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Linnud kanakull Accipiter gentilis IIkat Ohulähedane

Aastaringselt sarnases sulestikus. 
Pealtpoolt pruunikas, altpoolt 
kontrastselt tumedatriibuline. 
Emaslind on isaslinnust 
märkimisväärselt suurem. Silmad, 
nokatüvi, jalad kollased, nokaots 
must.

mets, park, põld

Pesitseb suuremates 
metsades, võib pesitseda 
ka suuremates 
linnaparkides, sageli 
kultuurmaastikus saagijahil

Eestis võib kohata 
aastaringselt, meil 
pesitsevad linnud üldiselt 
lõunapoole ei suundu. 
Talveks lisandub meile 
põhjapoolt sisserändajaid.

Raudkull - lennus väga sarnane 
kanakulliga, kuid väiksem 

Kevadel on kanakull 
territooriumil päris häälekas 
ning ka poegade kisa on 
kaugele kuulda. Ühel paaril 
on tihti mitu pesa, mida 
kasutatakse erinevatel 
aastatel. Pesad ehitavad nad 
üldjuhul ise, kuid on 
täheldatud ka teiste lindude 
pesade kasutamist. 

palju

Linnud raudkull Accipiter nisus IIIkat

Isaslind on umbes veerandi jagu 
emaslinnust väiksem. Isaslinnu 
vöödiline alapool on roostepunane, 
emaslinnul hallikasvalge. Emaslinnul 
on ülapool hallikaspruun, saba on 
tumehall ja harvade põikitriipudega. 
Noorlind sarnaneb täiskasvanud 
emaslinnuga, kuid tema alapoole 
vöödid on tugevamad/selgemad ning 
ülapool kollakaspruun. 

mets, põld, asula

Elab peamiselt tihedates 
kuuse- ja 
kuusesegametsades ning 
enamasti metsa servades. 
Harvemini pesitseb tihedas 
männinoorendikus või 
kuivendatud soomännikus. 
Pesapuu sageli väikese 
lagendiku või kraavi ääres. 
Saagijahil sageli 
kultuurmaastikus, talvisel 
ajal sageli asulates ja 
linnaparkides.

Eestis osaliselt paigalind. 
Minema rännanud linnud 
tulevad 
pesitsuskohtadesse tagasi 
märtsis-aprillis. 
Sügisränne algab augustis 
ja kestab oktoobrini. 

Kanakull - raudkullist 
märgatavalt suurem ja tugevama 
kehaehitusega.

Kullilistest üks väiksemaid, 
pistrikest eristab suhteliselt 
laiad ja ümara otsaga tiivad.

vähe

Linnud karvasjalg-kakk Aegolius funereus IIkat Ohualdis

Suure, ümmarguse peaga 
rästasuurune kakk. Kollased silmad, 
näoovaalid on heledad, tumedamate 
valgetähniliste servadega. Keha 
pealmine pool tumeruun heledate 
laikudega. Kõhu alumine pool hele, 
tumedate ebakorrapäraste 
triipudega. Isas- ja emaslind on 
sarnased. Laul kergesti äratuntav.

mets

Elupaigana eelistab 
palumetsi. Pesitseb 
peamiselt vanades 
musträhni pesaõõnsustes. 
Samuti pesakastides.

Eestis peamiselt 
paigalind, seega aasta läbi.

Öise eluviisiga, periooditi ka 
päikese tõusu ja loojangu ajal 
tegutsev lind.

keskmiselt

Linnud alk Alca torda IIkat Ohualdis

Keskmise suurusega lind. Lennul näib 
ta jässaka ja lühikesena. Linnu puhke- 
 ja hundsulestikud on suhteliselt 
sarnased. Hundsulestikus algi 
ülapool, saba, pea, kael ja tiibade 
pealmine pool on mustad. Nokk ja 
jalad mustad, noka ots üsnagi tömp. 
Tiiva tagaservadel, noka tipu lähedal 
ja silmadest nokani on valge triip. 
Linnu alapool, rinnaesine ja tiibade 
alumine pool on valged. 
Puhkesulestik erineb hundsulestikust 
valgete põskede, kurgualuse ja kaela 
esikülje poolest. 

veekogu, rannik
Avamere liik, tegutseb 
kivistel rannakaljudel ja 
kaldapealsetel.

Eestis võib teda merel 
kohata aprillist oktoobri-
novembrini. 

Moodustab kolooniaid. üksikud

Linnud jäälind Alcedo atthis IIkat Ohulähedane

Kannavad aastaringselt samasugust 
ülivärvilist sulestikku. Rinnapool on 
oranzikas-punane ja selg 
neoonsinine.

veekogu, paljak/paljand

Eelistavad puhtaid ja kohati 
madalaid, kuid kõrgemate 
kallastega 
vooluveekogusid. 
Klassikalisteks elupaikadeks 
on liivakivi paljanditega 
Lõuna- ja Kagu-Eesti jõed.

Eestisse saabuvad 
tavaliselt märtsis-aprillis. 
Regulaarne kuid 
väikesearvuline talvituja.

Äärmiselt arglik, ohtu 
märgates põgeneb 
läbilõikavate kriisete saatel.

vähe

Linnud soopart Anas acuta IIkat Ohualdis

Keskmise suurusega, pika sihvaka 
valge kaela, pruuni pea, ja valge 
kõhualusega. Küljed hallid ning saba 
pikk, kitsas ja terava kujuga. Tiiva 
värvideks must ning kollakasvalge. 
Emaslinnud on samuti nagu enamikel 
partidel valdavalt pruunikad.

veekogu, soo

Peamiselt järvedel, 
kitsastes lahtedes, rabades, 
soistel aladel ning 
jõesuudmetes. Suvel 
eelistab vähese 
taimestikuga avaraid ja 
niiskeid soiseid alasid. 
Talveperioodil eelistab 
sisemaa mageveekogusid. 

Saabub Eestisse märtsis-
aprillis ja lahkub Eestist 
septembris-oktoobris. 

vähe



Linnud väike-laukhani Anser erythropus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kõige väiksem hani. Nokk väike ja 
lühike, valge lauk ulatub peaaegu 
pealaeni. Oluline määramistunnus on 
kollane silmarõngas.

niit

Rändeperioodil nii 
looduslikel 
rannarohumaadel kui ka 
kultuurrohumaadel.

Eestis kohatakse vaid 
väikseid salkasid 
läbirändel aprillis–mais 
või septembris-oktoobris.

Suur-laukhani - väike-laukhanest 
märksa suurem, kollane 
silmarõngas puudub, valge lauk 
ulatub otsmikuni.

Väga haruldane liik. vähe

Linnud nõmmekiur Anthus campestris IIkat Ohualdis

Sulestik liivkollane. Selg pruunikas ja 
alapool heledam ilma mustrita. 
Pugualal vähesed kitsad triibud. Jalad 
helepunased. Isas- ja emaslind 
välimuselt ei erine. 

nõmm, raiesmik
Liivased nõmmemaastikud, 
männimetsa raiesmikud, 
rannaliivikud ja luited.

Saabuvad Eestisse mai 
algul ja lahkuvad augustis 
või septembris. 

Teistest kiurudest eristab 
peaaegu täielik triipude 
puudumine rindmikul.

Elupaigas esineb sageli lahtist 
liiva. Tegutseb peamiselt 
maapinnal, kus ta jookseb 
kiiresti ja vibutab saba 
üles–alla.

üksikud

Linnud randkiur Anthus petrosus IIkat Ohualdis

Ülapool oliivipruunikas, rohelise 
varjundi ja tumedate triipudega. 
Alapool on valkjas, punaka varjundi 
ja laiade ebamääraste triipudega.

veekogu, rannik
Avamere piirkonnas 
kaljusel või kivisel 
mererannikul. 

Saabub märtsi lõpul või 
aprilli algul. Lahkub 
septembri lõpul või 
oktoobris.

 vähe

Linnud kaljukotkas Aquila chrysaetos I kat Ohualdis

Vanalinnud on tumepruunid 
heledamate suleääristega, roostja 
lagipea ja ülakaelaga. Noorlinnud on 
välimuselt nagu vanalinnud, ainult 
neil on valged tiivalaigud, valged 
„püksid“ ja valge sabatüvik. 
Emaslinnud on tunduvalt suuremad 
kui isaslinnud.

soo Peamiselt sooalad. Paigalind. Hiireviu, merikotkas.
Pesa ehitab peaaegu alati 
tugevate okstega põlismänni 
otsa.

keskmiselt

Linnud suur-konnakotkas Aquila clanga I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Tumedates, mustjas-pruunides 
toonides, sabal ja tiibadel on üksikud 
valged alad, kaugelt näib üleni 
tumedana. Tiivaalune paistab 
ühtlaselt mustana.

niit, mets, soo, veekogu

Veekogude ja märgalade 
läheduses niitudel, 
pesitseb soistes 
lehtmetsades.

Saabub märtsi lõpus, 
lahkub septembris. 
Üksikuid  isendeid võib 
kohata ka oktoobris.

Väike-konnakotkas - tiiva all 
selgelt näha kontrast katte- ja 
hoosulgede vahel, kaljukotkas 

Väga haruldane liik. vähe

Linnud väike-konnakotkas Aquila pomarina I kat Ohulähedane
Tumepruunides toonides, altvaates 
alltiiva kattesuled šokolaadpruunid, 
hoosuled aga tumepruunid. 

põld, niit, soo, mets
Kultuurmaastikud, niitude, 
jõeorgude ja soodega 
vahelduvad segametsad.

Saabub aprilli alguses ja 
lahkub septembris. 

Suur-konnakotkas, hiireviu, 
kaljukotkas

 Peamiselt mandriosas 
üldlevinud harv haudelind, 
kuid samas meie kõige 
arvukam kotkas. Pesa asub 
tavaliselt mõne vana kuuse 
otsas. 

palju

Linnud kivirullija Arenaria interpres IIkat Ohualdis

Välimuselt kirju. Peas on musta-valge 
triibu muster, mis ulatub külgedele. 
Keha pealpool punakaspruun koos 
mustade triipuega. Keha alapool on 
valge. Jalad lühikesed. Emas- ja 
isaslind on sarnased. 

veekogu, saar
Avamere kruusased rannad 
ja laiud

Saabub aprilli lõpul-mai 
alguses ja lahkub augustis-
septembris.

Väikesearvuline, pesitseb 
üksikute paaridena

keskmiselt

Linnud sooräts Asio flammeus IIkat Ohustatud

Sale, pikkade ja kitsate tiibadega. 
Istuval linnul näha suuretähniline ja 
laiguline sulestik. Silmad kollased. 
Kõrvad tillukesed. Kõht pigem hele.

niit, rannik, soo, saar
Rabad, niidud, sood, 
rannaniidud ja väikesaared.

Saabub märtsis, aprillis 
läbiränne. Lahkub 
septembri lõpust 
novembrini, mõnel aastal 
jääb mõni üksik lind ka 
talvituma. 

Kõrvukräts - temal aga veidi 
pikemad tiivad, mille tagaserv on 
laialt valge, kõht viirutatud.

