
Isaslinnu nokk on üleni must, emaslinnul on alanokal 
näha punakat värvi. Emaslind on pildil a.

1=2, 2=6, 3=1, 4=4, 5=5, 6=3

1. valge-toonekurg
2. merikotkas
3. naaskelnokk
4. käblik
5. suur-kirjurähn
6. leevike
7. suurkoovitaja
8. käbilind
9. sinikael-part
10. tuttpütt

1. suur-kirjurähn
2. randtiir
3. händkakk
4. merikotkas
5. piiritaja
6. salutihane



1. sinikael-part
2. tuttpütt
3. suur-kirjurähn
4. lõopistrik
5. käblik

1. pasknäär
2. suur-kirjurähn

1. kui alustad lindude toitmist, siis pead jätkama sellega 
kevadeni, mil nad saavad taas ise oma loomulikku toitu 
hankida.
2. toit peab olema maitsestamata, see ei tohi kindlasti olla 
soolane või vürtsikas.
3. toidukogus peaks iga päev olema enam-vähem ühesu-
gune
4. lindude toitmist võiks alustada alles siis, kui päevane 
külm on kestnud juba mitu nädalat. Liiga vara lisatoitmisega 
alustades meelitad kohale jääma ka neid liike, kes peaksid 
lõunamaale lendama. Lindude toitmine tuleb lõpetada 
hiljemalt aprillis. Toitmise lõpetamiseks vähenda iga päev 
vähehaaval lindudele antavat toidukogust.

Enamik meil talvel esinevaid linnuliike saavad iseseisvalt 
hakkama ka ilma inimese abita ning talvine toitmine võib 
neile kasu asemel hoopis kahju teha. Nii on näiteks veelindudega, 
keda meelitatakse toiduga paigale jääma, kuigi neile endile 
oleks kasulikum ära lennata. Kõik meil talvel esinevad 
veelinnud on rändlinnud ega vaja inimeselt lisatoitu.

Sai ei ole linnutoit - see ei sisalda vajalikke vitamiine ega 
mineraale ning võib põhjustada hoopis tõsiseid tervisehädasid.



haudelinnud ehk 
suvikülalised

läbirändajad talikülalised

metsvint
kuldnokk

peoleo

väikeluik
mustvaeras

rabahani

siidisaba
vesipapp
urvalind

1. musträhn
2. roherähn
3. hallpea-rähn
4. laanerähn
5. valgeselg-kirjurähn
6. suur-kirjurähn
7. salu-kirjurähn
8. tamme-kirjurähn
9. väike-kirjurähn
10. väänkael
Eestis ei ela salu-kirjurähn



Rohelisi tõuke kõige vähem – kaitsevärvus rohu sees.

1. käbilind
2. rähn

a. pesahoidja
b. pesahülgaja

Isaslinnud on värvikirevad seetõttu, et nad peavad olema 
emaslindude jaoks silmatorkavad - partneri valiku teeb 
just emaslind ja tihti just kõige uhkemate sulepartiidega 
isaste seast. Emaslindude ülesandeks on enamasti istuda 
pesal ja haududa. Tagasihoidlik sulestik annab neile hea 
kaitsevärvuse. 



põllulinnud metsalinnud

põldlõoke
kiivitaja

rukkirääk
nurmkana

metsvint
peoleo
käblik

pöialpoiss

1. Liiklus: autode liikumiskiirus on niivõrd suur, et linnud ei 
oska sellega tihti arvestada ja võivad kokkupõrke läbi hukkuda.
2. Kõrghooned: nt Ameerika Ühendriikides on hinnatud 
igal aastal kõrghoonete läbi hukkuvate lindude arvuks 360-
980 miljonit.
3. Suured klaaspinnad: 1) paljud linnud ei tunneta klaasi  
kui ohtu; 2) tihti satuvad linnud segadusse klaaspindade 
peegelduse tõttu.
4. Hulkuvad kassid. Eriti hoolas tuleb kassiomanikel olla 
hiliskevadel ja suvel, kui linnupojad on kassidele kerge saak. 
5. Tehnorajatised: lindude hukkumist põhjustavad näiteks 
tuulepargid, elektriliinid ja majakad.
6. Valgusreostus: Linnud alustavad pesitsemist öö ja päeva 
pikkuse muutustele reageerides. Tänavavalgustusest tingitud 
valgusreostus tingib mitmete linnuliikide varasema pesitsemise.
7. Metsaraied: paljud linnuliigid on seotud vanade metsadega, 
mida raiutakse kõige enam. 
8. Jahipidamine: 1) otsene lindude tapmine; 2) lindude 
kaudne häirimine jahipidamise läbi; 3) liihaavlite kasutamine 
– veelinnud võivad haavleid süüa ja saada mürgituse. 
9. Võõrliigid
10. Veelindude massiline toitmine linnades, mistõttu 
sinikael-pardid ja kühmnokk-luiged ei lenda enam meilt 
talveks ära. 
11. Linnupojad lahkuvad tihti pesast enne lennuvõimestumist. 
Maas kükitavat linnupoega käivad toitmas vanalinnud – selliseid 
linnupoegi ei tohi enda hoole alla võtta! 
12. Üha enam korrastatud majad jätavad aina vähem 
pesitsusvõimalusi seni tavalistele linnalindudele. Moodsate 
majade rajamise tõttu on paljudes Euroopa linnades vähenenud 
kodutuvide, koduvarblaste jt. öõnsusi vajavate linnalindude 
arvukus.
13. Kliima soojenemine muudab linnuliikide rändemustreid.
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metsis, rohunepp, karvasjalg-kakk, rabapistrik

1. kuldnokk
2. põldlõoke
3. valge-toonekurg
4. metsvint
5. peoleo

Linnu toruluud on seest õõnsad ning tugevdusribadega. 
Luude kergus on oluline, et lind saaks lennata.



1. metsvint
2. salu-lehelind

1. leevike
2. linavästrik
3. suur-kirjurähn
4. kuldnokk
5. kodutuvi
6. metsvint
7. sinikael-part
8. hakk
9. rasvatihane
10. kühmnokk-luik
11. valge-toonekurg

Ristsõna vastus: laulutihane

Number 3.

1=8, 2=13, 3=15, 4=9, 5=10, 6=5, 7=3, 8=1, 9=12, 
10=11, 11=4, 12=2, 13=14, 14=7, 15=6



1=4, 2=7, 3=5, 4=15, 5=14, 6=11, 7=9, 8=10, 9=1, 
10=12, 11=6, 12=3, 13=8, 14=2, 15=13


