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Materjal ja metoodika. Käesolev ekspertarvamus käsitleb Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustikku. Haudelinnustiku 

kaardistamise tellis Kerli Kirsimaa Tallinna Tehnikaülikooli  arengukava 2021-

2025 raames. Arengukava üheks võtme eesmärgiks on olla jätkusuutlik ja 

kaasav ülikool.  Arengukava võtmeindikaatorite seas on fookuses kestliku 

tuleviku ja kliimanutika ülikooli strateegia väljaarendamine. Ülikool on võtnud 

eesmärgiks olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Eesmärgi saavutamiseks on 

oluline lisaks süsiniku jalajälje mõõtmisele kaitsta ning rikastada ka 

Tehnikaülikooli territooriumil elurikkust, st kõik mis on seotud metsade 

majandamise; taimestiku struktuuri ja koosluse; haudelinnustiku ning 

tolmeldajatega (päevaliblikad, kimalased). Käesolev uuring tellitakse sisendina 

Elurikkuse kava koostamiseks ning näeb ette haudelinnustiku kaardistamist 

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku territooriumil.  

Ekspertarvamuse koostajale edastati töö koostamiseks järgmised 

lähtematerjalid:  

1. Lähteülesanne Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku 

haudelinnustiku kaardistamiseks (30.05.2022);  

2. Kaardid Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku kinnistute piiridega;  



Lähteülesanne nägi ette järgmist:  

 Lausaline kaardistamine:  

o 2x metsamaadel – juuni esimene pool ja juuni teine pool või juuli 

algus;  

o 3x hoonestatud aladel - juuni esimene pool ja juuni teine pool või 

juuli algus. Kolmas kord spetsiaalselt koduvarblaste ja piiritajate 

pesapaikade otsing (juuli esimesel poolel);  

Meetod: kaardistamine – kõik kohatud liigid märgitakse kaardile, 

lisatakse pesitsuskindlus. 

 Vastavalt kaardistusele, linnaku erinevatele aladele võimalike meetmete 

välja pakkumine linnustiku rikastamiseks. Meetmed jagada lühi- ja 

pikaajalisteks tegevusteks (st mida saab ellu viia lähiajal ja mis nõuab 

rohkem aega või ressurssi);  

 Töö vormistamine 

o Läbiviidav alusuuring koosneb tekstilistest osadest (olukorra 

kirjeldus, analüüs ja tulemused) ja kaartidest (kaardile 

linnurikkamad-vaesemad tsoonid).  

o Elupaikade pildid-kirjeldused / referentsid kirjeldustele 

o Vajalik on välja selgitada linnustiku (kaitsealused liigid ja 

kaitsekorralduslikult olulisemad indikaatorliigid) liigirikkus, arvukus 

ja paiknemine ning hinnata populatsioonide elujõulisust, sh 

teostatud ja võimalike raiete tulemusel muutuvas elukeskkonnas. 

Seiretulemusi võrrelda töö eelmiste piirkondlike 

uuringutega. Seiretulemuste põhjal teha ettepanekud alade 

hooldamiseks ja häirefaktorite kõrvaldamiseks.  

Vastavalt lähteülesandele kaardistati Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe 

linnaku kinnistute haudelinnustikku metsamaadel 07.06.22 ja 30.06.22 ning 

hoonestatud aladel lisaks eelpool mainitud kuupäevadele ka 15.07.22. 

Kaardistamine viidi läbi transektloenduse meetodil ja selle tulemused 

kajastatakse käesolevas töös, kasutades muuhulgas haudelinnustiku 

levikuatlase metoodikas kirjeldatud pesitsuskoodidest tulenevaid 

pesitsuskindlusi, nii palju kui neid on võimalik väikeste kinnistute 

haudelinnustiku iseloomustamiseks kasutada. Pesitsuskoodid ja -kindlused on 

loodud kirjeldama haudelinnustikku eelkõige 5x5 km (või suurema) UTM-ruudu 



piirides, kuid siinsel juhul kasutan neid konkreetsete kinnistute piirides kohatud 

linnuliikide kajastamisel. Pesitsuskindlusi on laias laastus neli: 1) ebaselge 

(pesitsuskood 0); 2) võimalik pesitseja (pesitsuskoodid v ja l); 3) tõenäoline 

pesitseja (pesitsuskoodid P, T, M, K, R, ja E); 4) kindel pesitseja (pesitsuskoodid 

HR, KP, VP, VT, MP ja PP). Haudelinnustiku levikuatlase metoodikas kirjeldatud 

pesitsuskoodid on järgmised:  

 0 – liiki kohati pesitsusajal kinnistu piirides (levikuatlase metoodikas 

UTM-ruudu piirides);  

 v – liiki kohati pesitsusajal pesitsemiseks sobivas biotoobis (võimalik 

pesitsemine);  

 l – kuuldi laulu pesitsusajal liigile pesitsemiseks sobivas biotoobis 

(võimalik pesitsemine); 

 P – kohati paari pesitsusajal pesitsemiseks sobivas biotoobis (tõenäoline 

pesitsemine); 

