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Sissejuhatus. Uuringu eesmärgid ja kasutus 

 
Zooloogilise inventuuri eesmärgiks on välja selgitada uuritava ala zooloogiline 
väärtus, silmas pidades erinevaid loomarühmi, nende vajadusi elupaikade, 
liikumisvõimaluste jms. kohta.   

 
Inventuure viib läbi vastava ettevalmistuse saanud spetsialist. Uuringu tulemusel 
antakse ülevaade huvipakkuva loomarühma või ka mitmete loomarühmade 
esinemise ja arvukuse kohta uuritaval alal. Samuti hinnatakse uuritava ala 
olulisust loomarühma(de)le elupaigana või ka rändepeatuspaigana, toitumisalana 
või muu loomarühmale omase eluetapi jooksul. Samuti on oluline vaadelda ala 
laiemas kontekstis, hinnatakse kui oluline on uuritav ala ühendusteena eri 
elupaikade vahel. Samuti hinnatakse uuritava ala tähtsust kaitseväärtusega 
loomarühmade jaoks.  

 
Inventuuri vajavateks huvigruppideks võiksid olla näiteks maaomanikud, 
arendajad, keskkonnamõju hindajad, planeeringute koostajad, projekteerijad, 
riigiasutused (Keskkonnaameti osakonnad ja regioonid, omavalitused) jne. 

  
Alljärgnevalt on esitatud ülevaade zooloogilise inventuuri üldisest struktuurist, 
mis on ühtlasi aluseks töö aruande struktuurile. 

 
1) Kirjeldus 

� Uuritava ala ja vajadusel ümbritsevate alade looduslike koosluste kirjeldus. 
Kirjeldatakse esinevaid taimkondi (metsad, niidud jt),  ning nende seotust 
ümbritsevate alade taimkondadega kasutatakse botaanilise inventuuri 
tulemusi; 

� Vastava andmetsiku olemasolul kirjeldatakse ka piirkonna varasemat 
zooloogilist väärtust (aluseks varasemad inventuurid, uuringud jms). 

 
2) Huvipakkuva loomarühma esinemine alal ja seotus alaga 

� Välitöödel kogutakse informatsiooni vastavalt vajadusele järgnevate 
loomarühmade kohta: 

o Selgrootud 
o Selgroogsed 

� kalad  
� kahepaiksed 
� roomajad 
� linnud 
� imetajad 

� Erinevate loomarühmade kohta informatsiooni kogumine on tihtipeale 
metoodiliselt väga erinev. Loomarühma hindamiseks valitakse välitöödeks 
sobiv metoodika arvestades eelkõige ala suurust. Näiteks loendatakse kõik 
alal nähtud isendid ja nende tegevusjäljed (imetajad), teostatakse 
transektloendus (kahepaiksed), detektoruuring (nahkhiired) jne. (Lisa I- 
Näitena on toodud suurulukite liikumiste kaardistamine, mis koostati 
olemasolevate teadmiste põhjal, ilma välitöödeta). 

� Välitööde tulemuste ja ala iseloomu põhjal hinnatakse ala olulisust 
loomarühmale (sobivate elupaikade ja toitumisalade olemasolu jne). 
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� Tuuakse välja kaitsealuste loomaliikide esinemine või nende esinemise 
tõenäosus uuritaval alal;  

� Välitööde alusel koostatakse levikukaardid või täiendatakse juba 
olemasolevaid. 

� Mitmete loomarühmade ja mastaapsemate projektide läbiviimisel on 
võetakse kasutusele eritehnika (nt nahkhiirte puhul detektoruuring vms) ja 
koostatakse asjakohane töögrupp, mille vastavalt vajadusele ka 
organiseerime kaasates Hensrikson & Ko pikaajalisi koostööpartnerid - 
Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Sicista 
Arenduskeskus MTÜ, Loodushoiu Ühing Lutra jne.  

� Hinnang loomarühma olemasolu ja sobivate või taastamist vajavate 
elutingimuste kohta uuritaval alal antakse välitöödel kogutud andmete 
põhjal.  

 
3) Kokkuvõte ja järeldused 

    
Uuritaval alal tuvastatud liikide isendite ja loomarühmade esinemist, arvukust või 
hinnatavat arvukust (lokaalselt, piirkondlikult, riiklikult), kaitseväärtusega liikide 
esinemist, liikide esinemisperioodi, alaga seotuse iseloomu ja aega (toitumine, 
pesitsemine, läbiränne vms), inimpelglikkust ja muid asjakohaseid aspekte 
arvestades antakse hinnang 

� zooloogilise väärtuse kohta- millistele loomarühmadele ja liikidele ala 
olulise väärtusega on; 

� alal kavandatava tegevuse võimalike mõjude ja nende ulatuse kohta; 
� soovitatakse tegevuse mõju leevendavaid meetmeid; 
� vastavalt vajadusele soovitatakse liikide edasise soodsa seisundi 

tagamiseks vajalikke meetmeid (koosluste hooldamine, liikumispiirangud 
jms);  

� vajadusel antakse soovitusi edasiseks seireks. 
 
Tulenevalt asjaolust, et erinevad loomarühmad võivad olla äärmiselt erinevate 
elupaiganõudluste, elutsükli ja harjumustega on iga loomastiku uuringu puhul 
vajalik eraldi kaaluda uuringu läbiviimise vajalikkust, aega, kordsust, meetodeid 
jms. Eelpool kirjeldatud metoodika annab üldise ülevaate, kuid vajab iga töö 
puhul modifitseerimist vastavalt vajadustele.   
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LISA 1 Näide suurulukite peamiste territooriumite ja liikumiste kaardistamisest 
(koostatud koostöös kohalike jahiseltsidega). 

 

 


