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(niiit. L. Rootsmdeja H.
Eesti linnustiku pesitsusbioloogiapOhr.yooned
Veroman"Eesti laululinnud'')on selgitatudsuureltosalt pesakaartideabil. Need
vdeti Eestis esmakordseltkasutusele1959. a. Keiesolevaksajaks on Soome
pesakaardieeskujul meilgi viilja tddtatud uus vonn M87, mis on kaasaja
n6uetelevastavaiilesehituseganing i.ihtlasiv6imaldabmaterjali arvutitctcitlust.
Alates 1988.a. kasutatakseainult uusi pesakaartening need on koos juhendiga
vabalt saadavalEesti OrnitoloogiaiihingukontorisaadressilStruwe tn. 2, Tartu.
Informatsioonining abi kaardi tiiitmiseksv6ib saadaka EOU telefonil (27)430
198 v6i siis kirja teel aadressilpk.227, Tartu 50002.
Pesakaartideandmepankon avatud k6igile programmisosalenuile.kes
tahavad seda kasutad kindlal uurimiseesmlirgil. Tingimuseks on, et
uurimistulemused avalikustatakse. Andmepanga kasutamiseks on
juhatuselevaja esitadap6hjendatudtaotlusja uurimiskava.
ornitoloogiai.ihingu
On oluline, et pesi, rrulle kohta tiiidetaksekaart, ei valitaks kuidagi viilja.
Kaartideletuleks kanda kdikide liikide kdik pesads6ltumatasellest,kas need
algusesv6i l6pus.;akaspesitsus6nnestusv6i ebaOnnestus.
leiti pesitsusperioodi
Pesakaarton viiiirtuslik juba siis, kui pesa juures on kiiidud vaid kona.
Avaspesitsejatelindude puhul on teretulnudandmedka selliste pesadekohta,
millest pojad juba lahkunud, sest nii saameme lisateavetantud liigi elu- ja
pesapaigakohta. Pesadejuures ei peaks kliima iga pdev ega isegi mitte
regulaarse vaheajaga. Tegelikult on krilastused ebaregulaarsevaheajaga
soovitavamadki.Oleks hea,kui kliigud kataksidkogu pesitsusekestuseniipalju
kui vdimalik munemisealgusestpoegadelahkumiseni.Soovitavaimon vaadelda
pesa vdhemalt kaks korda nii munemise kui ka poegade staadiumis, v.a.
haruldasedliigid, kelle pesi ei tohikskiilastadaijie kahekorra.

Pesokootditoilmine
Isegi siis, kui ei osata tiiita k6iki pesakaardilsoovitud andmeid,tuleks
kaartikkagi saateEOU-sse,sestka li.inklikudandmedon kasulikud.
Kaarti t:iiteskirjutataksevajalikud andmedselleksvarutudruutudessevdi
r6ngastatakse
sobivaimnumbrikood.Igasseruutu miirgitakseainult iiks suur tiiht
vdi number.Ruudud,mille iileminenurk on must,jiietaksetaiitmata.
On soovitav, et andmed kirjutatakse pastapliiatsigakaardile kohe
looduses.Sellegaviilditaksemlilu- ja i.imberkirjutamise
vigu.
Jiirgnevalt selgitame pesakaardi Uitmist. Numbrid viitavad kaardi
vastavatelenumbritele.