Pesa maas, sageli mõne 
põõsa varjus. 

vähe

Linnud merivart Aythya marila IIkat
Äärmiselt 
ohustatud

Vahetab suletikku sõltuvalt hooajast. 
Pesitsushooajal isase pea 
sügavroheline ja rinnaesine valge. 
Selg hallitriibuline. Pesitsushooja 
lõppedes rohelus peasulgedest kaob 
ning ka rinnaesine muutub 
tumehalliks. Emase kael on 
tumepruun ja keha tuhmpruun. 
Noka juures suur valge laik. 

saar Avamere laidudel ja saartel Kevad ja sügis

Tuttvart - selg üleni must. 
Merivardil puudub tuttvardile 
tunnuslik suletutt. Tuttvardi 
emaslinnul puudub suur valge 
laik noka juures, kuid noka 
juures võib esineda kitsas valge 
riba.

Eestis väga haruldane 
pesitseja, kuid arvukas 
läbirändaja ning talvituja.

vähe

Linnud laanepüü Bonasa bonasia IIIkat

Jässaka kehaga, seljasulestik hall, 
tumedamate pruunikate ja hallide 
tähnidega umbes hakisuurune 
kanaline. Keha alapoole sulestiku 
põhitoon on valge. Tiivad ja küljed on 
roostepruunid, laigulised. Isaslinnu 
kurgualusel must laik, silmade kohal 
ere punane triip ning kuklatutt. 
Emaslinnu kurgualune on valkjas, 
kuklatutt mõne väikse sulega.

mets Okas-segametsades. Paigalind.
Lend on madal ning seda 
saadab iseloomulik vurin. 
Kõige väiksem metsakanaline

palju



Linnud hüüp Botaurus stellaris IIkat Ohulähedane

Kollakaspruuni üldtooniga, pealagi ja 
selg tumedamad, keha alapool 
heledam. Kogu sulestik on pruuni ja 
mustaga kirjatud, enamik triipe on 
pikki keha. Emas- ja isasilind 
sarnased, isaslind tunduvalt suurem. 

veekogu, kallas, rannik
Suurte roostikega 
madalaveelised veekogud.

Saabub aprilli esimesel 
poolel, lahkub peamiselt 
oktoobris. Üksikud võivad 
talvituda. 

Hallhaigur, kellega lennupilt 
sarnane, kuid hüüp on  väiksem 
ja pruuni sulestikuga 

Lennu ajal tõmbab kaela 
rohkem õlgade vahele. Harva 
vaadeldav.

keskmiselt

Linnud valgepõsk-lagle Branta leucopsis IIIkat

Valged põsed ja laup. Säravmust osa 
algab pealaelt ja ulatub õlgadeni. 
Selg ja tiivad musta-valge triibulised. 
Alakeha ja kõht on helehallid.

põld, niit, rannik
Merelähedased põllud, 
heinamaad ja rannaniidud.

Peamiselt rändepeatuste 
aegu sügisel ja kevadel.

Kanada lagle - temal valge ainult 
kurgualune. Lisaks on ta hoopis 
kogukam.

vähe

Linnud punakael-lagle Branta ruficollis IIIkat

Pea enamuses must, põsel kitsa 
valge äärisega suur punane laik. Kael 
ja puguala roostepunased, muu keha 
on musta-valgekirju.

põld, niit, rannik
Merelähedased põllud, 
heinamaad ja rannaniidud.

Meil harv läbirändaja.
Sageli koos valgepõsk-
lagledega, sisemaal väga 
harva

puuduvad

Linnud kassikakk Bubo bubo I kat Ohualdis

Aastaringselt samas sulestik. Suurim 
kakuline meil. Emaslinnud isastest 
kuni kolmandiku võrra suuremad. 
Isaste 'kõrvad' on püstisemad kui 
emaste omad. Hästi äratuntav 
mänguhäälitsus on madal 
kahesilbiline "uu-uu".

mets, soo
Rabamännikud, avaramad 
okasmetsad. 

Paigalind. Parim aeg 
nägemiseks-kuulmiseks 
varakevadel.

Öise eluviisiga. keskmiselt

Linnud hiireviu Buteo buteo IIIkat

Jõulise keha, ümara pea ja lühikese 
sabaga. Tavaliselt tumepruun, 
valgetähnilise keha alumise küljega. 
Tiibade alaküljel on valge lai joon. 
Nokk ja jalad kollased. Emane ja 
isane lind on sulestikult 
samasugused. Noorlinnud on 
sarnased vanalinnule. 

mets, muu
Pesitseb metsades ja jahti 
peab avamaastikel. 

Pesitsusperioodil märtsist 
septembri-oktoobrini. 

Karvasjalg-viu - tema on hoopis 
heledam, tiibade alakülg 
peaaegu valge. Ta meil ainult 
talikülaline.  Herilaseviu - temal 
aga on tiivad ja saba pikem, 
lennus hoiab pead 
ettesirutatuna.

Kõige tavalisem kulliline 
Eestis.

keskmiselt

Linnud karvasjalg-viu Buteo lagopus IIIkat

Laiade tiibadega,  tumeda kõhuga, 
pea tavaliselt hele. Tiibade alakülg 
peaaegu valge. Saba valge, tumeda 
laia triibuga saba tipus. Jalad kollased 
ja karvadega kaetud.

muu Avamaastikul
Läbirändel märtsist maini 
ja septembrist oktoobrini. 
Mõned jäävad talvituma. 

Hiireviu - tema on tumedam. 
Tiibade alaküljel lai valge joon.

puuduvad

Linnud niidurüdi Calidris alpina schinzii I kat
Selg pruuni-mustakirju, kõht must, 
küljelt heledam ja laiguline.

niit, rannik,  soo
Lääne-Eesti rannaniidud, 
rabad.

Saabuvad alates aprillist, 
lahkuvad juuli lõpuks.

Kõvernokk-risla, leeterüdi, plütt, 
rüüt, plüü, soorüdi.

Raskesti määratav soorüdi 
alamliik.

keskmiselt

Linnud merirüdi Calidris maritima IIIkat

Helehall pruunide tähnidega 
kõhualune. Selja ja pea sulestik suvel 
pruunikas, talvel hall. Jalad 
apelsinikoore värvi. Emas- ja isaslind 
väga sarnased.

rannik
Kivised rannad, harva 
mudastel ja liivastel 
randadel.

Eestis harv külaline, 
sattudes siia vaid talviti.  

Soorüdi - temal on kõhualune 
must ning kes talvitub väga 
harva. Talvel sarnaseid liike 
praktiliselt pole.

Ohtu märgates  tõstab nii 
emas-kui isaslind ühe tiiva 
õhku.

puuduvad

Linnud öösorr Caprimulgus europaeus IIIkat

Kehakujult käo ja piiritaja 
vahepealne. Suured silmad, sulestik 
paljudes erinevates pruunikates 
toonides.

mets, soo, nõmm

Avarad rabamännikud ja 
nõmmemetsad, eelistab 
harvema taimestikuga 
puistuid.

Saabub mais ja lahkub 
septembris.

Öise eluviisiga, istub oksal 
pikki oksa.

keskmiselt

Linnud krüüsel Cepphus grylle IIkat Ohualdis

Suhteliselt väike, hundsulestik on 
must, seljapoolel roheka varjundiga 
ja tiival suure valge laiguga. Alapool 
on pruun ja jalad punased. 
Puhkesulestiku ülapool on mustjas-
pruun valgete tähnidega, alapool aga 
valge.

veekogu, rannik
Avameri, kaljused, kivised 
mererannad

Mai-oktoober. Alk Eestis pesitseb 10-20 paari. üksikud

Linnud väiketüll Charadrius dubius IIIkat

Täiskasvanud lindudel puunikashall 
selg ja tiivad, valge kõht ja valge rind 
koos musta kaelusega. Pruun 
pealagi, valge otsaesine. Silma 
ümber kollane rõngas. Nokk on 
must, jalad tuhmilt roosakad.

veekogu, kivi, karjäär, 
rannik

Pesitseb kiviklibul 
mageveekogude ääres, 
sageli karjäärides,  
kruusaaukudes või 
mererannas.

Saabub aprilli algul ja 
lahkub augustis-
septembris.

Liivatüll - puudub kollane rõngas 
silma ümber.

Toitub meelsasti mudastest 
kohtadest, mere ääres. Sageli 
sisemaal.

keskmiselt

Linnud liivatüll Charadrius hiaticula IIIkat Ohulähedane

Pruunikashall selg ja tiivad, valge 
kõhualune ja valge rind koos musta 
kaelavõruga. Pealagi on pruun, 
otsaesine valge, silmade ümbrus 
must, nokk ja jalad oranžikad.

rannik, kivi, karjäär
Pesitseb liival või kiviklibul 
mererannikul, harvem 
sisemaal kruusaaukudes.

Saabub aprilli algul ja 
lahkub augustis-
septembris.

Väiketüll - temal silma ümber 
kollane rõngas.

Liigutused kiired, liigub paari 
meetri kaupa joostes.

keskmiselt

Linnud mustviires Chlidonias niger IIIkat Ohulähedane
Tiirudele sarnane tuhkhall kuni must 
rästasuurune lind. Saba ja tiivad 
hallid, alapool valkjas, laup valge.

veekogu
Taimestikurikkad 
siseveekogud 

Saabub mais, lahkub 
augustis-septembris.

keskmiselt



Linnud valge-toonekurg Ciconia ciconia IIIkat
Sulestik on valge, tiivatipud  mustad. 
Jalad ja nokk punased. 

põld, asula
 Pesa sageli 
tehisalusel, korstnal, 
elektripostil

Saabub märtsi lõpus-
aprilli keskel, lahkuvad 
augusti lõpus-septembri 
alguses. 

Tumm lind, märku annab ta 
endast vaid nokaplaginaga.

palju

Linnud must-toonekurg Ciconia nigra I kat Ohustatud

Sulestik must, rinnast sabaaluseni 
valge. Nokk ja jalad punased. Isas- ja 
emaslind sarnased. Rände ajal ja 
talvel nokk pruunikam, paaritusajaks 
värvub erkpunaseks.

mets, nõmm, soo
Suuremad metsamassiivid, 
lodumetsad, segametsad, 
nõmme-männikud.

Isaslinnud saabuvad 
aprilli alguses, 
emaslinnud paar nädalat 
hiljem. Lahkuvad augusti 
lõpul – septembri algul, 
emaslinnud varem.

Pesa asub tavaliselt oksal, 
puutüvest eemal

keskmiselt

Linnud vesipapp Cinclus cinclus IIIkat

Ümara keha ja lühikese sabaga, pea 
pruun, rinnaesine valge, kõhualune 
pähklikarva, mis läheb üle mustaks. 
Selg ja tiivad on pruunid, 
tumedamate tähnidega. Nokk on 
peaaegu must, jalad tumehallid.

veekogu
Kiire vooluga, madalamad 
jõed ja ojad, harvem 
järvede ääres.

Saabub oktoobris-
novembris, lahkub 
märtsis-aprillis. 

Nõksutab keha üles-alla. üksikud

Linnud madukotkas Circaetus gallicus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Tiivad laiad ja küllaltki paindlikud, 
saba kitsa tugeva tagaservaga. 
Värvuselt heledates toonides, pealt 
hallikaspruun ja alt on peaaegu 
valge, tumeda tähnilise mustriga. 
Pea ja puguala on reeglina 
tumedamad, silmad kollakas-oranžid.

niit, raiesmik, põlendik Niidud, raiesmikud, 
põlendikud.

