NAHKHIIRLASED

Kv. = küünarvars

Vespertilionidae

Mõõtmed on millimeetrites, kui ei
ole märgitud teisiti.

(Eestis ja naabruses)
Kõrvalesta pikkus alla 30.

Kõrvalesta pikkus üle 30. NB! Tardunes hoiab
kõrvalesti küünarvarre all peidus. Kv. 34–43. 5-10g.
Suurkõrv (Plecotus auritus)

Kõrvade eesservad ei puutu kokku.

Traagus lühike ja lai (laius keskkohas on ca ½ ... 1/3
pikkusest) või on traaguse ülemine kolmandik
märgatavalt ettepoole kõverdunud. Epibleem esineb.

Kõrvade eesservad ulatuvad koonule ja puutuvad peaaegu kokku. Kõrva
tagaserva keskel väljaulatuv jätke. Kv. 36–43,5. 6-8,5g.
Laikõrv (Barbastella barbastellus)

Kõrva tagaserva moodustab
kitsas nahavolt, mis ei ulatu
suunurgast allapoole.

Traagus pikk, kitsas, sihvakas ja sirge (laius
keskkohas moodustab pikkusest alla 1/3).
Epibleem puudub. Perekond lendlane (Myotis).

Suuremad liigid. Kv. > 38
Kv. 37–44(46). Kõrv 1217. 8-13 g. Selg
tumepruun, hästi
märgatava kuldse läikega.

Kv. 48–58. Kõrv 17-23.
Saba tipp ulatub
lennunahast välja
vähemalt 5 mm. 17-35g.

Põhja-nahkhiir
(Eptesicus nilssonii)

Hilis-nahkhiir
(Eptesicus serotinus)

Kv. 55–67. Kõrv 23-28.
Saba tipp lennunahasse
suletud. 18-45g.

Kv. < 55.

Suurlendlane (Myotis
myotis)
Kõrvalesta pikkus alla 20mm
(enamasti alla 18)

Kõrva tagaserva moodustab lai nahavolt,
mis ulatub suunurgast allapoole
Väiksemad liigid. Kv. < 38
Traaguse ülaosa seenekujuliselt
laienenud. Külglennuse alapool
küünavarre läheduses kaetud pruuni
karvastikuga, karvastikuga kaetud
lennuse alakülg keha lähedal.

Kv. 27-33 (27-34,5).
Kõrv 8-12. 5. sõrm
≤42. Ülalõua 2.
lõikehammas ei ulatu
1. lõikehamba lühema
tipuni. 3-8g.

3. sõrme 2. lüli on >
1mm lühem kui 3.
lüli. Kv. 29.2–33.5
(28.0–34,5).
Kääbus-nahkhiir
(Pipistrellus
pipistrellus)

Kv. 32,2–37,1. Kõrv
12-14. 5. sõrm >42.
Ülalõua 2.
lõikehammas ulatub
1. lõikehamba lühema
tipuni või kaugemale
6-9g.

Kv. 39–46 (38–47).
14-20g

Pügmee-nahkhiir
(Pipistrellus
pygmaeus)

Hõbe-nahkhiir (Vespertilio
murinus)

Väikevidevlane
(Nyctalus leisleri)
Kv. 64–68 (61–70).

Pargi-nahkhiir
(Pipistrellus nathusii)

3. sõrme 2. lüli ei ole
> 1 mm lühem kui 3.
lüli. Kv. 27,7–32,3.

Traagus ei ole ülaosas
seenekujuliselt laienenud.
Madal hallikas karvastik
lennuse alapoolel
küünarvarre juures. Kv. 41–
50. Selg tumepruun hästi
märgatava hõbevalge
läikega. Kõrv 13-17. 12-14
g.

Sabalennuse välisserval tihe karvakeste
rida puudub. Kannuse pikkus ei ole üle
poole sabalennuse serva pikkusest.
Kõrvad lühemad.
Külglennus
kinnitub
tagajäsemele
varvaste
alguskoha
kõrgusel.
Karvade alus
tume, tipp
heledam (sageli
kuldse helgiga).

Hiidvidevlane (Nyctalus
lasiopterus)

Kv. 48–55 (47-59). 1540g.
Suurvidevlane
(Nyctalus noctula)

Külglennus kinnitub
tagajäsemele varvaste
alguskohast kõrgemal. Suhteliselt
suured hõredate harali karvadega
kaetud tagajalad.

Väiksem liik, kv. < 42 (33–
42). Kõrv 12-15. 6,5-10 g
Veelendlane (Myotis
daubentonii)

Kõrv 22-26, helepruun.
Kv. 39-45.
Pikkkõrv-lendlane
(Myotis bechsteinii)
Sabalennuse välisserval mõlemal pool
sabatippu tihe rida karvakesi. Kannus
hõlmab üle poole sabalennuse servast.
Pikad kõrvad Traagus väga pikk, üle
poole kõrva pikkusest ja sirge. Kv. 34–
44. 5-9,5 g.
Nattereri lendlane (Myotis nattereri)

Suur liik, kv. > 42 (enamasti 43–
49). Lendlase kohta ebatavaliselt
tömbi tipuga traagus. Kv. 43-49
(43-48). Kõrv 15-19. 15-20g
Tiigilendlane (Myotis dasycneme)

Pöial >5,6. Saba tipp >2,5. Ülemise 3. eespurihamba
siseserval asuv koonus ulatub ligikaudu 2. eespurihamba
tipuni ja on kolju külgvaates hästi nähtav. Alalõua P2 ja P3
enam-vähem ühepikkused. Suguti ots paksenenud. Kv. 3239, en. 33-38. 4,3-8,3 g.

Epibleemi laius >0,5. Saba tipp <2,5. Ülemise 3. eespurihamba
siseserval asuv koonus on väga lühike ja kolju külgvaates
peaaegu nähtamatu. Alalõua P3 märgatavalt lühem kui P2.
Sabalennuse juures pikemad valged karvad. Pöial <5,6. Suguti
ühtlase paksusega. Kv. 30-37, en. 31-35. 3,1-6,6 g.

Tõmmulendlane (Myotis brandtii)

Habelendlane (Myotis mystacinus)

