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Eesti linnustiku pesitsusbioloogia pOhr.yooned (niiit. L. Rootsmde ja H.
Veroman "Eesti laululinnud'') on selgitatud suurelt osalt pesakaartide abil. Need
vdeti Eestis esmakordselt kasutusele 1959. a. Keiesolevaks ajaks on Soome
pesakaardi eeskujul meilgi viilja tddtatud uus vonn M87, mis on kaasaja
n6uetele vastava iilesehitusega ning i.ihtlasi v6imaldab materjali arvutitctcitlust.
Alates 1988. a. kasutatakse ainult uusi pesakaarte ning need on koos juhendiga
vabalt saadaval Eesti Ornitoloogiaiihingu kontoris aadressil Struwe tn. 2, Tartu.
Informatsiooni ning abi kaardi tiiitmiseks v6ib saada ka EOU telefonil (27)430
198 v6i siis kirja teel aadressil pk.227, Tartu 50002.

Pesakaartide andmepank on avatud k6igile programmis osalenuile. kes
tahavad seda kasutad kindlal uurimiseesmlirgil. Tingimuseks on, et
uurimistulemused avalikustatakse. Andmepanga kasutamiseks on
ornitoloogiai.ihingu juhatusele vaja esitada p6hjendatud taotlus ja uurimiskava.

On oluline, et pesi, rrulle kohta tiiidetakse kaart, ei valitaks kuidagi viilja.
Kaartidele tuleks kanda kdikide liikide kdik pesad s6ltumata sellest, kas need
leiti pesitsusperioodi alguses v6i l6pus.;a kas pesitsus 6nnestus v6i ebaOnnestus.
Pesakaart on viiiirtuslik juba siis, kui pesa juures on kiiidud vaid kona.
Avaspesitsejate lindude puhul on teretulnud andmed ka selliste pesade kohta,
millest pojad juba lahkunud, sest nii saame me lisateavet antud liigi elu- ja
pesapaiga kohta. Pesade juures ei peaks kliima iga pdev ega isegi mitte
regulaarse vaheajaga. Tegelikult on krilastused ebaregulaarse vaheajaga
soovitavamadki. Oleks hea, kui kliigud kataksid kogu pesitsuse kestuse niipalju
kui vdimalik munemise algusest poegade lahkumiseni. Soovitavaim on vaadelda
pesa vdhemalt kaks korda nii munemise kui ka poegade staadiumis, v.a.
haruldased liigid, kelle pesi ei tohiks kiilastada ijie kahe korra.

Pesokootdi toilmine

Isegi siis, kui ei osata tiiita k6iki pesakaardil soovitud andmeid, tuleks
kaart ikkagi saate EOU-sse, sest ka li.inklikud andmed on kasulikud.

Kaarti t:iites kirjutatakse vajalikud andmed selleks varutud ruutudesse vdi
r6ngastatakse sobivaim numbrikood. Igasse ruutu miirgitakse ainult iiks suur tiiht
vdi number. Ruudud, mille iilemine nurk on must, jiietakse taiitmata.

On soovitav, et andmed kirjutatakse pastapliiatsiga kaardile kohe
looduses. Sellega viilditakse mlilu- ja i.imberkirjutamise vigu.

Jiirgnevalt selgitame pesakaardi Uitmist. Numbrid viitavad kaardi
vastavatele numbritele.



Kaardi esikiilg

(f-8) PESA NUMBER. Tziidetakse keskuses. Lahter "MILLINE SAMA
PAARI PESITSUS" tiiidetakse ainult juhul, kui paari on tlipselt jiilgitud kogu
pesitsusperioodijooksul (niiiteks vdrvir6ngaste abil). Lahterjlietakse trihjaks, kui
ei teata kindlalt, millise pesitsusega on tegemist. Selle lahtri tAitmiseks
kasutatakse jiirgmisi numbrikoode:
1= esimene pesitsus
l-{= p6hikuma hukkumisel munetud jeirelkurnad: esimene (kood 2), teine (kood
3) v6i kolmas (kood 4)
5= teine pesitsus, parast esimese pesitsuse dnnestumist
6-8= teise p6hikuma hukkumisel munetud jarelkumad
9= kolmas pesitsus, piiraste teise pesitsuse 6nnesfumist.