Väga haruldane külaline, 
igal suvel ei pruugi meil 
kohata. 

Pesa kõrgemal puu otsas, igal 
aastal ehitab uue pesa.

puuduvad

Linnud roo-loorkull Circus aeruginosus IIIkat

Isaslinnu tiivaotsad selgepiiriliselt 
mustad, saba ühevärviline 
sinakashall, pea ja rind 
kollakasvalged, tiiva ülapool kolme 
või nelja värvi. Mõni väga hele, kuid 
punapruuni kõhu ja pruunika 
varjundiga pealtiiva kattesulgedel. 
Emaslind on tumepruun, kukal, kael 
ja tiiva eeserv hallikasvalged, sageli 
heleda rinnalaiguga.

veekogu, kallas

Pesitseb veekogude ääres 
roostikus või 
taimestikurikastes 
kohtades.

Kevad-suvi.
Soo-loorkull, välja-loorkull, 
hiireviu.

Lennul on tiivad lamedas V-
asendis.

keskmiselt

Linnud välja-loorkull Circus cyaneus IIIkat Ohulähedane

Päranipuala täiskasvanud lindudel 
valge. Täiskasvanud lindudel kollased 
silmad. Isaslind ühtlaselt valkjashall, 
tiiva alapool valge, tiivaotsad 
mustad, pea ja rind tumedamad. 
Emaslind pruunikas, tiibade all 
valged triibud; kõht ja saba on 
heledamad ja pikitriibulised. 
Noorlinnud on emaslindude 
sarnased.

niit, soo, võsa Põõsastunud luhad ja sood.

Saabub märtsi lõpus-
aprilli alguses, lahkuvad 
augusti lõpus-septembri 
alguses.

Soo-loorkull - isaslinnul tiiva 
alapool tumedate tähnide ja 
triipudega, laiemalt mustad 
tiivaotsad. Emaslinnul selgelt üle 
küünra-hoosulegede ülapoolel 
kulgev tume vööt.

Lisaks lendamisele kõnnivad 
ja hüppavad saaki otsides, 
pesamaterjali kogudes ning 
pesast uitama läinud poegade 
otsimiseks.

vähe

Linnud soo-loorkull Circus pygargus IIIkat Ohulähedane

Isaslindudel tiiva ülapoolel must triip, 
tiiva alapool on hall, tumedate 
tähnide ja triipudega. Emaslinnud 
sulestiku poolest päris sarnased 
stepi-loorkulli ja välja-loorkulli 
emastega. Alapool enamasti 
kahvatu, pruunikaskollast värvust. 
Ülaosa ühtselt tumepruun välja 
arvatud sabaosa ning tiibade veidi 
kahvatum keskmine kattesulestik. 
Noorlinnud pealt roostekarva, 
alapool triibuline ja silmade peal ning 
all on heledad kaared.

soo, võsa, põld, niit

Põõsassood, kõrge 
taimestikuga alad, 
saagilend põldude, 
heinamaade, luhtade ja 
rabade kohal.

 Saabub aprilli teisel 
poolel, lahkub augustis-
septembris.

Välja-loorkull - isaslinnul tiiva 
alapool valge, emaslinnul tiiva all 
valged triibud. Stepi-loorkull - 
emas- ja noorlindudel heledam 
"krae".

Võib pesitseda ka 
põllumajandusmaadel.

keskmiselt

Linnud õõnetuvi Columba oenas IIIkat Ohulähedane

Umbes haki suurune lind, sulestiku 
üldvärv hallikassinine. Keha alapool 
tumedam ja selg pruunika 
varjundiga. Kaelal ja rinnal 
veinpunane laik ning rohekad laigud 
mõlemal pool kaela. Tiiva- ja 
sabaotsad on tumepruunid.

mets
Salumetsad, vanemad 
männikud.

Märtsist oktoobrini, 
üksikud isendid võivad 
talvituda. 

Kaelustuvi - temal pikem saba ja 
valge laik külgkaelal. Kodutuvi - 
temal valge tiivaalune.

Pesitseb vanas musträhni 
pesaöönsuses. Sobiva 
õõnsuse puudumisel rajab 
pesa lahtisele puutüükale.

keskmiselt



Linnud siniraag Coracias garrulus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Sulestikus domineerivad eri toonides 
sinised, pea koos kaelaga ning 
rinnaesine koos alakehaga on 
rohekassinised, selg punakaspruun. 
Isas- ja emaslind on välimuselt 
sarnased. Noorlinnud on tuhmimate 
värvidega ning nende kael ja rind on 
pruunikasroosa.

mets, muu
Hõredad metsad, 
männikud, avamaastikud.

Saabub aprilli lõpus-mai 
alguses, lahkub augusti 
lõpus või septembri 
alguses. 

Väga haruldane liik. üksikud

Linnud rukkirääk Crex crex IIIkat

Seljasulestik tumepruun, näib nagu 
oleks selg soomustega kaetud. Keha 
alapool helepruun, muutudes 
punakaspruunideks vöötideks. 
Kurgualune, rind ja pea küljed on 
hallikassinised. Nokk on lühike ja 
tugev.

niit, põld Niisked niidud, põllud, 
heinamaad.

Saabub mai lõpus, 
lahkuvad septembris.

Eriline, rütmikas ja kõva hääl, 
laulab päeval ja öösel. Lendu 
tõusta ei armasta, jookseb 
väga kiiresti.

keskmiselt

Linnud väikeluik Cygnus columbianus IIkat Ohualdis

Isas- ja emaslind sarnased, isane 
natukene suurem. Sulestik valge. 
Nelinurkse või ümardunud kujuga 
sidrunkollane laik nokatüvikul, mis ei 
ulatu sõõrmete alla. Nokal must ala 
selgelt suurem kui kollane osa.

rannik, veekogu
Rannik, järved, üleujutatud 
poldrid.

Läbirändaja, saabub 
märtsi lõpus-aprilli 
alguses, lahkuvad 
pesitsusaladele mai 
esimeses pooles. Sügisel 
oktoobris-novembris.

Laululuik - temal kollane 
mustatipuline nokk, mille kollane 
ala ulatub sõõrme alla.

vähe

Linnud laululuik Cygnus cygnus IIkat

Kühmnokk-luige suurune, üleni 
valge, sirge kaela ja saleda joonega 
luik. Täiskasvanul nokatüvik laialt 
kollane, ots must. Noorlinnul on 
nokatüvik roosakas. Noorlinnud 
pruunikashallid. Lennul kael sirgelt 
ees, tiivad laiad, harali 
hoosulgedega. Jalad lühikesed, 
mustad, ujulestadega.

veekogu, soo

Meri, suuremad järved. 
Pesitsevad paarid 
peidetumatel rabajärvedel, 
merelahtedel.

Läbirändaja, peatub 
märtsist maini ja 
oktoobrist detsembrini. 
Üksikud isendid ka 
pesitsevad või talvituvad.

Väikeluik - nokal kollane laik 
väiksem kui on must osa

Ei painuta kaela ega tõsta 
sulgi kohevile nagu 
kühmnokk-luik.

keskmiselt

Linnud valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos IIkat

Tiivad musta-valgevöödilised, 
sabaalune roosakaspunane. 
Isaslinnul punased suled pealael, 
emaslinnu pea üleni must.

mets, niit, asula, park

Niisked, vanemate 
puudega segametsad ja 
salu-lehtmetsad, eelistab 
kasepuid. Puisniidud, 
linnades parkides.

Püsivad enamasti paigal 
aastaringselt.

Suur-kirjurähn - õlal suur valge 
laik. Isaslinnul kuklal väike 
punane laik.

keskmiselt

Linnud tamme-kirjurähn Dendrocopos medius IIIkat

Aastaringselt samas sulestikus, emas- 
 ja isaslind erinevad. Isase rähni 
kukalt ehtiv punane "mütsike" ulatub 
kuklataha, emasel vaid pealael. 
Valged “pagunid” õlgadel, roosa 
sabaalune, mustad triibud alaküljel.

park, mets Vanad pargid, lehtmetsad. Paigalind.
Suur-kirjurähn - õlal suur valge 
laik. Isaslinnul kuklal väiek 
punane laik. Kõht valge.

üksikud

Linnud väike-kirjurähn Dendrocopos minor IIIkat

Meie rähnidest kõige väiksem. 
Ainuke kirjurähn, kellel puudub 
sabaalusel punakas värvus. 
Isaslinnud on punase, emaslinnud 
musta pealaega. Must selg 
valgevöödiline.

mets, park
Metsad, pargid, kalmistud. 
Leht- ja segametsad.

Paigalind, osaliselt rändab 
talveks lõuna poole. 

Valgeselg-kirjurähn - sabaalune 
roosakaspunane. Suur-kirjurähn - 
 palju suurem, sabaalune 
punane.

keskmiselt

Linnud musträhn Dryocopus martius IIIkat

Üks suuremaid rähnilisi Eestis. 
Mõlemad sugupooled on üleni 
mustad, isasel on terve pealagi 
punane, aga emaslinnul on ainult 
väike punane kuklalaik.

mets

Puhtad männikud, 
lehtmetsad. Enim vanades 
suuretüvelistes 
segametsades.

Enamasti paigalind, 
sügiseti osad isendid 
rändavad.

Väga pelglik ja arg. Pesa 
sageli lageraielangil 
säilikpuudes.

keskmiselt

Linnud põldtsiitsitaja Emberiza hortulana IIkat Ohualdis

Vanalinnud sarnased, mõlemal 
kollakas kurgualune ning 
kollakasroosa rind ja kõhualune. 
Emaslinnu ja noorlinnu pugualal ja 
pealael on tume triibustus. Silma 
ümber kollakas võru.

põld Põllumajandusmaastik.
Saabub aprillis-mais, 
lahkub septembris.

Eestis suhteliselt 
vähearvukas. Levinud enam 
Lääne- ja Põhja-Eestis.

keskmiselt



Linnud väikepistrik Falco columbarius I kat Ohualdis

Tiivad piklikud ja teravatipulised. 
Isaslinnud on emastest väiksemad. 
Isaste ülapool sinakas-hall mustade 
suleroodudega, alapool oranžikas ja 
piklike tumepruunide tähnidega. 
Emas- ja noorlinnud sarnase 
sulestikuga: ülapool tumepruun 
hallika varjundiga, roostepruunide 
vöötidega, alapool ookerjas ja piklike 
tumepruunide tähnidega.

muu
Looduslikult mitmekesised, 
vahelduvate kooslustega 
maastikud.

Aprillist oktoobrini, vahel 
ka talvitub siin. Kevaditi ja 
sügiseti läbirändel.

vähe

Linnud rabapistrik Falco peregrinus I kat

Jõulise kehaehitusega, 
voolujoonelise sulestikuga. Saba ja 
jalad suhteliselt lühikesed, varbad 
pikad, tugevate küünistega. Tiivad 
pikad ning teravad. Sulestiku ülapool 
on hallikaspruun ning tumepruun, 
alapool valkjas ja roostekarva 
triipude või laikudega. Emaslind 
umbes kolmandiku võrra isasest 
suurem.

soo Suured rabad.
Saabub märtsis, lahkub 
septembis. Harva ka 
talvitub meil.