Kaardi esikiilg
(f-8) PESA NUMBER. Tziidetaksekeskuses.Lahter "MILLINE SAMA
PAARI PESITSUS" tiiidetakseainult juhul, kui paari on tlipseltjiilgitud kogu
(niiiteksvdrvir6ngasteabil). Lahterjlietaksetrihjaks,kui
pesitsusperioodijooksul
ei teata kindlalt, millise pesitsusegaon tegemist. Selle lahtri tAitmiseks
jiirgmisi numbrikoode:
kasutatakse
1= esimenepesitsus
l-{= p6hikumahukkumiselmunetudjeirelkurnad:esimene(kood 2), teine (kood
3) v6i kolmas(kood 4)
5= teinepesitsus,parastesimesepesitsusednnestumist
6-8= teisep6hikumahukkumiselmunetudjarelkumad
9= kolmaspesitsus,piirasteteisepesitsuse6nnesfumist.
Utre .yasama paari eri kurnade kaardid saadetekseEOU-sse klambrina
kctidetult.Lahtri alla kirjutataksepaari tunnus,niiit. isaseja /v6i emaselinnu
r6nganumbrid. Nende abil saab v6rrelda samade isendite pesitsemist ka
erinevatelaastatel.
(9-f4) LIIK. Miirgitakse 6-tliheliseliihendina (nliit. rasvatihane- PARMAJ).
Kui ei ole liihendis kindel, kirjutage eestikeelneliiginimi lahtritest paremale
poole. NB! Kui ei ole liigis kindel, iira tiiida kaani! Kui suudad eristadaka
sinirinnaljt.), miirgi seekaardile.
alamliike (niiit. lambahzinilasel,
Ornitoloogiaiihing tagab, et teated haruldaste ja ohustatud liikide
pesapaikadesthoitakse saladuses(neid kasutuataksevaid kaitse parandamise
eesmdrgil).
(15-18) VAATLEJA KOOD. See on vajalik materjaliesitajatahistanrrseks
andmepangas.
Esimeselt66aastalvaatlejalveel oma koodi ei ole. selle saabra
peirastkogutud materjali esitamist.Seet6ttutuleb taolisel juhul lahrrr:tiku
k6rvale kirjutadaees-ja perekonnanimi.
Kui vaatlejalon tuba lnra kood. on
kindluse m6ttes kasuiik kirjutada kdrvale oma nimetahed.Sam., ktiodiga
tiihistatakse
edaspidika teistepro.lektide
raamesr aatlejapo()ltkosurudnt:rrr-rJtl.
(19.27)AASTA, VETO JA KULANoUKOGU.
AASTA miirgitakseaastaarvukahe viimase numbnga Eriuurirnusrrsuur
andmestikm6nestliigist voi liigirilhmast)tege\' \'aatlejavoib VETO k,rhalckirjutada nende aastate arvu (1-9), mille ajal on kaart kaitsrud muu:l
(nait. AASTA= 95 ja VETO= 3 tiihendab,et 1999. aasranron
kasutamisest
andmestikkaitstud teiste kasutajateeest). Vliga pika veto-ajapuhul ru)ck:
eelnevaltn6u pidadaprojektrluhiga.
KULANOUKOGU (kaasajat vald) mrirgitakse ltihendina pikliusses. nri:
mahub iira etteantudlahtristikku. Tiipne kohanimr on eriti vajalik, kui UT\'I
koordinaadistikuruut ei ole tiipseltteada.
(28.32\ UTM KORDINAADISTIKU RUUT.
Eraldi miirgitakse suumrut (kahe tiihe ja Uhe numbri kood, nAit. MF4) .;a
l0* lOkm p6hiruut (iihe viiiketiiheja iihe numbri kood, niiit. b5). Need on samad