Utre .ya sama paari eri kurnade kaardid saadetekse EOU-sse klambrina
kctidetult. Lahtri alla kirjutatakse paari tunnus, niiit. isase ja /v6i emase linnu
r6nganumbrid. Nende abil saab v6rrelda samade isendite pesitsemist ka
erinevatel aastatel.
(9-f4) LIIK. Miirgitakse 6-tlihelise liihendina (nliit. rasvatihane - PARMAJ).
Kui ei ole liihendis kindel, kirjutage eestikeelne liiginimi lahtritest paremale
poole. NB! Kui ei ole liigis kindel, iira tiiida kaani! Kui suudad eristada ka
alamliike (niiit. lambahzinilasel, sinirinnal jt.), miirgi see kaardile.

Ornitoloogiaiihing tagab, et teated haruldaste ja ohustatud liikide
pesapaikadest hoitakse saladuses (neid kasutuatakse vaid kaitse parandamise
eesmdrgil).
(15-18) VAATLEJA KOOD. See on vajalik materjali esitaja tahistanrrseks
andmepangas. Esimesel t66aastal vaatlejal veel oma koodi ei ole. selle saab ra
peirast kogutud materjali esitamist. Seet6ttu tuleb taolisel juhul lahrrr:t iku
k6rvale kirjutada ees- ja perekonnanimi. Kui vaatlejal on tuba lnra kood. on
kindluse m6ttes kasuiik kirjutada kdrvale oma nimetahed. Sam., ktiodiga
ti ihistatakse edaspidi ka teiste pro.lektide raames r aatleja po()lt kosurud nt:rrr-rJtl.
(19.27) AASTA, VETO JA KULANoUKOGU.
AASTA miirgitakse aastaarvu kahe viimase numbnga Eriuurirnusr rsuur
andmestik m6nest l i igist voi l i igiri lhmast) tege\' \ 'aatleja voib VETO k,rhalc-
kirjutada nende aastate arvu (1-9), mil le ajal on kaart kaitsrud muu:l
kasutamisest (nait. AASTA= 95 ja VETO= 3 ti ihendab, et 1999. aasranr on
andmestik kaitstud teiste kasutajate eest). Vliga pika veto-aja puhul ru)ck:
eelnevalt n6u pidada projektrluhiga.
KULANOUKOGU (kaasajat vald) mrirgitakse ltihendina pikliusses. nri:
mahub iira etteantud lahtristikku. Tiipne kohanimr on eriti vajalik, kui UT\'I
koordinaadistiku ruut ei ole tiipselt teada.
(28.32\ UTM KORDINAADISTIKU RUUT.
Eraldi miirgitakse suumrut (kahe tiihe ja Uhe numbri kood, nAit. MF4) .;a
l0* lOkm p6hiruut (iihe viiiketiihe ja iihe numbri kood, niiit. b5). Need on samad



ruudutahised, mis olid kasutusel Eesti haudelindude levikuatlase puhul. Kui
UTM ruutu ei ole voimalik miidrata, jzitke lahtrid ttihjaks.
(35-41) PESA K6RGUS, PESAPUU KoRGUS JA PESA KAUGUS
TUVEST. PESA JA PESAPUTJ KORGUS miirgitakse seda tdpsemalt, mida
v;i iksema k6rgusega on tegemist: maa v6i veepinna li ihedal oleva pesa k6rgus
hinnatakse detsimeetri t i ipsusega pesa alumisest servast lugedes, kuid umbes
20m kdrgusel oler,a pesa puhul piisab juba viie meetri tdpsusest (nli i t. kood
000- pesa maapinnal; 001= 0,im; 095= 9,5m; 220= 22m). PESAPUU
KORGUST on kerge hinnata paarikiimne meetri kauguselt, jagades puu m6ttes
naiteks 2, 5 vdi 10 meetnsteks osaCeks. PESA KAUGUS (pesa sen,a suhtcs)
TUVEST hinnatakse detsimeetri tapsusega. Kui pesa on ti ive vastas, on kaugus
UC
(43-43) PBSA ASUKOHT. R6ngastatakse tjks kood. mis k6ige paremtni vastab
pesa asupaigale. Kood 19 ("Nluu ehitis") tdhistab sildu, lautu. elektri l i ine, tome

.yne. Vajalikud ti ipsustused kirjutage r"abaks j i i l inud kohale.
(44) PESITSUSBIOTOOBIGA PIIRNEV MA.A.STIK. Selle m;irkimine on
.sedrr tahtsam, nlda mitmekesisemal maastikul pesa asub. Nriit. v6ib vAike
kuuserukk olla keset raiesmikku, raba. pdldu, l inna jne. Pesitsusbiotioobina on
need kuusetukad vagrr erinevad.
(45-46) PESITSUSBIOTOOP. Igas biotoobiri ihmas on esimesena toodud
ebatdpne (i i ldisem) mdliratlus (nii i t. 10 meis, 70 vil jelusmaa), mida me ei soor"ita
kasutada, kui tripsem miiriratlus on v6rmalik.

