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Kas jäälind püüab ainult külmunud kala?
Jäälind on tegelikult suurepärane kütt. Tema 
terav nokk on otsekui ahing, millega on hea vee 
all kala tabada. Lisaks kaladele maitsevad talle ka 
veemardikad, konnakullesed ja teod.

Koos soomuste ja uimedega

Kui kala peab jäälinnu kurgust tervelt alla minema, 
siis pigem ikka pea ees. Sedapidi neelates on 
ogalised uimed ja terava tipuga soomused  lapiti 
vastu kala keha ja ei kraabi kurku ära.
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Räpane eluase

Jäälind kaevab oma kodu jõekalda 
sisse. Pesaurg on täis haisvaid 
kalaluid ja väljaheiteid.

Kas leiad siit …

… kolm emast jäälindu? Emaslinnu 
alanokk on roosakasoranži värvi.

Vaata sügavale, mees!

Jäälind kõõlub vee kohal ja kõigutab enne 
sukeldumist oma pead küljelt küljele. See 
aitab tal arvestada, kui sügaval kala asub.
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Kus on parim koht pesa ehitamiseks?

Ikka seal, kus on soe ja turvaline! Mõne linnu 
jaoks on selleks kohaks puuõõs, mõne jaoks 
hoopis maapind või urg.

Vahva rätsep

Linnud kasutavad pesa ehitamiseks 
kõiksugust materjali alates oksakestest 
ja rohust ning lõpetades  udusulgede ja 
poriga. Aasias elav rädilind „õmbleb“ oma 
munade jaoks kahest suurest puulehest 
spetsiaalse tasku, kasutades õmblusniidina 
ämblikuvõrku.
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Kas teadsid, et …

… kägu muneb oma munad teiste lindude 
pessa? Koorunud käopoja kasvatavad üles 
kasuvanemad.

Porist onn

Ahjulinnud valmistavad porist jalgpalli suuruse 
õõnsa kera ja munevad sinna sisse oma munad. 
Poripesa näeb välja täpselt nagu pisike pitsaahi!

Varjuline peiduurgas

Meie piiritaja sugulane rohe-läiksalangaan 
valmistab oma pesa süljest ja kinnitab selle 
koopa lae alla. Inimesed korjavad 
salangaani pesi pääsupesasupi 
valmistamiseks.
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Miks on luigel nii pikk kael?
Luige pikk kael aitab tal küünitada sügaval veekogu põhjas 
kasvavate mahlakate taimedeni. Luiged püüavad ka väikesi 
konni ja ussikesi.

Ära tule liiga lähedale!

Luikedele meeldib omaette 
olemine. Kui nad tunnevad ennast 
ohustatuna, siis nad sisistavad ja 
laksutavad tiibadega. 

Kas leiad siit …

… Põhja-Ameerikas elava trompetluige?  
Tema nokk on üleni must, mitte kollane  
ega oranž.
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Hakkab varakult kaela kandma

Luik on üks suuremaid lennuvõimelisi linde. 
Maapinnal või vees on ta kael graatsiline 
ja S-tähe kujuline. Lennates hoiab luik oma 
kaela sirgelt ees.

Luigest tulnud sõnad

Luige nimest ja häälitsusest on tulnud 
sõna luikama, mis tähendab kõlava 
häälega hüüdma. Vanasti kutsuti 
karjasarve samuti luigeks.