Viimane pesitsus tehti Eestis 
kindlaks 1971. aastal.

üksikud

Linnud lõopistrik Falco subbuteo IIIkat

Suhteliselt väike pistrikuline. Ülapool 
paasi-karva hall, alapool aga valge 
selgete tumedate triipudega. Tiivad 
piklikud ja teravad, saba suhteliselt 
lühike.

mets Männikud.
Saabub mais, lahkub 
septembris-oktoobris.

Punajalg-pistrik
Võib suvel sageli kohata 
avamaastikul õhust kiile jt. 
putukaid püüdmas.

vähe

Linnud tuuletallaja Falco tinnunculus IIIkat Ohulähedane

Väike sale pistrikuline. Isalinnu 
ülapool on telliskivipunane pruunide 
tilgakujuliste laikudega, alapool ookri 
värvi ja pruunitähniline. Emalinnu 
ülapool roostekarva ja pruunide 
vöötidega, tiivad piklikud ja saba 
suhteliselt pikk.

põld Kultuurmaastikud.
Aprillist oktoobrini, 
harvem talvitub.

Saagijahil olevale linnule on 
iseloomulik  raplev lend 
kohapeal

vähe

Linnud punajalg-pistrik Falco vespertinus IIIkat

Isalinnu ülapool sinakas-hall. Jalad, 
alapool, silmade ümbrus ning nokk 
punased. Emaslinnu ülapool hall, 
tumedate pruunikashallide 
vöötidega. Pea ja alapool oranžid 
ning silmade ümbrus tume. Tiivad on 
piklikud ja teravatipulised. Emaslind 
on isasest suurem.

muu
Looduslikult mitmekesised, 
vahelduvate kooslustega 
maastikud.

Aprillist septembrini. Meil harva esinev haudelind. üksikud

Linnud väike-kärbsenäpp Ficedula parva IIIkat

Aastaringselt samas sulestikus. 
Ülapool pruun, alapool valkjas. 
Emase kurgualune on helepruun, 
isase oma aga hoopis silmapaistvalt 
oranž.

mets
Tihedamad kuusikud ja 
kuuse-segametsad.

Saabub aprilli lõpus-mais, 
lahkub august-september.

Peatumisel nõksutab tihti 
saba ja kehitab tiibu.

palju

Linnud rohunepp Gallinago media IIkat Ohualdis

Pika sirge noka, jässaka keha, 
pikkade jalgadega ja pruunikirju 
sulestikuga lind. Rinnal, kõhu all 
tugev ja selge vöödistus. Maas 
seisval linnul selgelt näha valge 
tiivavööt. Välimised sabasuled laialt 
valged.

niit, soo
Jõelammid, luhaniidud, 
madal- ja siirdesood.

Saabub aprilli teises 
pooles, lahkub augustis-
septembris.

Tikutaja - väiksem, saledam ja 
pikema nokaga.

Rohust lendutõus peaaegu 
hääletu ja sirgjooneline.

keskmiselt

Linnud tait Gallinula chloropus IIIkat

Tume sulestik, punane laubakilp, 
valged küljetriibud, valged sabaaluse 
kattesuled. Punane nokk on kollase 
otsaga. Mõlemast soost linnud on 
sarnased, isane on emasest veidi 
suurem. Kollased pikad jalad on 
pikkade varvastega.

veekogu
Järved, tiigid, seisva ja 
liikuva vee ja lopsaka 
taimestikuga veekogud.

Saabub aprilli keskpaigas, 
lahkub septembris-
oktoobris.

Lauk - nokk ja laup valged.
Nõksutav ujumisstiil. Meil 
rohkem Lõuna-Eestis.

üksikud

Linnud järvekaur Gavia arctica IIkat
Äärmiselt 
ohustatud

Hane suurune tume lind. Seljal 
valged tähnid, terav nokk, pikk ja 
jäme kael, väga lühike saba. Emas- ja 
isaslind on üksteisele sarnased.

veekogu, rannik
Rändel rannikumerel, 
pesitseb suurematel 
siseveekogudel.

Kõige arvukamalt kevad- 
ja sügisrände ajal aprillist-
juunini ja septembrist-
oktoobrini. 

Väga harv haudelind üksikud



Linnud punakurk-kaur Gavia stellata IIIkat

Vahetab sõltuvalt aastaajast 
sulestikku. Talvesulestik ülalt 
mustvalge-kirju ja altpoolt 
silmapaistvalt valge. Punane kurk 
asendub talvel valge kurguga. 
Hundsulestikus halli pealae ning 
punase kurguga. Emas- ja isaslind on 
üksteisele sarnased.

rannik Rannikumeri

Läbirändaja kevadel 
sügisel, lisaks talvitub igal 
aastal meie vetes päris 
palju linde.

Viimane pesitsev punakurk-
kaur leiti Eestist 1947. aastal.

üksikud

Linnud värbkakk Glaucidium passerinum IIIkat

Aastaringselt sarnase välimusega. 
Umbes kuldnoka suurune. Ülapool 
tumepruun väikeste valgete 
tähnidega, valkjal alapoolel hõredad 
triibud. Silmad suured ja kollased 
nende kohal heledad kulmud. Nokk 
kollane.

mets
Vanad kuusikud, kuuse 
ülekaaluga segametsad, 
vahel männikud.

Aastaringselt, parim aeg 
sügis-talv.

Suluspesitseja. keskmiselt

Linnud sookurg Grus grus IIIkat

Halli sulestikuga, tumedate jalgadega 
ning heleda nokaga suur lind. Näol 
on selgesti eristatav valge laik ning 
vanalinnu pealaes on punane laik. 
Iseloomulik kohev sulgedest „saba“.

soo, raiesmik, kallas, niit, 
põld

Sood, niisked raiesmikud, 
rabad, roostikud, niidud ja 
põllud.

Märts-oktoober
Pesa on hästi varjatud suur 
taimekuhi maapinnal. 

palju

Linnud merikotkas Haliaeetus albicilla I kat Ohulähedane

Tiibade sirutus kuni 2,5 meetrit. 
Noorlindude sulestik üleni 
tumepruun, nokk must. Vanalindude 
sulestik heledam, kael ja pea kahkjas-
pruunid. Noka must värvus asendub 
järk-järgult pleekinud kollase 
värvusega, jalad kollased. Vanalinnul 
valged sabasuled. Lennupildis hoiab 
laialisirutatud saba ja kaela keha 
pikiteljest madalamal.

mets, veekogu, muu

Rohkem Lääne-Eestis ja 
Peipsi vesikonnas. 
Täiskasvanud linnud 
enamasti paiksed ja 
pesapaiga lähedase 
ümbruse truud 
aastaringselt. Talviti 
läänerannikul lahtise vee 
läheduses.

Paigalind.
Pesa tavaliselt mõne suurema 
männi või haava otsas.

keskmiselt

Linnud suitsupääsuke Hirundo rustica IIIkat

Sügavalt harkis saba. Sulestiku 
ülapool läikiv-sinkjasmust ja alapool 
peamiselt kreemikasvalge. Laup ja 
kurgualune roostepunased.

põld Külamaastik

Saabub aprilli keskpaigas, 
enamasti mai alguses. 
Lahkub alates augusti 
keskpaigas kuni 
septembri keskpaigani.

vähe

Linnud väänkael Jynx torquilla IIIkat

Ülapool pruuni- ja hallitähniline, 
alapoolel tumedad viirud heledal 
taustal. Läbi silma ja piki kaela kulgeb 
tume joon. Teine tume joon keset 
selga. Saba pikk hõredate vöötidega.

mets, niit, asula, park, aed
Hõre puistu, puisniidud ja 
linnapargid, aed

Saabub aprilli lõpus-mai 
alguses, sügisränne 
peamiselt septembris.

Pesitseb sageli pesakastides keskmiselt

Linnud rabapüü Lagopus lagopus I kat Ohustatud

Umbes varese suurune. Ema- ja 
isalind sarnased. Talviti valged, saba 
ja nokk must. Kevadel pea, kaela, 
rinna ja eesselja värvus tellisepruun, 
ülejäänud keha valge. Suvel valged 
vaid tiivad, kõhualune ja jalad. Muu 
sulestik on punakaspruun. Emaslind 
on veidi pruunim. Sügiseti näevad 
linnud välja samasugused, kui 
kevadel.

soo Rabad, siirdesood. Paigalind.
Pesa tavaliselt männi all või 
tihedas puhmastikus.

vähe

Linnud punaselg-õgija Lanius collurio IIIkat

Umbes talvikese suurune tugev ning 
jässakas lind. Noka tipp konksjas. 
Isaslinnul on pruunikaspunane selg ja 
tiiva kattesuled ning üle silmade 
ulatuv must triip. Pea, kael ja 
nimmepiirkond on hallid, tiivad 
tumepruunid, saba must valgete 
servadega. Kurgualune, rind ja kõht 
on valged, külgedel ja puguala 
servadel on roosat värvi.

mets, nit, võsa

Hõredad leht-, sega- ja 
okaspuistud, sagedamini 
puisniitudel ja 
põõsastikkudes.

Saabub mai keskel, 
lahkuvad augustis, 
septembris.

Saaki märgates sööstab 
noolena selle poole ja napsab 
osavalt õhust kui ka 
maapinnalt. Rohus liikuvat 
saaki luurab rappelennul 
nagu kull, püsides ägedalt 
tiibu liigutades ühel kohal.

palju



Linnud hallõgija Lanius excubitor IIIkat Ohulähedane

Umbes väikese rästa suurune pika 
sabaga lind. Linnu ülapool on 
tuhkhall, alapool valge, mustad tiivad 
ja saba üksikute valgete 
sulepartiidega. Silma läbib lai must 
triip. Noorlindude alapoolel esineb 
triibustus, mis talveks kaob. Isas- ja 
emaslind sarnased.

soo, võsa, mets
Rabad, põõsasrabad ja 
hõredad puisrabad.

Saabub märtsis-aprillis, 
lahkub septembris-
oktoobris

Pesa peaaegu alati 
rabamännil. Lend lainjas, 
teeb rappelendu.

keskmiselt

Linnud tõmmukajakas Larus fuscus IIkat Ohustatud

Jalad intensiivsed roosakad/kollased, 
nokk kollane, punase laiguga. Selg ja 
tiivad mustad,väga väikeste  valgete 
laikudega tiivaotstel. Pea on talvel 
hallikas. Noorlindudel on 
mustjaspruun mustriga keha 
pealpool.

rannik, veekogu, kallas
Mererannad, suuremate 
järvede ääres.

Saabub märts-aprill, 
lahkub september-
oktoober.

Merikajakas - erineb 
merikajakast väiksema kasvu, 
saledama kere ning pikemate ja 
kitsamate tiibade, samuti 
peenema noka poolest. 
Hõbekajakas - temal aga 
helehallid tiivad.

Pesitseb kolooniates vähe

Linnud väikekajakas Larus minutus IIkat Ohualdis

Tiivapealne helehall, tiivaalune 
tuhmmust. Hundrüüs on pea kuni 
kaelani süsimust. Puhkesulestikus 
pea must värvus puudub.

veekogu, niit, rannik

Madalatel 
taimestikurohketel järvedel,
 luhtadel kui ka 
madalatel rannikumärgalad
el.

Arvukus kevadel ja sügisel 
rände ajal.