mis olid kasutuselEesti haudelindudelevikuatlasepuhul. Kui
ruudutahised,
UTM ruutu ei ole voimalik miidrata,jzitkelahtrid ttihjaks.
(35-41) PESA K6RGUS, PESAPUU KoRGUS JA PESA KAUGUS
TUVEST. PESA JA PESAPUTJKORGUS miirgitakseseda tdpsemalt,mida
v;iiksemak6rgusegaon tegemist:maa v6i veepinnaliihedaloleva pesak6rgus
pesa alumisestservastlugedes,kuid umbes
hinnataksedetsimeetritiipsusega
20m kdrguseloler,apesapuhul piisabjuba viie meetri tdpsusest(nliit. kood
000- pesa maapinnal;001= 0,im; 095= 9,5m; 220= 22m). PESAPUU
jagadespuu m6ttes
KORGUST on kergehinnatapaarikiimnemeetrikauguselt,
PESA KAUGUS (pesasen,asuhtcs)
naiteks2, 5 vdi 10 meetnsteksosaCeks.
tapsusega.
Kui pesaon tiive vastas,on kaugus
detsimeetri
TUVEST hinnatakse
UC
(43-43)PBSA ASUKOHT. R6ngastatakse
tjks kood.mis k6ige paremtnivastab
pesaasupaigale.
Kood 19 ("Nluu ehitis")tdhistabsildu,lautu.elektriliine,tome
jiilinudkohale.
kirjutager"abaks
.yne.Vajalikudtiipsustused
(44) PESITSUSBIOTOOBIGA PIIRNEV MA.A.STIK. Selle m;irkimineon
maastikulpesa asub. Nriit. v6ib vAike
.sedrrtahtsam,nlda mitmekesisemal
on
kuuserukkolla kesetraiesmikku,raba.pdldu,linnajne. Pesitsusbiotioobina
needkuusetukadvagrrerinevad.
(45-46) PESITSUSBIOTOOP. Igas biotoobiriihmason esimesenatoodud
(iildisem)mdliratlus(niiit. 10 meis,70 viljelusmaa),
mida me ei soor"ita
ebatdpne
kasutada,kui tripsemmiiriratluson v6rmalik.
jagunevadki.jmnesse
riihma peamrsepuuliigi .fargr.Neis
Metsabiotoobid
metsi. Vaese
riihnracies enstatakse rikka Ja vaese alustaimestikLrga
metsadesp66sarinnepuudub,vriheviljakalpinnaselkasvavad
alustaimestikuga
samblikud,kanarbik,mustikad,pohl,sambladjne.
metsad kasvavadviljakatel muldadel; esineb
Rikka alustaimestikuga
p66sarinne,
samblarinne
on eelmisestpuudulikum,kuid seevastu
on rikkalikult
varjurohttaimi(kurereha.s6najaladjne.). NB! Kraavitamisega
6hukeselehelisi
on madalsood.;a rabad sageli metsastunud(koodid 0l-18) vdi v6sastunud
i k o o d i dl 0 - 5 7 ) .
('47)PESITSUSBIOTOOBI PINDALA. Biotoobipindalaavaldatakse
pindalaon sulgudestoodud klassi i,ilempiiri
klassi abil. Hindamisehdlbustamiseks
ligikaudsed m66tmed ruudukujuliselalai. Sageli on vdga raske hinnata
nbakujulise (kilomeetripikkused roostikualad rannikul jne.) v6i viiga
(nliit. puisniit) biotoobi pindala,Kui see ei 6nnestu,siis kasutage
heterogeense
koodi 7.
(48-49) PESA ASUKOHT BIOTOOBI SERVA SUHTES. MOlemastulbas
r6ngastatakseUks kood. Vasakpoolsestulbas (koht 48) selgitatakse,kas pesa
asub avatud v6i suletud biotoobis. Varianti "mittehinnatav" v6ib kasutada
niiiteks ehitistel asuvatepesadepuhul. Variant "poolavatud" tuleb k6ne alla
puisniitudeja aedadepuhul.

