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Miks on vaja uut (alternatiivset) 
metoodikat viigrite seireks?

• Joontransekt lennuloendus on seni jäähüljeste (viiger, grööni hüljes, 
kaspia hüljes jt.) kasutatud standardmeetod arvukuse, leviku ja 
asurkonna trendi hindamiseks ning seireks.

• Loendatakse karvavahetavaid loomi lennukilt.
• Välja töötatud Läänemere viigrite jaoks (Botnia laht) 1980ndate 

lõpus, Eestis kasutatud alates 1996.
• Rakendatav ainult keskmisest külmemate talvede korral. Jääkate 

peab kestma vähemalt aprilli lõpuni.
• Hinnangu statistilised usalduspiirid on väga sõltuvad jääkatte 

ulatusest ja viigrite levikumustrist. 
• Keskmisest soojemad talved on lähitulevikus valdavad???
• Vajalik iga-aastane seire arvukuse trendi hindamiseks. Vajalik kaitse 

korraldamise operatiivsus, Läänemere lõunapoolsetel aladel 
ohustatud liik. Asurkond fragmenteerunud.





Mis tehtud ja mida tänaseks teame?

• Lennuloenduste kogemus ja andmed 
erinevatest aastatest. Paremad ja halvemad 
aastad ja andmed.

• Viigrite käitumisaktiivsuse vaatlused ja 
loendused erinevatel aastatel, hooaegadel 
(kevadest sügiseni) ja ilmastikutingimustes.

• Mõõdetud „vees - veest väljas“ käitumine (10 
+ 20 telemeetriamärgist). Ca uut 2300 kirjet.
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Mida teeme:

• Käitumise statistiline analüüs (palju aega ja millal veedavad loomad 
vees või veest väljas erinevatel aastaaegadel ja päeva lõikes. 
Individuaalsed ja kohaspetsiifilised erinevused). Telemeetria 
andmebaasi käitumisandmete statistiline analüüs.

• Visuaalsed vaatlused ja loendused erinevatel aastaaegadel ja 
kellaaegadel, pimedas infrapuna  (FLIR) öövaatlusseadmega viigrite 
koondumisaladel, telemeetriaandmete täiendamiseks ja meetodi 
arendamiseks.

• Standardne transektloendus andmete võrdluseks ja arendamiseks 
(aprill 2015 või 2016).

• Spetsiaalne lennuloendus FLIR seadmega lennukil. Oktoober 2014 
ja 2015.

• JA PANEME NEED KÕIK TEADMISED KOKKU, ET SAAKS KA SOOJA 
ILMAGA VIGRISID SEIRATA



Tulemus

• Arvukuse seiremeetod vähejäistel talvedel: kus, 
millal, kuidas!

• Vaatlusandmete statistiline parandusindeks. 

Meetod, mis on rakendatav ka teistel Läänemere 
viigrite lõunapoolsetel asustusaladel, kus 
jäätingimuste ebastabiilsuse tõttu ei ole 
standardmeetodit võimalik iga-aastaselt kasutada 
(Soome SW saarestik, Venemaa poolsed Soome 
lahe veed).




