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∗ Enamik linde haub pojad välja juunis

∗ Eranditeks keerulise pesaga (kaldapääsuke) või väga 

Linnud

∗ Eranditeks keerulise pesaga (kaldapääsuke) või väga 
hilised saabujad (kägu, peoleo, rukkirääk)

∗ Paljud linnud, nagu aed-lepalind, musträstas, suitsu-ja 
räästapääsukesed munevad tihti juulis teist korda







Väiketüll





∗ Juunis- juulis lahkuvad pesast noored varesed, 
künnivaresed ja harakad.

Linnud

künnivaresed ja harakad.

∗ Suve alguses võib põõsastikes kohata noorte rästaste 
salku, kes teevad oma esimesi lennuharjutusi.

∗ Suve esimesel kolmandikul lahkuvad pojad pesast 
kanakullil ja hiireviul



Noor hallrästas



∗ Pesitsemise aega ja kestust mõjutavad 
mitmed tegurid:

∗ Emalinnul peab munemise ajal olema 
palju toitu

Linnud

palju toitu

∗ Poegade pesasoleku ajal vaja ohtralt 
toitu

∗ Poegade pesast lahkumise ajal vaja palju 
toitu



∗ Paljude lindude pesad on maapinnal. Sellistel lindudel 
tihti isased väga erksavärvilised, emalinnud aga 

Linnud

tihti isased väga erksavärvilised, emalinnud aga 
tagasihoidlikult pruunid.

∗ Kaitsekohastumised pesade ja poegade kaitseks 
(kaitsevärvus, pesade maskeerimine, õõnsustes 
pesitsemine, vigastuse teesklemine, vaenlase 
ründamine





∗ Linnud pesitsevad kas üksikult 
või kolooniatena (naerukajakas, 
tiirud, künnivares.)

∗ Mõnedel lindudel ka hajusad 
kolooniad

Linnud

∗ Mõnedel lindudel ka hajusad 
kolooniad

∗ Linnupojad jagunevad 
pesasoleku järgi kaheks 
põhitüübiks
∗ Pesahoidjad ( värvulised, 

röövlinnud)
∗ Pesahülgajad ( pardid, kanalised)



∗ Pesahoidjate lindude poegi toidavad vanemad ( kas 
mõlemad või üks vanematest). Pojad ise paljad ja 

Linnud

mõlemad või üks vanematest). Pojad ise paljad ja 
pimedad  ei ole võimelised liikuma.

∗ Pesahülgajad pojad on kohe võimelised endale toitu 
hankima. (Koorumise järgselt nägijad, kaetud 
udusulgedega ning võimelised liikuma). 



Hall kärbsenäpp



∗ Suguküpsuse saavutavad:

∗ värvulised aasta vanuselt.

∗ pardid ja kurvitsalised kahe aasta vanuselt

∗ luiged ja suured röövlinnud 3-5 aasta vanuselt

Linnud



∗ Pesaparsitism

∗ Kägu (pikk munemise periood, ei ole võimeline ise mune 
hauduma)

∗ Põhilised linnud kelle pesadesse kägu muneb: kivitäks, 
kadakatäks, metskiur, linavästrik, aed-lepalind, punarind, 
ning mõned põõsalinnud.

Linnud

ning mõned põõsalinnud.

∗ Käo muna linnu suuruse kohta väike ning munemise 
hetkeks on poja areng munas juba alanud. Käopoja välimus 
kutsub esile liialdatud hoolitsuse.



∗ Toitumistüübid

∗ Looma ja taimtoidulised linnud 

∗ Taimtoidulised( rohusööjad: haned; seemnetoidulised: 
vindid, varblased käbilind)

Linnud

vindid, varblased käbilind)

Ükski lind ei suuda lagundada tselluloosi

Loomtoidulised:

Putuktoidulised

Röövtoidulised



∗ Suve keskel algab lindudel sulgimine. Eriti pikk on 
sulgimisperiood kanalistel ning partidel ja hanedel.

Linnud

sulgimisperiood kanalistel ning partidel ja hanedel.

∗ Veelinnud kaotavad kiiresti kõik hoosuled, nii et nad 
jäävad lennuvõimetuks. Sulgimisperioodil on 
veelinnud peidulise eluviisiga ning toituvad ainult 
öösiti ja varahommikul.



∗ Suvi on imetajate elus poegade sünnitamise ja 
kasvatamise aeg. Tihti rajatakse pesad. Pesa ei tee 

Imetajad

kasvatamise aeg. Tihti rajatakse pesad. Pesa ei tee 
põder, metskits, hall-ja valgejänes, nahkhiired

∗ Pesad on närilistel, kiskjatel, putuktoidulistel.

∗ Pesa ehitab ka metssiga



∗ Suve alguses paaritumise aeg karudel. Kestab umbes 
paar nädalat. Isased peavad omavahelisi võitlusi.

Imetajad

paar nädalat. Isased peavad omavahelisi võitlusi.

∗ Siil. Siili pesa põõsatikus. Pesa materjaliks rohi ja 
lehed. Sünnitab 5-6 pimedat poega.poegadel naha all 
okaste alged. Okkad hakkavad arenema varsti pärast 
sündi



∗ Augustis luustuvad põtrade sarved
∗ Hundid õpetavad poegi saakloomi püüdma.

Imetajad

∗ Hundid õpetavad poegi saakloomi püüdma.
∗ Augusti öödel hakkavad hundid ulguma. (ulgumine 

signaal ja sidemete hoidmiseks karja liikmete vahel.)
∗ Suve lõpu poole hakkab karu kaeras käima.
∗ Augusti lõpus hakkab mäger oma urgu talveks korda 

seadma



∗ Juuli keskpaiku arenevad rohu- ja rabakonna 
kullestest noored konnad.

∗ Roheliste konnade kullesed on vees kauem ning 

Kahepaiksed

∗ Roheliste konnade kullesed on vees kauem ning 
nende saba taandareneb väga aeglaselt.

∗ Mudakonna suured 15 cm kullesed on leitavad veel 
septembris ning mõned neist talvituvad. Vesiliku 
vastsete areng lõpeb enamasti augustis.



∗ Suve keskel sünnivad pojad arusisalikul.

∗ Kivisisalik muneb munad juunis ning pojad kooruvad 

Roomajad

∗ Kivisisalik muneb munad juunis ning pojad kooruvad 
juuli lõpul augusti algul.

∗ Juulis augustis muneb munad ka nastik. Pojad 
kooruvad umbes kuu aja jooksul.

∗ Suve lõpul sünnivad pojad  ka rästikul.



Emane kivisisalik









Kimalais-lottsuru