Metsabiotoobid jagunevad ki. jmnesse ri ihma peamrse puuli igi .fargr. Neis
ri ihnracies enstatakse rikka Ja vaese alustaimestikLrga metsi. Vaese
alustaimestikuga metsades p66sarinne puudub, vrihevil jakal pinnasel kasvavad
samblikud, kanarbik, mustikad, pohl, samblad jne.

Rikka alustaimestikuga metsad kasvavad vil jakatel muldadel; esineb
p66sarinne, samblarinne on eelmisest puudulikum, kuid seevastu on rikkalikult
6hukeselehelisi varjurohttaimi (kurereha. s6najalad jne.). NB! Kraavitamisega
on madalsood .;a rabad sageli metsastunud (koodid 0l-18) vdi v6sastunud
ikoodid l0-57) .
( '47) PESITSUSBIOTOOBI PINDALA. Biotoobi pindala avaldatakse pindala-
klassi abil. Hindamise hdlbustamiseks on sulgudes toodud klassi i, i lempiiri
l igikaudsed m66tmed ruudukujulisel alai. Sageli on vdga raske hinnata
nbakujulise (kilomeetripikkused roostikualad rannikul jne.) v6i viiga
heterogeense (nliit. puisniit) biotoobi pindala, Kui see ei 6nnestu, siis kasutage
koodi 7.
(48-49) PESA ASUKOHT BIOTOOBI SERVA SUHTES. MOlemas tulbas
r6ngastatakse Uks kood. Vasakpoolses tulbas (koht 48) selgitatakse, kas pesa
asub avatud v6i suletud biotoobis. Varianti "mittehinnatav" v6ib kasutada
niiiteks ehitistel asuvate pesade puhul. Variant "poolavatud" tuleb k6ne alla
puisniitude ja aedade puhul.



Parempoolses tulbas (koht 49) hinnatakse silma jiugi, kui kaugel on pesa
pesitsusbiotoobi servast. NB! Kui biotoop on "mittehinnatar"' (kohal 48 kood 0)
v6i pesa on "poolavatud" biotoobis (kohal 48 kood 2), siis on kaugus servast
"ebamdiirane " (kohal 49 kood 0).

Pesakaardi tagakiilg

(50-51) PESITSUSE TLILEMUS esitatakse pesa kohta kindlalt teada oievate
faktide jiirgi. Pesa tuleks kontrollida korduvalt, viilja arvatud haruldaste ja
haudumisperioodil hiiirimise suhtes tundlike liikide pesad (viimastest niiiteks
kassikakk, must-toonekurg, kaelustuvi, pdhjatihane, punaselg-6gija jt.).
Jairgnevalt kommenteerime variante.
01 Tuleb k6ne alla niiiteks vanade andmete vormistamisel.
02 Tuleb mrirkida siis, kui pesitsuse tulemus ei ole teada. Niiiteks siis, kui pesa

