5 varbajälge
liiguvad peamiselt hüpates

E 3-3,5 cm, lumel 4-6 cm
hüpete pikkus
mink 40-70 cm, tuhkur 40 cm

E

T 5-6 cm

kärp E 2 cm, lumel 2,5-4,5 cm
hüpete pikkus 30-80 cm
nirk E 1,5 cm, lumel 2-3 cm
hüpete pikkus 20-50 cm

maapinnal liigub hüpates
hüppe pikkus 40-80 cm

E
E 8-9 cm

Autorid: Külli Kalamees-Pani,
Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011
Joonised Veljo Runnel

võib liikuda paarishüpetega

4 varbajälge

T

E
E 5 cm

E
E 10-13 cm

T
jäljerida sirge

sammu pikkus 100-140 cm
jäljerida siksakiline

jäljerida lumel
hüpete pikkus 50-70 cm

sammu pikkus 60-70 cm

T

E

E 4 cm, lumel 5-7 cm
liigub peamiselt hüpates

jäljerida sirge

tagakäpa pikkus
täiskasvanud karul 18-25 cm

T

T

E 5 –7 cm

4 varbajälge

Kass
E 3-4 cm

sammu pikkus 80-110 cm

esikäpa
päka laius
ema 11-15 cm
isa 14 – 20 cm,
sama aasta pojad 6-9 cm
1-2.a. 9,5-11 cm

5 varbajälge

metsnugis

ilves

4 varbajälge
küüniste jälgi pole näha

T

E
kärp

kährik

T

T

E

rebane

E

mink
mink ja tuhkur

4 varbajälge

karu

5 varbajälge

hunt

orav

E-esikäpa jälg
T-tagakäpa jälg
antud on pikkuse mõõtmed

väikesed kärplased

IMETAJATE JÄLJED 1

sammu pikkus 40-60 cm

hundi jälg

koera jälg

T

5 varbajälge

E

E

jälje pikkus 5-8 cm,
kesikutel ja põrsastel
väiksemad

T
E 6,5-7 cm
sammu pikkus
40-60 cm

2 sõrajälge
sõrgatsite jälgi pole alati näha

põder

T

metskits

2 sõrajälge
sõrgatsite jälgi pole alati näha

E 5-6 cm
T 15-18 cm

E 5-7 cm
T 7-10 cm
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E

T
kaelushiir

kaelushiir T 2,3-2,7 cm
hüpete vahe on 10cm
(põgenemisel kuni 60 cm)

E

jäljed ümaramad kui halljänesel,
hüpped enamasti lühemad
kui halljänesel

hiired ja karihiired

E

jäljed piklikumad kui valgejänesel,
tagakäpa jälje esiosa teravam

valgejänes

T

sõrgatsi jälg

E 5-6 cm
T 7-9 cm

5 varbajälge

kobras

2 sõrajälge ja 2 sõrgatsi jälge

saarmas

halljänes

E-esikäpa jälg
T-tagakäpa jälg
antud on pikkuse mõõtmed

metssiga

IMETAJATE JÄLJED 2

jälje pikkus 3,5-5,5 cm

jälje pikkus 12-17 cm

juttselg-hiire jäljed on
väiksemad ja hüpped lühemad
uruhiired vajuvad sügavasse lumme
ning hüppavad harva.

sammu pikkus tavaliselt alla 1 m

sammu pikkus 1,5-2 m

karihiired on kerged ja ei vaju lumme