Naerukajakas - pea tume osa 
lõpeb kuklapoolel. Tiivaalused 
valged.

Ainuke musta tiivaalusega 
kajakas. Peamiselt Lääne- ja 
Ida-Eestis.

keskmiselt

Linnud vöötsaba-vigle Limosa lapponica IIIkat

Keskmise või suurema kasvuga 
kurvitsaline. Pikk ülespoole kaardus 
roosa tipuga tume nokk. Kael, rind ja 
kõht on hundsulestikus telliskivikarva 
ja talviti valkjas. Selg on mõlemal ajal 
tähniliselt hallikas. Jalad on hallid. 
Emane on veidi suurem kui isaslind, 
pikema nokaga ja hundsulestikus 
võib puududa punakas värv. 
Noorlinnud sarnanevad 
talvesulestikus vanalindudele.

rannik
Liivaste ja mudaste 
kallastega rannikud.

Läbirändel mais ja juuli 
lõpust poole septembrini.

Mustsaba-vigle - tema nokk sirge. Meil tavaline läbirändaja. puuduvad

Linnud mustsaba-vigle Limosa limosa IIkat Ohulähedane

Nii isaslinnul kui ka emaslinnul lai 
valge tiivavööt. Pikad hallid jalad. 
Pikk sirge oranzikas nokk. Kael ja rind 
punakaspruunid. Rinna alumine osa 
ja kõht valged, tumedate 
pikivöötidega. Sabaots must. 
Noorlindudel hele kulmutriip ning 
hallid põsed. Puhkesulestik on neil 
enamasti hall.

soo, niit, rannik
Sood, niisked niidud, rändel 
luhtadel ja randadel.

Saabub aprilli alguses, 
lahkub august-september.

Vöötsaba-vigle - nokk kõver ja 
tume.

keskmiselt

Linnud männi-käbilind Loxia pytyopsittacus IIIkat

Meenutab veidi papagoid tänu oma 
nokale: nokaotsad kõverad ja 
omavahel risti. Isaslinnud punased 
või oranzhid, emased rohekad või 
kollakad, sulestiku värvuses on palju 
variatsioone. Tiivapealsed tavaliselt 
tumedamad kui keha, kohati 
pruunika toonini välja. Sabaalune 
valge, mustade tähnidega. 
Noorlinnud hallikad, tugevate 
triipudega.

mets Männikud Invasiooniliik
Kuuse-käbilind - väiksem nokk ja 
väiksem pea. Sulestiku järgi neid 
kahte raske eristada.

Väikesearvuline vähe

Linnud nõmmelõoke Lullula arborea IIIkat

Hallikaspruuni värvi, puguala ja 
rinnal tumedamad triibud. 
Kulmukaar valkjas. Sabaots valge ja 
lühem kui teistel lõokestel. Lagipeal 
suletutt.

nõmm, mets, raiesmik
Nõmmed, nõmmemetsad, 
loometsad, liivased 
raiesmikud.

Saabub märtsi lõpus, 
lahkub augusti lõpust 
kuni oktoobrini. 

Lend lainjas ja tõukeline. 
Väga iseloomulik laul.

keskmiselt

Linnud luha-sinirind Luscinia svecica cyanecula IIkat

Enam-vähem varblase suurune. 
Põhitoonid tumedad, kontrastne 
hele kulmutriip. Isaslinnu pea, 
kurgualune ja puguala 
rukkilillesinised. Emaslinnul siniseid 
toone pole. Kõht ja rind valged.

võsa, niit, veekogu, soo

Põõsaniidud, kraavikallaste 
pajupõõsad, kinnikasvavate 
tiikide ja lompide ümbrus, 
põõsassood, luhad.

Saabub  aprilli lõpus-mai 
alguses, lahkub septembri 
keskel.

Tundra-sinirind
Sageli ajab saba püsti ja laiali. 
Raskesti määratav sinirinna 
alamliik.

üksikud

Linnud mudanepp Lymnocryptes minimus IIkat Ohualdis

Umbes lõokese suurune. Nokk kuni 4 
cm. Rinnal ja külgedel 
kreemjaskollakad pikitriibud, selg ja 
õlad roheka metalliläikega, 
tumedamate täppidega. Kõht valge. 
Pealagi must, silmade kohal kaks 
kollast triipu.

soo, niit
Soised alad, üleujutatud 
luhad.

Märtsist septembrini, 
vahel oktoobrini.

Tikutaja - tema on suurem ja 
pikema nokaga.

Pesitseb älverabades üksikud



Linnud tõmmuvaeras Melanitta fusca IIIkat
Puuduliku 
andmestikuga

Aastaringselt sarnase välimusega. 
Isaslinnu keha sügavmust, nokk 
oranž. Emaslind tuhmpruun, beežika 
põsega. Iseloomulik on  valge 
tiivaküüdus.

rannik Rannikumeri Arvukaim kevadrändel.
Mustvaeras - isaslinnul nokk 
kollane. Emasel rohkem beeži 
põsel. Üleni tume lind.

keskmiselt

Linnud väikekoskel, pudukoskel Mergellus albellus IIkat

Isaslinnul valge pea, kael ja rinnus, 
selg, silmade ja noka vaheline ala 
must, peas valge tutt. Kuklalt 
rinnuseni jookseb mõlemalt poolt 
keha tagurpidi V-kujuliselt mustad 
triibud. Emaslinnu pea roostepruun, 
kurgualune valge, mujalt hall. Nokk 
ja jalad mõlemal sugupoolel hallid.

rannik, veekogu
Lääneranniku 
merelahtedel, Peipsil, 
Võrtsjärvel.

Tavaline läbirändel nii 
kevadel kui ka sügisel, 
talvel väikesearvuline

Jääkoskel - temal on rohekas pea. Eestis ei pesitse. üksikud

Linnud must-harksaba Milvus migrans IIIkat
Äärmiselt 
ohustatud

Emas- ja isaslinnud sarnased. 
Ülapool tumepruun. Nokk ja 
küünised mustad, jalad kollased. 
Tiivad piklikud ja ümarate otstega, 
tiival hele põikvööt. Saba suhteliselt 
pikk ja väheke harkis. Emaslinnud 
isastest veidi suuremad. Noorlinnu 
sulestik helepruun roostjate 
tähnidega.

mets, veekogu, muu

Niisketes metsades ja 
suuremate jõgede ja 
järvede ümbruses. 
Saagijahil avamaastikus.

Aprill-september.
Roo-loorkull - puudub tiiva peal 
hele põikvööt.

üksikud

Linnud kuldhänilane Motacilla citreola IIIkat Ohulähedane

Isaslinnul pea kollane, must 
kuklatriip. Puhkesulestikus isalinnu 
pealagi muutub halliks. Emaslinnu 
pealagi ja selg hall, põskede ja kukla 
tumedamate piirkondade vahelt 
jookseb läbi noka juurest algav 
kollane triip. Isas- ja emaslinnul valge 
sabaalune. Tiiva hoosulgedel on laiad 
valged äärised.

kallas, niit
Veekogude kaldad, 
madalamad karjamaad.

Saabub valdavalt aprilli 
keskpaigas, lahkub 
septembris.

Hänilane - tema selg on kollakas- 
või pruunikashall, samuti on tal 
valge silmatriip. Jõgivästrik - 
isaslinnul on kurgu all must laik, 
emalinnul tumedal taustal valge 
laik. 

üksikud

Linnud hänilane Motacilla flava IIIkat

Alapool kollane või kollakas, selg 
kollakas- või pruunikashall, pika saba 
äärmised suled valged, selgesti 
eristatav kulmutriip.

niit
Niidud, karjamaad, 
jõeluhad.

Saabub aprilli lõpus-mai 
alguses, lahkub 
septembris.

Kuldhänilane - isaslinnul pea 
kollane.

keskmiselt

Linnud suurkoovitaja Numenius arquata IIIkat

Jalad pikad, nokk väga pikk ja 
peenike, selgelt allapoole kaardunud. 
Tiivad piklikud, üsna terava tipuga. 
Sulestikud emas- ja isalindudel 
ühesugused: hallikas-pruunikas 
vöödilised, selja tagumine osa ning 
saba- ja kõhualune on valged. 
Tiibade alapool on valkjas-helehall.

niit, soo

Niisked niidud, heinamaad, 
luhad, sood, rabad. 
Järvede, jõgede ning 
ojadega külgnevatel 
niitudel ja karjamaadel.

Aprillist oktoobrini.

Väikekoovitaja - tema pealael ja -
külgedel on selgemini 
väljajoonistuvad heledad ja 
tumedad triibud.

keskmiselt

Linnud väikekoovitaja Numenius phaeopus IIIkat Ohulähedane

Emas- ja isaslinnu sulestikud 
ühesugused, emaslind isasest natuke 
suurem. Sulestik hallikas-
pruunivöödiline. Tagaselg ning saba- 
ja kõhualune valged. Tiibade alapool 
heledat tooni. Jalad suhteliselt pikad, 
nokk pikk ja peenike ning selle 
tipuosa allapoole kaardunud. Tiivad 
on piklikud ning üsna terava tipuga.

rannik, soo
Rändel sageli 
mererannikul, pesitseb 
üksnes rabades

Aprillist oktoobrini.
Suurkoovitaja - suurem ja 
pikema nokaga.

keskmiselt

Linnud lumekakk Nyctea scandiaca IIIkat

Isaslind peaaegu täiesti valge, mõne 
harva tumedama tähniga. Emas- ja 
noorlinnud valged, sulgedel 
pruunikaid ja halle tähne. Jalad 
kaetud sulgedega.

muu, kallas
Avatud maastikud, rändel 
veekogude kallastel.

Haruldane talikülaline 
novembrist aprillini

puuduvad

Linnud kalakotkas Pandion haliaetus I kat Ohualdis

Eesti kotkastest väikseim. Tume 
ülapool on tugevas kontrastis heleda 
alapoolega. Pea valge. Lai silmatriip 
mis kulgeb seljani. Üle valge rinna 
kulgeb tumedam puguvööt. Kuklal 
pikematest sulgedest tutisarnane 
osa. Tiivad tumedad, hoosuled ja 
sabasuled tumedatriibulised. Küüned 
ja nokk mustad. Emas ja isaslind 
sarnased.

veekogu
Madalate kalarikaste 
veekogude lähedus.

Saabub aprillis-mais, 
lahkub augustis-
septembris.

Pesa tavaliselt männi ladvas. keskmiselt



Linnud herilaseviu Pernis apivorus IIIkat

Nokk must, kael ja kõht pruuni-valge 
täpiline. Selg enamasti pruun. 
Isaslinnu pea sinakashall, emaslinnul 
pruun. Silmad kollased. Emaslind 
isasest natuke suurem ja tumedama 
sulestikuga.

mets Suured metsad.
Saabub aprillis, lahkub 
septembris.