;uures pole kiiidud peale r6ngastamist v6i pesitsuse l6puperioodil v6i on viimane
kAik tehtud arvatavast poegade pesast lahkumise pdevast nii palju hiljem, et
kindlaici mrirke poegade lahkumisest v6i pesakonna hukkumisest enam polnud.
03 Kui pesast on lahkunud kasv6i Uks poeg, loetakse pesitsus edukaks. Pesitsus
tunnistatakse 6nnestunuks ka siis, kui pojad olid viimasel killastusel ikka veel
pesas, kuid nad olid nii suured, et oleksid hiiirimisel lahkunud pesast.
05 Pojad v6ivad pageda pesast enneaegselt, kui neid viimastel pesas viibimise
piievadel liialt hairitakse. Kuigi hiiirimist tuleb valtida, ei 6nnestu see alati
(niiiteks leitakse pesa juhuslikult alles pesitsuse l6puperioonil).
06, 07 Peab olema kindel, et tegemist on jiilgitava pesa poegadega r'6i
vanalindudega. Pidage silmas, et vanalind v6ib kanda toitu veel monda acgr
parast pesa hukkumist. See periood on siiskr li.ihike .ja vanalinnul on sellal
kalduvus ise saaki neelata. Ka drevat vanalindu pesa liiheduses ei r'6i pidada
Snnestunud pesitsuse kriteeriumiks, sest vanalinnud kdituvad zirevalt veei
mrtmeid tunde piirast pesa hukkumist ning ka jdrelkuma juures. Koodi 06
kasutatakse ka siis, kui vanalind teeskleb vigast.
08 Kui pesas on munakoored ilma lahtise nahkkestata, on nii pesahoidjate kui
pesahtilgajate puhul tegemist hukkunud pesaga.
09 Selle tunnuse kasutamine eeldab kogemusi, sest m6nedel l i ikidel (nait.
laulur;isras) on k66m hiisti niihtav, teistel (p66salinnud) pudeneb tiiielikult l;ibi
pesa. Pesahoidjate puhul niieb k66ma (tekib suletupe lagunemisel), kui pesa
sisevooderdus viilja t6sta. Kui k66ma on rikkalikult, v6ib selle p6hjal jiireldada
sulestiku l6plikku vliljaarenemist; viihene kogus viitab sulestiku arengu
katkemisele (seega poegade hukkumisele).
12 Kur pesa on heas korras, kuid ttihi (ehkki seal peaks veel olema mune vdi
poegi), on pesa rtiiistanud t6eniioliselt rddvloom v6i- lind.
15 K6ne alla tulevad niiiteks iileujutus, vihm v6i tuul (torm).
18 Haudumine kestab normaalsest haudeperioodist kauem, kuid pojad ei kooru.



20 Siia kuuluvad ka pesakonnad, millede puhul jiiljed viitavad sellele, er
rijovloom on k6ik pojad iira scicinud.
24 Kiio pohjustatud pesitsuse ebadnnestumist m6istame peremeesliigi
seisukohalt. Klio enda jaoks vdib "pesitsus" 6nnestuda. Kiio kohta tiiidetakse
eraldi kaart, millele miirgitakse ka peremeesliik.
(52) TALLETAMINE. Tiiidetakse keskuses.
(53) KAS PESA ASUB KOLOONIAS? Pesa asub teise liigi koloonias (kood=
1), kui see on alal, mida antud koloonia vanalinnud kaitsevad. K6ne alla tulevad
tavaliselt ki.innivares, hallriistas, tiirud ja kajakad. Kui iihele kaardile tahetakse
markida andmeid mitmest sama liigi pesast antud koloonias (kood=3).
kirjutatakse lahtristikus iga pesa eraldi reale. NB! Niiiteks suurest naerukajaka
kolooniast. k-ui k6iki pesi ei ole v6imalik kontrollida, oleks pesad valida
v6irnalikult juhuslikult koloonia eri osadest ning teha munadele veeproov (lisa
1-3) haudestaadiumi miiliramiseks. Kui kolooniat saab kiilastada viihemalt kaks
korda, p6hjustamata lindudele kahju, on otstarbekas pesad miirgistada ja tiiita
igaLihe kohta eraldi kaart.

LAHTRISTIK

Lahtristikl-u miirgitakse teated k6ikidelt kiiikudelt. Kui need ei mahu
lahtristikku, v6ib teated kirjutada ka miirkuste kohale. Pesitsuse kulg tuleb
koodida igal ktilastusei kas numbri(te) vdi tiihe-numbrikoodiga lahtristiku all
oleva juhendi jiirgi. Tiihe-numbrikoodi abil saab munade ja poegade vanust
vdljendada m6ne pdeva tiipsusega (nziit. haudumise keskpaik, Asja koorunud
pojad). Numbrikoode kasutatakse, kui vanus on teada v6i siis arvutafud l-2
paeva tepsusega (vajalik vaid iihel konal). Munaetapil on see niiiteks v6imalik
siis. kui pesa on leitud munemise ajal voi kui viihe hautatud munadele on tehtud
veeproov. Pojaetapil v6ib vanuse ma,iirata kas kogemuse v6i mitmesuguste
tabelite j i irgi. Poegade vanusr aitab hinnata ka sulestiku arengusraadium (l isa 4
ia 5), mis tuleks kirjutada lisareatena. Uhe pesakiilastuse kohta v6ib tiiita ka kaks
rida, millest i.jhel on tapne vanus numbri(te)ga ja teisel pesitsuse kulg tiihe-
numbrikoodiga. NB! See on vOimalik vaid siis, kui kaart puudutab iihte pesa.
Nziiteks rOngastamisel on kasulik miirkida iihele reale, et pojad rdngastati ja
teisele reale poegade vdimalikult tapne vanus. Kaardile saab kanda andmeid ka
siis, kui pesakonda j?ilgitakse veel p,iirast pesast lahumist.

