.

∗ Arvukus nii Eesti kui Tallinnas vähenemas.

∗ Aastati kõigub tugeval sõltudes käbide saagist.

∗ Tallinnas võib kohata lisaks rohealadele ka parkides



Orav Sciurus vulgaris http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Hungrig
es_Eichh%C3%B6rnchen.JPG/800px-
Hungriges_Eichh%C3%B6rnchen.JPG









Rästik Vipera berus



Nastik Natrix natrix



Kohtumisteni!