tulbas (koht 49) hinnataksesilma jiugi, kui kaugel on pesa
Parempoolses
pesitsusbiotoobi
servast.NB! Kui biotoop on "mittehinnatar"'(kohal 48 kood 0)
v6i pesaon "poolavatud"biotoobis (kohal 48 kood 2), siis on kaugus servast
"ebamdiirane" (kohal 49 kood 0).
Pesakaarditagakiilg
(50-51) PESITSUSE TLILEMUS esitataksepesakohta kindlalt teada oievate
faktide jiirgi. Pesa tuleks kontrollida korduvalt, viilja arvatud haruldasteja
haudumisperioodilhiiirimise suhtestundlike liikide pesad (viimastestniiiteks
kassikakk, must-toonekurg, kaelustuvi, pdhjatihane, punaselg-6gija jt.).
kommenteerimevariante.
Jairgnevalt
01 Tuleb k6ne alla niiiteksvanadeandmetevormistamisel.
02 Tuleb mrirkidasiis, kui pesitsusetulemusei ole teada.Niiiteks siis, kui pesa
;uurespole kiiidud pealer6ngastamistv6i pesitsusel6puperioodilv6i on viimane
kAik tehtud arvatavastpoegadepesastlahkumisepdevastnii palju hiljem, et
kindlaicimrirkepoegadelahkumisestv6i pesakonnahukkumisestenampolnud.
03 Kui pesaston lahkunudkasv6i Ukspoeg,loetaksepesitsusedukaks.Pesitsus
tunnistatakse6nnestunukska siis, kui pojad olid viimasel killastuselikka veel
pesas,kuid nad olid nii suured,et oleksidhiiirimisellahkunudpesast.
kui neid viimastel pesasviibimise
05 Pojad v6ivad pagedapesastenneaegselt,
piievadel liialt hairitakse. Kuigi hiiirimist tuleb valtida, ei 6nnestu see alati
(niiiteksleitaksepesajuhuslikult allespesitsusel6puperioonil).
06, 07 Peab olema kindel, et tegemist on jiilgitava pesa poegadegar'6i
vanalindudega.
Pidagesilmas,et vanalindv6ib kanda toitu veel monda acgr
parast pesa hukkumist. See periood on siiskr li.ihike.ja vanalinnul on sellal
kalduvus ise saaki neelata.Ka drevat vanalindupesa liihedusesei r'6i pidada
Snnestunudpesitsuse kriteeriumiks, sest vanalinnud kdituvad zirevalt veei
mrtmeid tunde piirast pesa hukkumist ning ka jdrelkuma juures. Koodi 06
ka siis, kui vanalindteesklebvigast.
kasutatakse
08 Kui pesason munakooredilma lahtise nahkkestata,on nii pesahoidjatekui
puhul tegemisthukkunudpesaga.
pesahtilgajate
09 Selle tunnusekasutamineeeldab kogemusi,sest m6nedel liikidel (nait.
laulur;isras)on k66m hiisti niihtav, teistel (p66salinnud)pudenebtiiielikult l;ibi
pesa. Pesahoidjatepuhul niieb k66ma (tekib suletupelagunemisel),kui pesa
viilja t6sta.Kui k66ma on rikkalikult, v6ib selle p6hjal jiireldada
sisevooderdus
vliljaarenemist; viihene kogus viitab sulestiku arengu
l6plikku
sulestiku
katkemisele(seegapoegadehukkumisele).
12 Kur pesaon heaskorras, kuid ttihi (ehkki seal peaks veel olema mune vdi
poegi),on pesartiiistanudt6eniioliseltrddvloomv6i- lind.
15 K6ne alla tulevadniiiteksiileujutus,vihm v6i tuul (torm).
18 Haudumine kestabnormaalsesthaudeperioodistkauem,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 miirgitakseka peremeesliik.
(52) TALLETAMINE. Tiiidetaksekeskuses.
(53) KAS PESA ASUB KOLOONIAS? Pesaasubteiseliigi koloonias(kood=
1), kui seeon alal, mida antudkoloonia vanalinnudkaitsevad.K6ne alla tulevad
tavaliseltki.innivares,hallriistas,tiirud ja kajakad.Kui iihele kaardile tahetakse
markida andmeid mitmest sama liigi pesast antud koloonias (kood=3).
kirjutatakselahtristikusiga pesaeraldi reale. NB! Niiiteks suurestnaerukajaka
kolooniast. k-ui k6iki pesi ei ole v6imalik kontrollida, oleks pesad valida
v6irnalikultjuhuslikult koloonia eri osadestning teha munadeleveeproov(lisa
1-3) haudestaadiumi
miiliramiseks.Kui kolooniat saabkiilastadaviihemaltkaks
korda, p6hjustamatalindudele kahju, on otstarbekaspesadmiirgistadaja tiiita
igaLihekohtaeraldi kaart.