Koodide M4, MS ja M6 tarvitamine eeldab veeproovi tegemist. Koode
P8 ja P9 v6ib kasutada niikaua, krri pesakond on koos ning kui ollakse kindlad,
et tegemist on samade lindudega. Pesast lahkunud poegade arvu saab kindlaks
tehe ka loendusega (NBl M6nel liigil jaguneb pesakond kahte ossa, mida isa- ja
emalind juhivad eraldi. Jagunenud pesakondi ei ole m6tet koodida, kui ei ole
vaadeldud m6lemat osa). Koodide Hl, H2, M9 ja P0 kasuramisel liiiivad
lahtristiku rubriigid "Munade arv" ja "Poegade arv" tiihjaks.



nAiRXUStfLE varutud kohale miirgitakse teated k6igist pesaga seotud
erakordsetest niihtustest nagu munade v6i poegade kaotsiminek v6i osade
poegade pesast lahkumine (see h6lbustab hilisemat andmetdcitlust). Siia
kirjutatakse uuesti ka pesa hukkumise arvatav p6hjus.

n66vltr,touDE PESAD

Kui vaatlejal puuduvad spetsiaalsed rcicivlindude pesakaardid, v6ib
andmed vormistada ka tavalisele pesakaardile, kusjuures miirkuste lahtris
esitatakse v6imalikult tiipsed pesa koordinaadid (metsakvartal jne.).

Uptsr JUHTSETD pESADE oTsrMrsEKs JA KUTASTAMTSEKS

Alljiirgnevalt m6ned iildised seisukohad, millega pesakaartide tiiitjad
peaksid arvestama.

Lindude pesapaikadel tuleb liikuda ettevaatlikult - vaatleja tegutsemine ei
tohi p6hjustada pesa hukkumist. Pesa juures ei tohi kiiia liiga sageli. Kiiigud
peavad olema v6imalikult liihiajalised. Nliiteks on otstarbekas kirjutusvahendid
viilja otsida juba enne pesa juurde minekut, mitte alles pesa iiiires: nii
Itihendatakse hiiirimisaega. Pesa tuleks leida eemalt varjupaigast vanalindude
loomuliku kiiitumise jiAgi. Umbropsu otsimist, samal ajal kui vanalinnud
hoolikalt hoiatavad, tuleks kasutada v6imalikult viihe. Kogemus kiirendab
pesade leidmist.

Pesi kiilastades tuleb mdistagi hoiduda neid ldhkumast. Kindlasti ei tohr
kahjustada pesa llihitaimestikku. Pesa varjavaid taimi painutatakse ettevaatlikult,
et need ei murduks. Kui pesa on kinnitatud taimevartele, ei tohi teda jetta ilma
toest ega tugevasti 66tsutada. Pesi ei tohi ktilastamisega muuta ka eemalt
paremini nZihtavaks. Pesa juures ei tohi kiiia nii, et sinna viiks niihtav umbrada.
Pesa kontrollimiseks tuleb sellest v6imalikult kaugelt mcidduda, jdttes pesa
juurde vaid ijksikuid miirkamatuid jiilgi. Pesa ei tohi otsida ega kUlastada, kui
liihikonnas on m6ni vareslane v6i muu vaenlane.

Kui pesa on juba teada, tuleb talle kontrollkiiikudel lliheneda nii, et
vanalind mlirkaks vaatlejat juba aegsasti. Liihenedes v6iks seet6ttu laulu
iimiseda, kuivi oksi murda jne.; enne pesakasti kaane eemaldamist tuleks kastile
koputada. Kui vanalindu pole parajasti pesal, tuleb hoolitseda selle eest, et
ldhenev lind miirkaks vaatlejat 6igeaegselt,.mitte alles viimasel momendil pesale
tulles. M6nikord ei taha pesal olev vanalind iira lennata. Kui talle pddrata
hetkeks selg, kasutab ta seda miirkamatuks minemalipsamiseks. Kui aga lind
ikka keeldub pesalt lahkumast (v6ib-olla on ta munemas v6i on pojad iisja
koorunud), ei tohi teda rohkem hiiirida.

i



M6ned liigid katavad pesast lahkudes oma munad. Nii teevad niiiteks
ptitid, pardid ja munevad tihased. Kui nende vanalinnud lahkuvad kontrollimisel
pesast nii, et ei j6ua peita mune, peab seda tegema vaatleja. Kui vanalinnu
p6genemisel puruneb m6ni muna, tuleb see konalikult eemaldada, et viiltida
pesa maha jiitmist.