Hiireviu. Herilaseviul on väiksem 
pea, peenem kael, pikem 
ümarate nurkadega saba ning 
pikemad ja kitsamad tiivad. 
Herilaseviul on erkkollased 
silmad, samuti noka kollane on 
rohkem noka juurel. 

keskmiselt

Linnud veetallaja Phalaropus lobatus IIIkat

Emalinnu keha ülapool tumepruun, 
seljal kollased laigud. Pea 
hundsulestikus tumepruun, 
kurgualune valge. Ümber kaela 
kulgeb lai roostepunane vööt. 
Puguala ja keha küljed emalinnul 
hallikaspruunid, muu keha alapool 
aga on valge. Hundsulestikus 
isalinnul roostepunane vööt 
tunduvalt nõrgem, mis paikneb kaela 
külgedel. Nokk must, jalad 
mustjasrohelised. Puhkesulestikus ei 
ole roostepunast vööti. Laup, ala- ja 
külgkael ning kogu ülejäänud keha 
alapool on valged. Toitumise ajal 
ujub kergelt õngekorgina, liigutused 
kiired.

niit, rannik
Madalad lombid 
rannaniitudel või madalas 
rannavees

Mai-september. Eestis pesitseb 0-5 paari. üksikud

Linnud tutkas Philomachus pugnax I kat Ohustatud

Hundsulestikus isasel kirevalt 
värviline 'kohev' ülakeha, pealael 
tutid. Nii isasel kui emasel on selg 
hallikaspruun ja kõht valge. Nokk on 
tumeoranž, tumeda tipuga. Emase 
pea pruunitriibuline ja rind õrnalt 
telliskivikarva, tumedate triipudega. 
Jalad kollased. Talvesulestikus 
mõlemal alakeha, valge pealpool 
hallikas.

niit, veekogu
Niisked rohumaad, rändel 
rannikul ja sisemaa 
mudased veekogud.

Läbirändel aprilli lõpust 
maini ja juuli lõpust 
septembrini. Osad linnud 
jäävad suvel pesitsema.

Iseloomulikud mänguplatsid 
rannaniitudel ja luhtadel, kus 
toimuvad turniirid isaste 
vahel.

keskmiselt

Linnud laanerähn Picoides tridactylus IIkat

Aastaringselt samas sulestikus. Isase 
kukalt ehib kollane "mütsike", emase 
pealagi on ühtlaselt must-valgekirju. 
Selg valge, pea musta-valgetriibuline, 
isasel on kiird kollane. Jalgadel on 
kolm varvast: kaks on ette, üks taha 
suunatud.

mets
Vanemad puistud, kus 
rohkelt kuivanud puid.

Paigalind
Vajatud eluviisiga, häälitseb 
harva ja koputab vaikselt.

keskmiselt

Linnud hallpea-rähn Picus canus IIIkat

Keha pealtpoolt roheline, kollaka 
päranipualaga, altpoolt hallikas. Pea 
ja kukal hall, peenike must haberiba, 
silma ja noka vahel peenike must 
silmalaik. Isalinnul väike punane laik 
otsmikul, emalinnul punane laik 
puudub. Nokk lühike ja sale.

mets, soo, niit

Valgusrikkad sega- ja 
okasmetsad, lodu-
sanglepikud, puisniidud, 
jõelammid.

Paigalind.
Roherähn - trummeldab harva. 
Roherähnil on pealagi laialt 
punane.

Lend on tõtlik ja kiire, puude 
vahel põiklev ja üles-alla 
kõikuv.

keskmiselt

Linnud roherähn Picus viridis IIkat Ohustatud

Seljapealne sulestik ja tiivad kollakas-
oliivrohelised, alapool 
hallikasroheline. Päranipuala 
erekollane. Roherähni kiirupealsel 
punased suled, silma ümbrus must. 
Nokk suhteliselt pikk ja saba lühike. 
Isalinnul punane laik silma all.

mets, niit, park
Lehtpuupuistud, 
puisniidud, pargid.

Paigalind.

Hallrähn - trummeldab rohkem. 
Hallrähni isalinnul on vaid väike 
punane laik otsmikul ning 
emalinnul punane laik otsmikul 
puudub. Hallrähni haberiba on 
aga peenike must triip. 

Esinemine teada vaid 
Saaremaal.

üksikud



Linnud rüüt Pluvialis apricaria IIIkat

Hundsulestikus kuldse-musta 
tähnilise pealae, tiibade ja seljaga. 
Nägu ja kael must, valge äärisega. 
Rind ja kõhualune mustad, 
sabaalune valge. Jalad mustad või 
tumehallid. Talvel pea ja rind 
kollakas, alakeha valge.

soo, põld, niit
Pesitseb vaid rabades, 
rändel ka   põldudel ja 
heinamaadel

Saabub märtsis-aprillis, 
lahkub augustis-
septembris.

Plüü. Plüü on suurem kui rüüt, 
toekama nokaga. Ülakeha on 
hõbedasem/kuldsem. 
Hundsulestikus on plüü must 
värv toekam ja ulatuslikum. 
Lennul on plüüd lihtne eristada 
tiivaaluse kerepoolse musta 
järgi, valge tiivatriibu ja 
sabaaluse valge järgi. Rüüdi 
musta ja kerevärvi vahel jookseb 
terves pikkuses valge triip, plüül 
on see triip vaid rinnani.

palju

Linnud sarvikpütt Podiceps auritus IIkat Ohulähedane

Isas- ja emaslinnud sarnased. 
Hundsulestikus on rohkelt pruuni 
ning iseäralikud oranzhid “sarved” 
peas, puhkesulestik peaaegu must-
valge, pealagi must, põsed valged, 
kael ja selg hallikad.

veekogu, rannik
Väikestel ja madalaveelistel 
jäänukjärvedel, tiikidel, 
rannikul.

Saabub aprillis-mais, 
lahkub augustis-oktoobris.

Mustkael-pütt - tema on 
väiksem, tutid väiksemad ja kael 
must. Väga haruldane 
eksikülaline.

keskmiselt

Linnud hallpõsk-pütt Podiceps grisegena IIIkat Ohulähedane

Isas- ja emaslindude välimused 
sarnased, hund- ja puhkesulestik 
erinevad. Hundsulestikus kael 
punane, puhkesulestik peaaegu 
must-valge, segatud hallidesse 
toonidesse. Nokk on mustjas, kollaka 
tüvikuga.

veekogu, rannik
Väikestel ja madalaveelistel 
jäänukjärvedel ja tiikidel, 
rannikul.

Saabub aprilli lõpuks, 
lahkuvad septembris-
oktoobris.

vähe

Linnud kirjuhahk Polysticta stelleri IIkat Ohustatud

Aastaringselt sarnase välimusega. 
Isaslinnu pea, rind ja küünra-
kattesuled valged või kergelt 
sinakad, kuklaosa suled on rohekad, 
silmarõngas ja kurgualune mustad, 
puguosa punakaspruun. Emaslind 
ookerpruun.

veekogu, rannik Rannikumeri
Novembrist-detsembrist 
kuni aprilli-maini.

Tegutseb sageli väga 
tihedates parvedes

üksikud

Linnud väikehuik Porzana parva IIkat Ohualdis

Jässaka kehaehituse, pikkade jalgade 
ja lühikese kaelaga. Nokk roheline, 
punase tüvega. Jalad rohelised. 
Sulestik kõhu alt hall, pealaest alates 
algab aga pruunikates toonides 
sulestik. Emaslinnul valge kurgualune 
ja nägu, beežikas kõhualune. 
Noorlind sarnaneb emaslinnule.

kallas
Tegutseb hundinuiade ja 
pilliroo vahel.

Saabub aprillis- mais, 
lahkub septembris- 
novembris.

Täpikhuik - sulestik täpiline.

Meil väikesearvuline 
haudelind. Kuuldakse 
peamiselt häälitsusi, väga 
harva vaadeldav.

üksikud

Linnud täpikhuik Porzana porzana IIIkat

Jässakas, jämeda kaelaga ning suurte 
jalgadega. Täpiline, kaugelt näib lind 
üleni tume. Sulestik kõhu alt hallikas, 
seljalt roostepruun. Nokk kollane, 
peale lähemal muutub oranžikaks, 
noortel üleni pruunikas-kollane. 
Valge sabaalune.

soo, niit, kallas
Madal- ja siirdesoodel, 
luhtadel, niisketel niitudel, 
järvekallastel.

Saabub mai alguses, 
lahkub septembris.

Väikehuik - temal punane 
nokatüvi.

Tavaline haudelind.Kuuldakse 
peamiselt häälitsusi, väga 
harva vaadeldav.

keskmiselt

Linnud rooruik Rallus aquaticus IIIkat

Seljaosa pruunikas, alapool 
tumedam. Külgedel kitsad valged 
triibud vaheldumisi mustade laiade 
triipudega. Nokk helepunane, pikk ja 
veidi kõvera otsaga. Pikad varbad ja 
punased jalad.

kallas, rannik Roostikud 
Saabub aprillis, lahkub 
oktoobris, üksikud 
talvituvad.

Öise eluviisiga, liikumisel 
nõksutab saba. Kuuldakse 
peamiselt häälitsusi, väga 
harva vaadeldav.

keskmiselt

Linnud naaskelnokk Recurvirostra avosetta IIkat Ohulähedane

Sulestik mustvalge, nokk pikk ja 
ülespoole kõver. Pea nokast alates 
kukla taha välja must, põsed valged. 
Keha üleni valge, tiivade ääred 
moodustavad aga musta ovaali tiiva 
ümber. Lennul nähtavad kaks musta 
triipu seljal. Emastel aimatav 
silmarõngas. Noorlindudel 
seljapealne sulestik pruunika 
viirutusega.

rannik, niit, saar Rannaniidud, laiud
Saabub aprilli keskel-mai 
alguses, lahkub 
septembris.

Peamiselt Lääne-Eestis. keskmiselt

Linnud kaldapääsuke Riparia riparia IIIkat Ohulähedane
Meie väikseim pääsuke. Keha 
pealpool pruun, alumine pool valge. 
Rinnal jookseb pruun triip.

veekogu, karjäär
Vee lähistel kõrgete kruusa- 
 või liivakallastega 
paikades, karjäärides

Saabub aprillis-mais, 
lahkub augustis-
septembris.

Pesitseb kolooniatena 
uuristades pesakoopad liiva 
või kruusa sisse

vähe



Linnud koldvint Serinus serinus IIIkat Ohulähedane

Jämeda kaelaga, väikese nokaga. 
Alakeha tugevate triipudega. Isaslind 
on sidrunikollase peaga ja rinnaga, 
emaslindudel ja noortel kollast vaid 
alakehal. Keha pealpool 
pruunikashall, veidike kollast sees.

mets, park
Avarad okaspuudega 
metsad ja pargid.

Saabub aprillis, lahkub 
oktoobris. 

Sageli linnades ja alevites. üksikud

Linnud väiketiir Sterna albifrons IIIkat Ohulähedane

Isas- ja emaslind sarnased. 
Hundsulestikus linnul must pealagi, 
laubal valge laik. Nokk kollane, musta 
tipuga, jalad kollased. Puhkesulestik 
sarnane hundsulestikule, 
puhkesulestikus pealagi valgem ja 
nokk on must.

rannik Mererannik
Saabub aprilli lõpus, 
lahkub juulis-augustis.

Pesitseb sageli üksikute 
paaridena, harvem hõredas 
kolooniates.

keskmiselt

Linnud räusk Sterna caspia IIkat Ohualdis

Jalad mustad, nokk pikk jäme 
punakas-oranzh, musta tipuga. 
Pealagi must, kael, kõht ja saba 
valged. Keha pealmine osa helehall, 
tiivaalused heledad. Talvesulestikus 
pealagi must heledate triipudega.

rannik, saared Mererannik, laiud
Saabub aprilli lõpus, 
lahkub juulist 
septembrini. 