LAHTRISTIK
Lahtristikl-u miirgitakse teated k6ikidelt kiiikudelt. Kui need ei mahu
lahtristikku, v6ib teated kirjutada ka miirkuste kohale. Pesitsusekulg tuleb
koodida igal ktilastuseikas numbri(te) vdi tiihe-numbrikoodigalahtristiku all
oleva juhendi jiirgi. Tiihe-numbrikoodiabil saab munade ja poegadevanust
vdljendadam6ne pdeva tiipsusega(nziit. haudumisekeskpaik, Asja koorunud
pojad). Numbrikoode kasutatakse,kui vanus on teada v6i siis arvutafud l-2
paevatepsusega(vajalik vaid iihel konal). Munaetapilon see niiiteks v6imalik
siis. kui pesaon leitud munemiseajal voi kui viihehautatudmunadeleon tehtud
veeproov. Pojaetapil v6ib vanuse ma,iiratakas kogemuse v6i mitmesuguste
tabelitejiirgi. Poegadevanusraitabhinnataka sulestikuarengusraadium
(lisa 4
Uhe pesakiilastuse
ia 5), mis tulekskirjutadalisareatena.
kohta v6ib tiiita ka kaks
rida, millest i.jhel on tapne vanus numbri(te)gaja teisel pesitsusekulg tiihenumbrikoodiga.NB! See on vOimalik vaid siis, kui kaart puudutabiihte pesa.
NziiteksrOngastamiselon kasulik miirkida iihele reale, et pojad rdngastatija
teiselerealepoegadevdimalikult tapnevanus.Kaardile saabkanda andmeidka
j?ilgitakseveel p,iirastpesastlahumist.
siis, kui pesakonda
Koodide M4, MS ja M6 tarvitamineeeldabveeproovi tegemist.Koode
P8 ja P9 v6ib kasutadaniikaua,krri pesakondon koos ning kui ollakse kindlad,
et tegemiston samadelindudega.Pesastlahkunudpoegadearvu saabkindlaks
tehe ka loendusega(NBl M6nel liigil jagunebpesakondkahte ossa,mida isa- ja
emalind juhivad eraldi. Jagunenudpesakondiei ole m6tet koodida, kui ei ole
vaadeldud m6lemat osa). Koodide Hl, H2, M9 ja P0 kasuramiselliiiivad
lahtristikurubriigid "Munadearv" ja "Poegadearv" tiihjaks.

nAiRXUStfLE
varutud kohale miirgitakse teatedk6igist pesagaseotud
erakordsetest niihtustest nagu munade v6i poegade kaotsiminek v6i osade
poegade pesast lahkumine (see h6lbustab hilisemat andmetdcitlust).Siia
kirjutatakseuuestika pesahukkumisearvatavp6hjus.

n66vltr,touDE
PESAD
Kui vaatlejal puuduvad spetsiaalsedrcicivlindudepesakaardid, v6ib
andmed vormistada ka tavalisele pesakaardile,kusjuures miirkuste lahtris
jne.).
esitatakse
v6imalikult tiipsedpesakoordinaadid(metsakvartal

pESADE
Uptsr JUHTSETD
oTsrMrsEKs
JA KUTASTAMTSEKS
Alljiirgnevalt m6ned iildised seisukohad,millega pesakaartidetiiitjad
peaksidarvestama.
Lindude pesapaikadeltuleb liikuda ettevaatlikult- vaatlejategutsemineei
tohi p6hjustadapesa hukkumist. Pesajuures ei tohi kiiia liiga sageli. Kiiigud
peavadolema v6imalikult liihiajalised.Nliiteks on otstarbekaskirjutusvahendid
viilja otsida juba enne pesa juurde minekut, mitte alles pesa iiiires: nii
Itihendataksehiiirimisaega.Pesa tuleks leida eemalt varjupaigastvanalindude
loomuliku kiiitumise jiAgi. Umbropsu otsimist, samal ajal kui vanalinnud
hoolikalt hoiatavad, tuleks kasutada v6imalikult viihe. Kogemus kiirendab
pesadeleidmist.
Pesi kiilastadestuleb mdistagi hoidudaneid ldhkumast.Kindlasti ei tohr
kahjustadapesallihitaimestikku.Pesavarjavaidtaimi painutatakseettevaatlikult,
et need ei murduks.Kui pesaon kinnitatudtaimevartele,ei tohi tedajetta ilma
toest ega tugevasti 66tsutada.Pesi ei tohi ktilastamisegamuuta ka eemalt
paremini nZihtavaks.Pesajuures ei tohi kiiia nii, et sinna viiks niihtav umbrada.
Pesa kontrollimiseks tuleb sellest v6imalikult kaugelt mcidduda,jdttes pesa
juurde vaid ijksikuid miirkamatuidjiilgi. Pesaei tohi otsida ega kUlastada,kui
liihikonnason m6ni vareslanev6i 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 murdajne.; ennepesakastikaaneeemaldamisttuleks kastile
koputada.Kui vanalindu pole parajasti pesal, tuleb hoolitseda selle eest, et
ldhenevlind miirkaksvaatlejat6igeaegselt,.mitte
allesviimaselmomendil 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 munemasv6i on pojad iisja
koorunud), ei tohi teda rohkem hiiirida.