Hiiirimisel vOivad suuremad linnupojad pesast lahkuda normaalsest
varem. Vtiljaspool pesa on sellised pojad v6rdlemisi abitud ja nende hukkumise
t6endosus on suurem kui pesas. Seet6ttu tuleb suurte poegadega pesa kontrollida
piisavalt kaugelt, et pojad ei pageks. Sel ajal ei tohi niiiteks enam ronida
kdikuvale pesapuule v6i teha jiirske liigutusi, mis poegi ehmatavad. Liigid, kelle
pojad v6ivad lahkuda [llatavalt viiikestena, on niiiteks k6ik p66salinnud.
vdsaraat, laulurAstas, mustrestas, punaselg-6gija ja kanepilind.

Kui m6ni poegadest peaks siiski pesast enneaegselt lahkuma, ning ta ei
ole veel tiiielikult lennuv6imeline v6i on tema sulestik alles puudulik, ruleks ta
kinni piiiida, rahulikult pessa tagasi asetada ning hoida oma katt pesal seni, kuni
poeg rahuneb. Seejiirel (harilikult piisab mrnutist) tuleb klisi aeglaselt eemaldada
ning pesast vaikselt eemale liikuda. Kui pesast pagevad k6ik seal olnud pojad, ei
ole neid k6iki enam v6imalik pessa tagasi panna. Sellisel puhul tuleb piirduda
vaid k6ige ligemale laskunud poja/poegade ptitidmisega.

Suluspesitsejate pojad pUsivad pesas kaua ning pesast lahkudes on nad
harilikult juba teatava lennuv6imega. Kui suluspesitseja poeg peaks siiski
lahkuma liihedusse, tuleb ta kinni pUiida, pesakasti kaas sulgeda, ning poeg
lennuava kaudu pesakasti tagasi lasta. Seejiirel tuleks ava ees hoida oma kiin
poegade rahunemiseni. Kui pojad ei rahune mitme minuti jooksul (harilikult on
see runnistuseks, et pojad oleksid pesast lahkunud jiirgmisel piieval), tuleks
lennuavasse panna pisut sammalt ning ise eemalduda (sambla eemaldamisega
saavad tihased ja must-kiirbseniipp kerge vaevaga hakkama).

Maapinnale laskunud kakupojad ruleb paigutada puuv6rasse.

Lindude turvalisus on tcihtsam kui vdimalikult tciielike andmete kogumine!

Palun tagastag e p e s akaardid ornitoloo g iailhingule septembriks !

Juhendi koostasid:
originaal - Kalev Rattiste 1987
tciiendused - Jaanus EIts 1995, 1998



LISAD

LiSa 1. v"up.oov munade haudestaadiumi midramiseks

Vilrske (li.ihend v.) - muna lebab veen6u p6hjas ktilili v6i nii, et muna pikitelje
ja ndu vaheline nurk ei ole iile 30o.

Ndrgalt hautud (n.) - muna lebab n6u p6hjas, nurk p6hja ja muna pikitelje
vahel on 30o- 60o.

Alla keskmise hautud (ak.) - muna on n6u p6hjas piisti, nurk muna pikitelje ja

.. n6u p6hja vahel on umbes 90o.
Ule keskmise hautud (iik.) - muna t6useb aeglaselt pinnale.
Tugevasti hautud (t,) - muna tduseb kiiresti pinnale.

