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KOKKUVÕTE
Käsitiivaliste ökoloogia ja nende poolt pakutavate ökosüsteemi teenuste uurimine läbi
funktsionaalse mitmekesisuse perspektiivi pälvib erialases teaduskirjanduses üha laiemat
tähelepanu. Funktsionaalne lähenemine võiks aidata objektiivselt iseloomustada nahkhiirte
erakordset mitmekesisust, mille omapärade täpsem mõistmine on seltsi üha halvenevat
ökoloogilist seisundit arvesse võttes kriitilise tähtsusega. Ometi on just liikide äärmuslik
varieeruvus olnud seni peamiseks takistuseks laiaskaalalise seltsiülese funktsionaalse
mitmekesisuse analüüsi läbiviimisel. Optimaalse tunnuskomplekti välja töötamist on oluliselt
takistanud ka andmete vähesus ja ebaühtlane jaotumine sugukondade vahel, mis on samuti
pärssinud globaalseid ja riikkondlikke kogu seltsi hõlmavaid analüüse.
Käesolev bakalaureusetöö on esimene seltsiülene käsitiivaliste funktsionaalset mitmekesisust
nii globaalsel kui ka riikkondlikul skaalal analüüsiv töö. Koostatud funktsionaalsete tunnuste
andmestik, kuhu puuduvad väärtused fülogeneesipuu põhiselt imputeeriti, oli aluseks mitme
muutujaga faktoranalüüsile, mille kolme esimest dimensiooni käesolevas töös analüüsiti.
Selgus, et funktsionaalset tunnusruumi enim mõjutavad tunnused on kõik suuremal või vähemal
määral seotud liikide toitumiskäitumisega, samas kui teisi elukäiguaspekte kirjeldavad tunnused
seltsiüleselt olulist kirjeldavat väärtust ei näidanud. Selgus, et liigid jaotuvad funktsionaalses
tunnusruumis nelja suuremasse funktsionaalsesse rühma. Riikkondlik tunnusruumide analüüs
kinnitas, et piirkondlikud funktsionaalsed tunnusruumid erinevad globaalsest märkimisväärselt.
Vastavaid erisusi oli üldjuhul võimalik erialase kirjanduse baasil erinevate varem teada olnud
biogeograafiliste protsessidega siduda ning analüüsil ilmnesid aspektid, millele piirkondlikel
skaaladel edasist kõrgendatud tähelepanu pöörata.
Bakalaureusetöö täitis vähemalt osaliselt kõik sellele seatud eesmärgid, kuid tõstatas
samaaegselt ka mitmeid uusi potentsiaalseid uurimisküsimusi. Analüüsil ilmnes käsitiivaliste
funktsionaalse mitmekesisuse uurimise metoodiline keerukus ning esile kerkisid mitmed
võimalikud uuringumetoodika arengusuunad. Sellest hoolimata on töö metoodiline
kontseptsioon ja saadud tulemused potentsiaalseks aluseks mitmetele tulevastele uurimustele.
Funktsionaalse mitmekesisuse edasist uurimist saab pidada kõige perspektiivikamaks viisiks
kirjeldadamaks käsitiivaliste krüptilist mitmekesisust, mis omakorda võimaldaks jõuda
efektiivsemate ja optimaalsemate kaitsemeetmeteni - seda nii globaalsel, riikkondlikul kui ka
lokaalsel skaalal.
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