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käbid

Käbi soomused ei ole lahti, soomused on segi, näha on toksimise jälgi, 
tavaliselt on käbisid palju koos – rähni sepikoda

SUUR-KIRJURÄHN



käbid

Käbi soomused ei ole lahti, soomused on segi, näha on toksimise jälgi, 
tavaliselt on käbisid palju koos – rähni sepikoda

SUUR-KIRJURÄHN



rähni sepikoda



käbid

Käbi soomused ei ole lahti, 
enamik soomuseid on piki soomust lõhenenud

KÄBILIND



käbid

Käbi soomused ei ole lahti, 
enamik soomuseid on piki soomust lõhenenud

KÄBILIND



käbid

ORAV

Käbi roots on paljas, vaid otsas on soomused, 
samas on lahtirebitud terved soomused.



käbid

Käbi soomused on osaliselt ära näritud, ei ole terve soomus lahti, näritud on 
tavaliselt ühelt küljelt – pealmiselt poolt, kui käbi on maas.

HIIRED



käbid

Käbi soomused on osaliselt ära näritud, ei ole terve soomus lahti, näritud on 
tavaliselt ühelt küljelt – pealmiselt poolt, kui käbi on maas.

HIIRED



Pähkli koored on pooleks hammustatud, hambajälgi servadel ei ole, 
tihti mõnel kõrgemal kohal – kännul, mahalangenud tüvel

ORAV

pähklid



orava toitumisjäljed



Pähkli koore sisse on ühest otsast auk näritud, augu servadel on 
hammaste jäljed

HIIRED

pähklid



TULETAME MEELDE KELLE TEGEVUSJÄLJED?



TULETAME MEELDE

ORAV

KELLE TEGEVUSJÄLJED?



TULETAME MEELDE
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KELLE TEGEVUSJÄLJED?



käbid

Käbi roots on paljas, vaid otsas on soomused, 
samas on lahtirebitud terved soomused

KELLE TEGEVUSJÄLJED?



käbid

ORAV

Käbi roots on paljas, vaid otsas on soomused, 
samas on lahtirebitud terved soomused



orava näritud männikäbid



TOITUMISJÄLJED 2
puutüved ja oksad



Puutüved ja jämedamad oksad

Piki puutüve pikad kraapimise jäljed, mis ulatuvad puiduni.

PÕDER



põdra toitumisjäljed



Puutüved ja jämedamad oksad

Hammaste jäljed risti puutüvega, jäljed küllaltki laiad. Maas  lahtihammustatud 
puutükid. Oksad ja puutüved on sageli pooleks näritud.

KOBRAS



kopra tegutsemisjäljed



kopra tegutsemisjäljed



Puutüved ja jämedamad oksad

Väikesed puud või püstised oksad on inimese kõrguselt murtud, 
latva ja külgoksi on kärbitud.

PÕDER



Puutüved ja jämedamad oksad

Küüniste jäljed puutüvel. Ronimise jäljed ja märgipuud.

KARU



Puutüved ja jämedamad oksad

Küüniste jäljed puutüvel. Ronimise jäljed ja märgipuud.

KARU



Oksad 

Kärbitud kohtadel on näha mitut hammustuse jälge. Oksad on kärbitud 
lume piirilt või veidi kõrgemalt.

JÄNES



Oksad 

Kärbitud kohal on rebimise jälg. 
Hammustuse serval on hammaste jälg ebaselge.

PÕDER JA METSKITS Metskits sööb 
madalamalt ja 
peenemaid oksi. 
Põder murrab 
sageli puude latvu, 
sööb kõrgemalt ja 
teiste seas ka 
jämedamaid oksi.



Oksad 

Okstel on hammustuse jäljed. Hambajälje laius enamuses 1-2 mm. Näritud on 
ka puidu pealmist kihti. Rõhtsal oksal on näritud enamasti vaid pealmine pool.

VALGEJÄNES Lisaks tuleb uurida 
ekskremente.



Okstel on hammustuse jäljed. Hambajälje laius enamuses väiksem kui 1 mm. 
Näritud on kuni puidu pealmise kihini. 

HIIRED

Oksad 

Lisaks tuleb uurida 
ekskremente.



hiirte näritud puuoks



Oksad 

KOBRAS

Okstel on hammustuse jäljed. Hambajälje laius enamuses rohkem kui 3 mm. 
Oksad on juppideks näritud. Enamus näritud oksi on sõrmest jämedamad. 
Oksajupid on tavaliselt igast küljest näritud.
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