IiSa 2. UOneae linnuliikide keskmine haudevdltus (piievades).

i Tuttpiift
Ro;o"an ? 5  i

Iz 6 Tikuta 2 l
kur

Liivari.ill | 24

v alge-tooneKur
KUhmnokk-luik
Hallhani

36
28

Merikaiakas i 28
Piiritaia i 19

Ris 29 Nurmkana 25
Sinikael- 21 Mustrdhn I J

Tuttvart 25 Suitsupiirisuke 1 5
Hahk 26 Metskiur 12
S6tkas J U Lambahlinilane I J

Rohukoskel 3 l Punasele-6siia l 5
Kanakull 3 8 Aed-p6dsalind t 2
Hi i rev iu 34 Must-kzirbsen I J

L6ooistrik 28 VainurAstas 12
Kdrvukrdts 27 Rasvatihane
Handkakk zv Metsvint I J

Lauk 22 Kuldnokk l l
Merisk 26 Hallvares l 8



Liik n. ak. iik. t praod

TuttDtitt
.) 3-6 7-r2 3- 16 t]-25 26

Hallhani -3 4-10 I  l - 1 6 7 -r9 20-26 27 -28
Sinikael-oart a ) - t 8- 13 4-16 n-25 26-27
Tuttvart a 3-7 8-12 3 - t 6 I I -/.5 24-25
Hahk a 3 - l 8-12 3-  l 6 t 1  a A 25-26
Rohukoskel 5 - l  I t2-r ' l 8-20 2t -29 30-31
Lauk a 3-5 6-10 I  - 1 4 I 5-20 2l-22
Liivatiill z 3-6 7 -r1 a  t A t5-21 ^ ta  aA

Kiivita 2 3-6 t - L l 2-14 15-22 23-25
Punaiale-ti lder a 3-6 7-  l 0 1- 13 4-20 z l - z J

Suurkoovitaia -3 4-7 8-12 3- 15 6-24 25-2'7
Tikutaia 2 3-5 6-9 0 - t 2 3 - r8 t9-21
Naeruka 2 3-5 6-8 9- l l 2-19 20-22
N{erikaiakas J A 1 8 - 1 1 t2-t5 6-24 25-28
Kalakaiakas 2 3-5 6-9 10- t3 /  1 r 22-25
Rand- ia iOsiti ir 2 J - ) 6-8 9 - 1 1 2-18 t9-25

Lisa 3. V""proovi astmete kestvus mdnedel tinnutiikidel (piievades).

LiSa 4. Vervuliste poegade sulestiku arengustaadiumid.

ftr) t
a t t i l /-)/ t, Arengustaadium miiiiratakse pesakonna k6ige arenenuma poja jiirgi.

// rt-

Arengu-
sraadium

A B r B z C D E F c

Sella
suled p0eg

paljas
rootsu-
kohad

2
avanS-

nud
/

avanenud

Korge
rohkem
avanenud
hoosulg

n00-
sulgede
rootsud
avane-
mata

fln
ll //
avanenu0

0
IL

a<tAb

il
L

Vabaa<
<Yzb

n
//

a>-Y2b
KOige
viihem
avanenud
hoosulg

0x_
a<Vzb

tn
t/

>)/zb



HLiik

Pon

LiSa 5. uonede vdrvuliste sulestiku arenemine (pdevades), H -

ilmuvad hoosuled, S - sulelaba on tiiielikult avanenud.

8 _lMustpeefqgqet:1q_j_-4__ i 8 _
4 IJ

Lambahdnilane Must-kiirb-sen 6l t
T.i"a""st"k
Punarind Peoleo
Kadakatiiks

i Hallrlistas 
-- Punasel

N{etsvint
OhakalindLauluruistas

LiSa 6. Nl6nede linnuliikide keskmine pesaelu (PE, pievades).

i  Hallhaigur
I Kanakull Punase

iEgr)'!U4q
Uanlt"i.L J + Punarind l 3
Kaeli^u;i 

--
28 Vainurastas t 3

Kiisu 22 Rasvatihana 7
Viiirnkael 2 l Tutt-tihane 9
Mustrzihn 21 Rohevint 5
Suur-kiriuriihn 20 P6ldvarblane 5
P6ldl6oke l 0 Kuldnokk 20
Sui ts 2 l Hallvares J I

,ryto:ilp_rku[ __ i_lq i49d-I66salind i 12 i
' Tuulcrallara 

- -x' -_l 
r'^1r..-r.nitinr.r 

-- - Tl 3 
- _l

: _ : _ : : : : _ : : _ : j r : _  - - i - = - - i j : - - - -  , -  :  -  j

1 2 2 tvlrgLk4.b_rc!gp!____ ____r 16 __,

Pdldl6oke
i$irsuDdas"k.
i Rdastapdiisuke

i  Metskiur

l 0