i

M6ned liigid katavad pesastlahkudesoma munad. Nii teevad niiiteks
ptitid, pardidja munevadtihased.Kui nendevanalinnudlahkuvadkontrollimisel
pesastnii, et ei j6ua peita mune, peab seda tegema vaatleja. Kui vanalinnu
p6genemiselpuruneb m6ni muna, tuleb see konalikult eemaldada,et viiltida
pesamahajiitmist.
Hiiirimisel vOivad suuremad linnupojad pesast lahkuda normaalsest
varem.Vtiljaspoolpesaon sellisedpojad v6rdlemisiabitudja nendehukkumise
t6endosuson suuremkui pesas.Seet6ttutuleb suurtepoegadegapesakontrollida
piisavalt kaugelt, et pojad ei pageks. Sel ajal ei tohi niiiteks enam ronida
kdikuvalepesapuulev6i tehajiirske liigutusi,mis poegi ehmatavad.Liigid, kelle
pojad v6ivad lahkuda [llatavalt viiikestena, on niiiteks k6ik p66salinnud.
ja kanepilind.
punaselg-6gija
mustrestas,
vdsaraat,laulurAstas,
Kui m6ni poegadestpeaks siiski pesastenneaegseltlahkuma, ning ta ei
ole veel tiiielikult lennuv6imelinev6i on tema sulestikalles puudulik, ruleks ta
kinni piiiida, rahulikult pessatagasiasetadaning hoida oma katt pesalseni,kuni
poeg rahuneb.Seejiirel(harilikult piisabmrnutist)tuleb klisi aeglaselteemaldada
ning pesastvaikselteemaleliikuda. Kui pesastpagevadk6ik sealolnud pojad,ei
ole neid k6iki enam v6imalik pessatagasipanna.Sellisel puhul tuleb piirduda
ptitidmisega.
vaid k6ige ligemalelaskunudpoja/poegade
pojad pUsivadpesaskaua ning pesastlahkudeson nad
Suluspesitsejate
harilikult juba teatava lennuv6imega.Kui suluspesitsejapoeg peaks siiski
lahkuma liihedusse,tuleb ta kinni pUiida, pesakastikaas sulgeda,ning poeg
lennuavakaudu pesakastitagasi lasta. Seejiireltuleks ava ees hoida oma kiin
poegaderahunemiseni.Kui pojad ei rahunemitme minuti jooksul (harilikult on
see runnistuseks,et pojad oleksid pesastlahkunud jiirgmisel piieval), tuleks
lennuavassepanna pisut sammalt ning ise eemalduda(samblaeemaldamisega
saavadtihasedja must-kiirbseniipp
kergevaevagahakkama).
Maapinnalelaskunudkakupojadrulebpaigutadapuuv6rasse.

Lindudeturvalisuson tcihtsamkui vdimalikulttciielikeandmetekogumine!
Palun tagastage p esakaardid ornitoloog iailhingule septembriks!

Juhendi koostasid:
originaal - Kalev Rattiste1987
- JaanusEIts 1995, 1998
tciiendused

LISAD
LiSa

1. v"up.oov munade haudestaadiumimidramiseks

Vilrske (li.ihendv.) - muna lebab veen6up6hjasktilili v6i nii, et muna pikitelje
ja ndu vahelinenurk ei ole iile 30o.
Ndrgalt hautud (n.) - muna lebab n6u p6hjas, nurk p6hja ja muna pikitelje
vahelon 30o-60o.
Alla keskmisehautud (ak.) - muna on n6u p6hjaspiisti, nurk muna pikitelje ja
.. n6u p6hja vahel on umbes90o.
Ule keskmisehautud (iik.) - muna t6usebaeglaseltpinnale.
Tugevasti hautud (t,) - muna tdusebkiiresti pinnale.
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2. UOneaelinnuliikidekeskminehaudevdltus(piievades).
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3. V""proovi astmetekestvusmdnedeltinnutiikidel(piievades).
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4. Vervuliste poegadesulestiku arengustaadiumid.
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5. uonede vdrvuliste sulestiku arenemine(pdevades),H ilmuvadhoosuled,S - sulelabaon tiiielikultavanenud.
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