Maailma suurim tiiruliik. vähe

Linnud jõgitiir Sterna hirundo IIIkat

Isas- ja emaslind sarnased. Pealagi 
nokani must, nokk punane musta 
tipuga, selg helehall, kõht valge, jalad 
punased. Puhkesulestik sarnane 
hundsulestikule, puhkesulestikus 
vaid pealagi valgem ja nokk on must.

veekogu, rannik, kallas
Lahed, sisemaa järvede 
rannad, suuremad jõed.

Saabub aprillis-mais, 
lahkub augustis-
septembris.

Randtiir - temal nokk punane, 
jalad lühemad.

keskmiselt

Linnud randtiir Sterna paradisaea IIIkat

Isas- ja emaslind sarnased. Pealagi 
nokani must, nokk üleni punane, selg 
helehall, kõht valge ning jalad 
punased. Puhkesulestik sarnane 
hundsulestikule, puhkesulestikus 
pealagi valgem ja nokk tumedam. 
Noorlindude jalad ja nokk on mustad 
ja otsaesine valgem kui vanalinnul.

rannik, saared Mererannik, laiud
Saabub aprilli lõpus-mai 
alguses, lahkub juulis-
septembris.

Jõgitiir - temal nokk musta tipuga 
ja jalad pikemad.

keskmiselt

Linnud tutt-tiir Sterna sandvicensis IIkat

Keskmist kasvu tiir, nokk must 
kollase tipuga. Lühikesed mustad 
jalad. Keha pealpool on helehall ja 
tiivaalused valged. Pealagi must, 
kuklas iseloomulik tutt, mis ärrituse 
korral püsti tõuseb.

rannik, saared Mererannik, laiud
Saabub aprillis, lahkub 
septembris.

vähe

Linnud kodukakk Strix aluco IIIkat

Suuruselt ronga ja varese 
vahepealne. Sulestik üle keha 
täpiline, hallikas või punakaspruun. 
Selja pealt jääb kodukakk üldmuljelt 
pruunikaskollaseks, eespoolt 
heledam, kus domineerivad valged ja 
pruunid toonid. Saba on alt heledam, 
umbes kolmandiku keha pikkune. 
Nokk kollane ja küüned 
kollakasmustad.

põld Kultuurmaastikud. Paigalind.
Enamasti kuuleb ainult pikka 
ja kaugelekostvat huiget.

keskmiselt

Linnud habekakk Strix nebulosa I kat

Suurimaid kakulisi. Ühtlaselt halli 
värvi, hallikasmustade triipudega, 
lennus näha tiivaotstel kollakat tooni. 
Pea üsna lame, näos iseloomulikud 
„aastarõngad“, silmad kollased.

mets Okas- ja segametsad. Kogu aasta
Aktiivne nii öösel kui ka 
päeval.

üksikud

Linnud händkakk Strix uralensis IIIkat

Suur, hallikasvalge, pika sabaga 
kakuline. Nokk kollane, silmad 
mustjaspruunid. Nägu tuhkhall. 
Tiibade siruulatus 1,3 meetrit. 
Emaslind isaslinnust oluliselt suurem.

mets Suured metsamassiivid. Paigalind.

Pesitseb suurtes õõnsustes, 
murdunud kõrgetes 
kändudes, kulliliste ja 
ronkade risupesades, 
suureavalistes pesakastides.

keskmiselt



Linnud vöötkakk Surnia ulula IIIkat

Püstise kehahoiakuga, rind kaetud 
heledaviirulise sulestikuga, tiivad, 
selg ja saba tumedate pruunide 
sulgedega. Seljal ohtralt valgeid sulgi. 
Suur nurgeline pea, põsed ääristatud 
mustaga, otsmikul silmapaistev hele 
V-kujund. Silmad suured ja 
väävelkollased.

põld Kultuurmaastikud. Talvel.
Üksikud paarid võivad jääda 
pesitsema

puuduvad

Linnud vööt-põõsalind Sylvia nisoria IIIkat

Isaslinnu ülapool tuhkhall, 
emaslinnul pruunikam. Alapool 
valkjas, tumedate vöötidega. Nokk 
väike. Suurim põõsalind. Silma 
vikerkest kollane.

võsa, park
Põõsastikud, pargid, 
kadastikud.

Saabub mai teises pooles, 
lahkub augustis.

Peidulise käitumisega liik. keskmiselt

Linnud väikepütt Tachybaptus ruficollis IIIkat Ohulähedane

Isas- ja emaslindude välimused 
suhteliselt sarnased. Suvesulestikus 
pea ja kukal must. Põsed ja kaela 
esipool tumepunakas-pruunid. Selg 
must, küljed pruunid. Silma ja noka 
vahel valge laik. Talvesulestik 
ühtlaselt hallikas-pruun, põsed 
heledamad ning silma ja noka vahel 
kollakas laik.

veekogu, rannik
Lahesopid, väiksemad 
järved, aeglse vooluga jõed.

Aastaringselt, kuid väga 
haruldane.

üksikud

Linnud ristpart Tadorna tadorna IIIkat

Nii emas- kui ka isaslinnul kirev 
sulestik. Erkpunane nokk, 
tumeroheline kael ja pea, valge 
puguala, pruun vööt ümber keha 
ning tumedad ribad külgedel. 
Isaslinnul silmatorkav kühm 
nokatüvikul.

rannik, saared Mererannik, saared.
Saabub aprillis-mais, 
lahkub oktoobris.

Varahommikul sageli katustel 
mängimas.

keskmiselt

Linnud teder Tetrao tetrix IIIkat Ohulähedane

Kodukana suurune. Isaslinnul must 
sinaka helgiga sulestik. Valgeid sulgi 
tiibadel ja lüürakujulisel sabal. 
Emaslind pisut väiksem, ühtlaselt 
tumedat pruuni värvi. Nii emas- kui 
ka isaslinnul on kulmul punakas näsa.

raiesmik, soo, niit, mets
Raiesmikud, soode ja 
heinamaadega piirnevad 
metsad. 

Paigalind.
Iseloomulikud mänguplatsid, 
kus kuked mängivad

keskmiselt

Linnud metsis Tetrao urogallus IIkat Ohualdis

Isaslinnud musta sulestikuga. Suur 
saba moodustab mängu käigus uhke 
suure „lehviku. Isaslinnust 40% 
väiksem emaslind pruunika 
sulestikuga, rinnal iseloomulik suur 
roostepunane laik.

mets, soo
Vanad lehtpuude lisandiga 
okasmetsad, marjarikkad 
puisrabad.

Paigalind. Esineb vaid Mandri-Eestis. palju

Linnud mudatilder Tringa glareola IIIkat

Pikad jalad, pikk peene ning sirge 
must nokk. Pruunikas mustriline selg 
ja pea, kurk ja rind pruunide tähn-
triipudega. Kõhualune valge. Jalad 
rohekashallid, silma juures 
kulmutriip.

soo, rannik
Pesitseb vaid rabades, 
rändel tavaline 
mererannikul.

Aprill kuni septembri 
keskpaik.

Metstilder. keskmiselt

Linnud heletilder Tringa nebularia IIIkat Ohulähedane

Sulestiku üldtoon hallikas-pruun, 
tagaselg ja kõhualune valged. Nokk 
pikk ja tume, veidi ülespoole 
kaardunud. Jalad pikad ja rohekad. 
Puhkesulestik heledam ja kahvatum 
kui pesitsusaegne sulestik.

soo, rannik
Pesitseb vaid rabades, 
rändel tavaline   
mererannikul

Aprill-september.

Mudatilder. Mudatildri 
tiivapealsed on tähnilisemad, 
heletildiri omad ühtlasemlt 
pruunikad. 

vähe

Linnud punajalg-tilder Tringa totanus IIIkat

Sulestik helepruun, tagaselg ja 
kõhualune valged. Tiiva tagaserval 
valge vööt. Nokk sirge, keskmise 
pikkusega. Noka ots tume, tüveosa 
punakas. Jalad oranžikad-punased. 
Emaslind isalinnust natuke suurem.

niit, rannik, veekogu
Luhad, niisked rannaniidud, 
veekogude äärsed 
heinamaad.

Aprill-oktoober. palju

Linnud hoburästas Turdus viscivorus IIIkat

Suur rästas. Ülapool pruun, alapool 
kollakas või valge, tihedate ümarate 
tähnidega. Tiivasulgedel heledad 
äärised.Isas- ja emaslind ei erine 
välimuselt. 

mets
Kuivad valgusrohked 
männikud.

Saabub märtsi lõpus-
aprilli alguses, lahkub 
oktoobris. 

Laulurästas - hoburästast selgelt 
väiksem

keskmiselt



Linnud vaenukägu Upupa epops IIIkat Ohualdis

Sulestiku põhitoon kollakaspruun. 
Laiad tiivad ja saba mustad, tiibadel 
valged vöödid, sabal lai valge 
ristivööt. Pealael oranžidest musta 
tipuga sulgedest tutt. Nokk kõver ja 
kuni 4 cm pikk.

niit Kuivad karjamaad, niidud.
Saabub aprilli lõpus, 
lahkub augustis. 

Sageli inimasustuse lähedal. üksikud

Linnud taiga-rabahani Anser fabalis fabalis Ohualdis
Tumepruun pea ja kael eristuvad 
heledamast rinnast. Nokk pikk, 
musta-oranžikirju.

põld, niit
Rändel toitumas kõrre- ja 
orasepõldudel, 
heinamaadel.

Läbirändel märtsis-aprillis 
ja septembrist 
novembrini.

Hallhani - temal aga jämedam 
kael ja suurem pea. Värvuselt 
ühtlasemalt hall. Lühinokk-hani - 
temal aga ümar pea ja lühike 
nokk, jalad roosad. Selg helehall, 
peenikese valge vöödistusega.  
Suur-laukhani -  kõhul on 
korrapäratud mustad ristitriibud. 
Valge lauk ja roosakas-oranžikas 
nokk.

Rändab varem kui tundra-
rabahani A.f. rossicus

Linnud põhjavint Fringilla montifringilla Ohualdis

Kirju sulestik, valge päranipuala. Kaks 
valget vööti tiival.  Isaslinnul on 
kevadel ja suvel pea ja eesselg must, 
kurgualune ja puguala ruugjas. 
Emaslinnul on sulestik kollakaspruun, 
alapoolel hele ja pugualal kreemjas.

mets, muu

Rändel sageli avamaastikus 
ja selle servades. Pesitseb 
soistes kaasikutes ja 
segametsades.

Esineb aprillist kuni 
oktoobrini. Elavamad 
rändeajad aprillis ja mai 
alguses ning septembri 
lõpul ja oktoobri alguses.

Metsvint. Põhjavindi pugualune 
on oranžikas, metsvindil punane. 
Põhjavindi tiibadel on samuti 
näha oranži.

Pesa teeb ta kuusele, kasele 
või lepale (pigem kõrgele, ~6 
m maapinnast). Väga 
haruldane pesitseja Eestis.

