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Eesti looduses 65 liiki imetajaid 



Imetajate süsteem ja seltsid

• Eestis looduses 65 liiki imetajaid. 
• Seltsid:
• Putuktoidulised
• Käsitiivalised
• Närilised
• Jäneselised
• Kiskjalised
• Sõralised
• Kabjalised
• Vaalalised
• Loivalised                 



Imetajate tunnused
• Imetavad poegi piimaga
• Kehaehitus ja tunnused
Kehakatted – aluskarv, pealiskarv, teravad okkad, mõnedel soomused, 

karvadeta nahk  
Kohastumised elupaikadele, toitumisele, liikumisele. 

eluks vees - loivad, ujunahad, 
saagi haaramiseks ja toidu otsimiseks – erinev hambumus, 
ninamiku ehitus; 
uru või käigu ehitamiseks- esimesed käpad laiad või küünistega, 
jalad kohastunud kiireks liikumiseks või puude otsas liikumiseks,
lendamiseks või liuglemiseks kohastumised  

Elupaigad –
vees
maismaal metsas, pargis, niidul, põllul, aias, majades…..



Skelett ja koljud
Skelett - imetajatel 

üldjoontes sarnane 
skelett (kolju, selgroog, 
roided, jäsemed, saba); 
olenevalt rühmast 
erinevate mõõtmete ja 
kohastumistega. 

Koljud 
Imetajate koljudel erinevad 

tunnused vastavalt 
seltsidele ja liigiomased 
mõõtmed





SIIL



Putuktoidulised

• Siil
• Karihiired
• Mutt 

Söövad selgrootuid: 
putukaid, 
vihmausse, tigusid 
jm 

Kolju -hambad 
eristumata, 
ühetaolised



Putuktoidulised

• Siil
• Karihiired
• Mutt 

Söövad selgrootuid: 
putukaid, 
vihmausse, tigusid 
jm 

Kolju -hambad 
eristumata, 
ühetaolised

Karihiire 
kolju

siili kolju



Putuktoidulised

• Siil
• Karihiired
• Mutt 

Söövad selgrootuid: 
putukaid, 
vihmausse, tigusid 
jm 

Kolju -hambad 
eristumata, 
ühetaolised

Siil -magab talveund.

Mida teevad mutt ja karihiired 
talvel? 





KODUROTT





ORAV



Närilised



Närilised

Kodurott

Koduhiir

Leethiir

Juttselg-hiir

Rändrott
Uruhiir



Närilised



Närilised

Vesirott ehk 
mügri

KobrasNärilised on enamasti 
taimetoidulised - toituvad 
seemnetest, viljadest, taimede 
juurtest, lehtedest, vartest  
Osa - näit rotid segatoidulised 

Mida sööb kobras?

Kas kobras on meil Eestis looduskaitse 
all? Miks?



Närilised

Orava kolju

Närilised on enamasti taimetoidulised - toituvad 
seemnetest, viljadest, taimede juurtest, lehtedest, vartest  
Osa - näit rotid segatoidulised 

Närilistel on kaks paari pidevalt kasvavaid 
lõikehambaid -

üks paar ülalõuas, teine alalõuas

Rändroti kolju





KOBRAS





KODUKASS



Kiskjalised

• Koerlased 
• Kaslased
• Karulased
• Kärplased

• Lihatoidulised



Kiskjalised

• Koerlased –hunt, 
rebane, kährik

• Kaslased- ilves
• Karulased -pruunkaru
• Kärplased- 

metsnugis, Ameerika 
naarits, euroopa 
naarits, tuhkur, kärp, 
nirk, mäger, saarmas

• Lihatoidulised
• Koljus hästi eristunud 

hambad – lõike-, 
silma ja purihambad



Kiskjalised

• Koerlased –hunt, 
rebane, kährik

• Kaslased- ilves
• Karulased -pruunkaru
• Kärplased- 

metsnugis, Ameerika 
naarits, euroopa 
naarits, tuhkur, kärp, 
nirk, mäger, saarmas