Linnud sinirind Luscinia svecica Ohualdis

Äratuntav valkja kulmutriibu ja 
roostepunase laigu järgi sabatüviku 
külgedel. Isaslinnu kurgualune ja 
puguala on puhassinised, mille 
allservas kitsas mustvalge ja laiem 
roostepunane vööt. Sügisel muutub 
osa puhassinistest puguala sulgedest 
kollakasvalgeteks. Emaslinnu 
puguala enamasti hallikasvalge 
mustade tähnidega.  Peenikesed 
pikad jalad.

niit, võsa, rannik

Avarad maastikud nagu 
puisniidud, põõsastega 
rannaniidud, rannik ja 
luhad.

Aprilli lõpp, mai algus, 
augusti lõpp, september.

Emaslindu võib segamini ajada 
paljude teiste samamõõtu 
värvulistega.

Laulmiseks sobib mõni 
põõsalatv või aiapost.

Linnud luitsnokk-part Anas clypeata Ohulähedane

Lusikataoline lai nokk. Isalinnu 
puguala ja eesselg on laialt valge, 
pea ja kael roheka läikega 
mustjaspruunid, kaelalt seljale 
kulgeb mustjaspruun triip. Selg on 
tumepruun, kõht kastanpruun. 
Emalind on pruun ookerja üldtooniga.

rannik, veekogu, kallas

Rannik (taimestikurikkad 
merelahed), harvemini 
siseveekogud. Juunist 
alates kogunevad 
isaslinnud sulgima 
roostikurikastele aladele. 

Läbirändaja. Saabub 
aprillis ja lahkub 
oktoobris.

Esmapilgul sarnane enamuse 
partidega.

Väikesearvuline haudelind.

Linnud rägapart Anas querquedula Ohulähedane

Pesitsusrüü. Isaslinnul lagipea 
lillakaspruun, valge poolkuukujuline 
vööt üle silma ja kuklakülje. Rind 
tumepruun, kehaküljed helehallid, 
õlasuled must-valged ja 
teravatipulised. Emaslind piilpardist 
pisut kogukam, üleni hall nokk 
suurem ja tugevam, vähemärgatav 
tume triip põsel ja hele valjaslaik 
noka eel, mistõttu pea näib 
triibulisena; sabaküljel pole heledat 
laiku.

veekogu, niit

Pesitseb madalatel 
rohketoidulistel 
mageveekogudel, samuti 
ranna- ja lamminiitudel. 

Saabub aprillis ja lahkub 
septembris-oktoobris. 

Piilpart. Rägapart on suurem kui 
piilpart, pikema ja tugevama 
noka ning pikema sabaga.

Haudelind ja läbirändaja.

Linnud hallhani Anser anser Ohulähedane

Sulestik peaaegu ühtlaselt 
pruunikashall, pea ja kael üsna 
heledad. Lennul on näha nii pealt kui 
alt kontrastselt helehall tiiva eesserv. 
Üleni roosakas nokk ja tuhmroosad 
jalad.

rannik, kallas, veekogu, 
saared

Pesitsus: rannikuäärsed 
roostikud, tiheda 
taimestikuga rannikujärved 
ja väikesaared. Läbiränne:  
peatuvad suurte parvedena 
merelähedastel põldudel ja 
rohumaadel, harva 
sisemaal.

Esimesed võivad saabuda 
veebruari lõpus. Enamik 
saabuvad märtsis ja ja 
lahkuvad oktoobris-
novembris.

Suur-laukhani -  kõhul on 
korrapäratud mustad ristitriibud. 
Valge lauk ja roosakas-oranžikas 
nokk. Rabahani - pea ja kael 
pruunid, eristuvad hallist rinnast. 
Lühinokk-hani - temal aga ümar 
pea ja lühike nokk. Selg helehall, 
peenikese valge vöödistusega.

Haudelind ja läbirändaja.



Linnud põldvutt Coturnix coturnix Ohulähedane

Helepruuni sulestikuga lind. Selg ja 
küljed kollase, pruuni ning mustaga 
kribumustriliner. Kõhualune hele. 
Pea tumedam ja pealaelt jooksevad 
kuklasse helekollased triibud. Kukel 
on nokaalune must ja musta-
valgetriibuline kurk. Kanadel ja 
noorlindudel on muster väiksemate 
täppidega ja üle põse jooksevad kaks 
musta triipu. 

muu, põld

 Lagedad 
kultuurmaastikud, 
enamasti teravilja- ja 
heinapõllud (taimestik 
mitte väga madal ega väga 
kõrge). 

Esimesed saabuvad 
aprillis, enamus siiski mai 
teises pooles. Lahkuvad 
augustis.

Sulestiku värvus on sarnane 
mõnedele teistele 
põllulindudele. Aga suuruselt ja 
häälitsuselt ei sarnane keegi. 

Kaitsevärvus - näha on 
võimalik ainult siis, kui lind 
ehmunult lendu tõuseb. Õhku 
tõuseb aeglaselt ja lendab 
aeglaselt. Soovib esimesel 
võimalusel maanduda.

Linnud nurmkana Perdix perdix Ohulähedane

Jässakas, ümmargune kere ja pea. 
Peamiselt hallikaspruun sulestik, 
“nägu” ja kurgulaune oranžpunased, 
tiibadel kastanpruunid ristvöödid, 
rind tuhkhall ja peeneviiruline, kõhul 
suur hobuserauakujuline 
mustjaspruun laik. Emaslinnu 
kõhualune laik on tunduvalt väiksem 
ja ähmasem. Noorlind on kollakas- ja 
hallikaspruun.   

põld, niit, mets, aed, asula

Põllud ja niidud, samuti ka 
kultuurmaastiku lähedusse 
jäävad metsasihid, 
metsalagendikud ja 
aiad. Paksu lumikatte 
korral tulevad inimasulate 
ja teede lähedusse.

Talvel, varakevadel 
kuulda hämaras 
mänguhäälitsusi.

Põldvutt - tema on hoopis 
väiksem ja heleda kõhuga. 
Rukkirääk - tema keha pole nii 
jässakas kui nurmkanal.

Enamasti liiguvad joostes, 
lendu tõusevad peamiselt 
siis, kui oht ähvardab või on 
vaja liikuda kaugemale. 
Lendab madalalt ja kiirelt, 
tiibadega veheldes või 
liueldes. Talvel sageli 
salkades.

Linnud kukkurtihane Remiz pendulinus Ohulähedane

Hall pea, must mask (emalinnul 
vähem intensiivne), punakaspruun 
selg. Koonusjas nokk. Tiival tume 
roostepunane laik, kõht kollakas. 

kallas, rannik

Kinnikasvanud ja 
roostunud luhad, jõe- ja 
järvekaldad ning 
mereranniku lahesopid.

Saabub aprillis (vahel 
varajasematel kevadetel  
juba märtsi viimastel 
päevadel). Sügisel lahkub 
septembri lõpu, oktoobri 
alguses. 

Punaselg-õgija - temal on pigem 
lai must silmatriip. Emaslinnul 
silmatriip pruun.  Roohabekas - 
tema üldvärvus pigem oranžikas-
kollakaspruun. Astmeliselt 
lühenev valge servaga saba. 
Isaslinnu eritunnuseks on 
efektsed pikad musta värvi 
sulgedest vuntsid. 

Pesa: peente okste tipus 
rippuv hele piklik-kerajas 
kinnine kukkur, mille ühel 
küljel on torukujuline ripats - 
sissepääsutunnel. See on 
valmistatud taimekiududest 
ja -villast ning võib säilida 
mitu aastat. 

Linnud hahk Somateria mollissima Ohulähedane

Suur ja jässaka kehaehitusega 
sukelpart. Laup läheb sujuvalt üle 
heledaks nokaks.  Isaslind on 
pesitsedes valge seljaga, musta 
kõhualuse, külgede ja tagaosaga. 
Valge pea on musta kiiru ja roheliste 
kuklakülgedega. Emaslind on pruun, 
tumedate vöötidega, heleda 
nokaga. Isaslind siirderüüs (rände 
ajal) väga tume, vöötideta. Noorlind 
sarnaneb emaslinnule, kuid tumedal 
tiivaküüdusel pole valget serva ning 
pea ja ülapool on ühetoonilised.

saared

Väikesed meresaared, 
vahel harva ka suurte 
saarte pikad merre 
ulatuvad neemed. Üldiselt 
eelistab siiski rannast 
kaugemal olevaid ja 
kivisemaid saari. 
Metsastunud saartel 
asustab hahk vaid selle 
rannikut, kadakasse 
kasvanud osa hülgab aga 
alles siis, kui enam kuidagi 
läbi ei mahu.

Saabub kevadel märtsi 
lõpul (varajase jäämineku 
või jäätumata mere korral 
ka varem). Põhjapoolsete 
pesitsejate läbiränne 
kestab mai keskpaigani. 
Sügisene läbiränne algab 
juulis-augustis isaslindude 
sulgima tulemisega, 
oktoobris-novembris 
rändavad läbi ja lahkuvad 
ka emas- ja noorlinnud. 

 Kirjuhahk. 

Lennul jätab raskepärase 
mulje - tiivad laiad ja 
suhteliselt lühikesed, 
tiivalöögid aeglased, pead 
hoiab pisut allapoole.

Linnud kaelus-turteltuvi Streptopelia decaocto Ohulähedane

Külgkaelal kitsa valge äärisega must 
vööt. Sulestik üsna ühetaoline hele 
kreemikashall.  Lennul eristub 
õõnetuvist pisut aeglasemate 
tiivalöökide, suuruse ja oluliselt 
pikema saba poolest.

asula, park Enamasti linnades ja 
alevites, parkides

Paigalind

Kodutuvi, õõnetuvi.Suurem kui 
kodutuvi ja suhteliselt pikema 
saba ja väiksema peaga, 
rinnakam, kuid siiski pikema 
kerega.

Linnud soorüdi Calidris alpina Ohustatud

Seljalt varieeruvalt roostepruun. Pea 
hallikam, rind vöödiline. Kõht 
kontrastselt must. Pikk sale kergelt 
kaardus nokk. Nokk ja halad mustad.

rannik, veekogu

Soorüdi pesitseb 
rannikuäärses tundras. 
Talvitumise ajal võib 
kohata ka luhtadel, soodes 
ja siseveekogude 
randades. Eestis pesitseb 
peamiselt soorüdi alamliik 
niidurüdi.

Läbirändel aprillist juuni 
alguseni ja juulist 
oktoobrini. 

Toitu otsivad nad kõndides 
kas väga madalast veest või 
vee piirilt, nokkides 
toidupalasid.

Linnud tuttlõoke Galerida cristata
Äärmiselt 
ohustatud

Hallikaspruun ja pika terava 
kiirututiga, mis on nähtav ka siis, kui 
see on lidusse tõmmatud. Rinnal on 
pisut ähmased triibud. Ülatiib 
ühetoniline, alatiib roostjas, nokk 
pikk ja teravatipuline, alanokk sirge.

asula, muu Avakultuurmaastik, 
jäätmaad.

aprillist septembrini

Põldlõoke - temal aga tiibadel 
heledam tagaserv ja valged 
äärmised sabasuled. 
Nõmmelõoke - temal aga pikad 
heledad kulmutriibud. Suletutt 
peal on märgatav, aga mitte 
terav.

Eksikülaline, (ebaregulaarne 
haudelind).