• Lihatoidulised
• Koljus hästi eristunud 

hambad – lõike-, 
silma ja purihambad

Ilvese ja 
karu koljud





ILVES





KÄHRIKKOER





REBANE





PRUUNKARU





METSNUGIS





MINK EHK 

AMEERIKA NAARITS





TUHKUR





NIRK





SAARMAS



Kiskjalised



Kiskjalised

HUNT

KÄRP

ILVES

METSNUGIS

REBANE KÄHRIK

AMEERIKA 
NAARITS



Kiskjad –kes on nende toiduks?

HUNT

KÄRP

ILVES

METSNUGIS

REBANE KÄHRIK

AMEERIKA 
NAARITS





Sõralised
• Hirvlased
• Sigalased

• Taimetoidulised 
enamasti, metssiga 
on segatoiduline

• Koljus- hirvlastel 
puuduvad ülemises 
lõualuus 
lõikehambad, 
metssea kuldil kihvad, 

• hirvlaste isastel 
sarved 



Sõralised
• Hirvlased
• Sigalased

• Taimetoidulised 
enamasti, metssiga 
on segatoiduline

• Koljus- hirvlastel 
puuduvad ülemises 
lõualuus 
lõikehambad, 
metssea kuldil kihvad, 

• hirvlaste isastel 
sarved 



Sõralised
• Hirvlased
• Sigalased

• Taimetoidulised 
enamasti, metssiga 
on segatoiduline

• Koljus- hirvlastel 
puuduvad ülemises 
lõualuus 
lõikehambad, 
metssea kuldil kihvad, 

• hirvlaste isastel 
sarved 

Metssea ja 
metskitse koljud



PÕDER





METSKITS





METSSIGA



Kabjalised

• Hobune –Eestis 
koduloom 

• Kuulub hobuslaste 
sugukonda

• Taimetoidulised

• Jalgadel kabjad
• Koljus- lõikehambad 

nii üla- kui ka 
alalõualuus 

• Hobused on 
kohastunud kiireks ja 
kestvaks jooksuks





VALGEJÄNES



Jäneselised

• Halljänes
• Valgejänes (fotol)

• Taimetoidulised
• Valgejänesel on talvel 

karvkate valge, 
halljänesel hallikas.

• Koljus -ülalõuas kaks 
paari lõikehambaid 
(üksteise taga)



Käsitiivalised

• Nahkhiired
• Eestis 11 liiki
• Tavalisemad liigid: 

põhja- nahkhiir ja 
suurkõrv

• Toituvad putukatest
• Esimeste ja tagumiste 

jäsemete ning saba 
vahel kilejas lennus 
lendamiseks

• Lendavad ringi ja 
saaki jahivad öösel, 
orienteeruvad 
ultraheli abil



Loivalised

• Hallhüljes 
• Viigerhüljes

• Kalatoidulised
• Jäsemeteks on loivad
• Kohastunud vees 

kiirelt liikuma, 
aeglaselt liiguvad ka 
maal

• Pojad valgekarvalised 
ja sünnivad talvel 

• Eestis looduskaitse all



Vaalalised

• Pringel • Kalatoiduline
• Kuulub 

hammasvaalaliste 
hulka

• Läänemeres 
haruldane, Eestis 
looduskitse alla 



Kuhu imetajate seltsi need loomad 
kuuluvad?









Kelle koljud?



Kelle koljud?

orav

Rebane

Siil 

karihiir



Kelle koljud



Kelle koljud

karu metssiga



Kes on kõige suurem, 
kes on kõige väiksem imetaja Eestis

?
Suurim imetaja Eestis
Väikseim imetaja Eestis
Väikseim kiskja Eestis
Väikseim näriline Eestis



Suurim imetaja Eestis  - pruunkaru ja põder

Väikseim imetaja Eestis - väike-karihiir 

Väikseim kiskja Eestis  - nirk
Väikseim näriline Eestis - pisihiir
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