 T - kuuldi laulu pesitsusajal liigile pesitsemiseks sobivas biotoobis (samas 

kohas) vähemalt ühe nädalase vahega (tõenäoline pesitsemine); 

 M – täheldati mängu või paarumiskäitumist (tõenäoline pesitsemine); 

 K – vanalind külastab vaatlejale ligipääsmatut arvatavat pesapaika 

(tõenäoline pesitsemine); 

 R – ärev vanalind, pesa või poegade tõenäoline lähedus (tõenäoline 

pesitsemine); 

 E – vanalind ehitab pesa, veab pesamaterjali (tõenäoline pesitsemine);  

 HR – vanalind ründab, pesa või poegade lähedus (kindel pesitsemine); 

 KP – leiti samasuvine kasutatud pesa (kindel pesitsemine); 

 VP – vanalind külastab asustatud pesa või haudub sellel (kindel 

pesitsemine);  

 VT – vanalind veab toitu (kindel pesitsemine); 

 MP – munadega pesa (kindel pesitsemine); 

 PP – poegadega pesa (kindel pesitsemine). 

Eksperthinnangu koostajale edastati loenduste läbiviimiseks kaart (KAART 1) 

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku kinnistute kohta, kus linnaku 

territoorium oli jagatud kaheks erinevaks sarnaste karakteristikutega alaks: 1) 

linnaku metsaga kaetud alad; 2) linnaku hoonestatud alad. Metsamaa alad on 

asendiplaanil piiritletud oranži joonega ja hoonestatud alad sinise joonega.  



KAART 1: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku metsamaa ja 

hoonestatud alad“.  

 

 

Olukorra kirjeldus. Haudelinnustiku jaoks väärtuslikuimad elupaigad Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku kinnistutel on seotud metsaga kaetud 

aladega ja metsaga kaetud alade linnurikkaimad alad jäid omakorda segametsa 

piirkondadesse, kus peapuuliigi hariliku männi kõrval oli eri rinnetes 

arvestataval määral erinevaid lehtpuuliike. Linnurikkamad alad piirnesid 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga (naabruses asub Mustamäe nõlv). 

Metsamaaga kaetud ala ise jääb linnaku lõunaserva ja seda poolitab tugeva 

liikluskoormusega joonobjekt - Ehitajate tee. Idapoolne metsaala asub seitsmel 

katastriüksustel ja need on:  

 78405:501:0262 Ehitajate tee 6, üldkasutatav maa 100%, pindala 3,00 ha, 

sellest metsamaa 1,07 ha ja muu maa 1,93 ha; 

 78405:501:0263 Ehitajate tee 8//Männiliiva tn. 12, üldkasutatav maa 

100%, pindala 3,27 ha, sellest metsamaa 1,01 ha ja muu maa 2,26 ha;  

 78405:501:0264 Männiliiva tn. 1, ühiskondlike ehitiste maa 100%, 

pindala 0,68 ha, sellest metsamaa 0,15 ha ja muu maa 0,53 ha;  

 78405:501:0266 Männiliiva tn. 5, ühiskondlike ehitiste maa 80% ja 

ärimaa 20%; pindala 0,74 ha, sellest metsamaa 0,09 ha ja muu maa 0,65 

ha;  



 78405:501:0267 Männiliiva tn. 6, üldkasutatav maa 100%, pindala 9,29 

ha, sellest metsamaa 3,53 ha ja muu maa 5,76 ha;  

 78405:501:0268 Männiliiva tn. 7, ühiskondlike ehitiste maa 100%, 

pindala 9,23 ha, sellest muu maa 9,23 ha. Katastriüksus on hoonestatud.  

 78405:501:0269 Männiliiva tn. 9, ühiskondlike ehitiste maa 80% ja 

ärimaa 20%; pindala 1,20 ha, sellest metsamaa 0,54 ha ja muu maa 0,65 

ha;  

 Eelpool mainitud katastriüksuste vahelt kulgeb läbi kaarjas 

munitsipaalomandis olev transpordimaa (78405:501:0270), mille 

põhjapoolne osa on teena välja ehitamata. 

Idapoolse metsaala metsamaa pindala on kokku 6,39 ha (Maa-amet).  

Läänepoolne metsaala asub kolmel katastriüksusel ja need on:  

 78405:501:0149 Üliõpilaste tee 2, üldkasutatav maa 100%, pindala 8,14 

ha, sellest metsamaa 6,84 ha ja muu maa 1,30 ha;  

 78405:501:0147 Raja tn. 4a, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 

4,27 ha, sellest metsamaa 1,76 ha ja muu maa 2,50 ha;  

 78405:501:0145 Ehitajate tee 5, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 

11,90 ha, sellest metsamaa 3,37 ha ja muu maa 8,54 ha. Siinne 

katastriüksus on jagatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt edastatud 

lähteülesandes tinglikult pooleks (metsamaaga ala ja hoonestatud ala).  

Läänepoolse metsaala metsamaa pindala on kokku 11,97 ha (Maa-amet).  

Metsaga kaetud alade linnustikurikkaimaid piirkondi kajastab KAART 2: 

„Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku metsaga kaetud alade 

linnurikkaimad piirkonnad 2022. aastal“.  

KAART 2: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku metsaga kaetud alade 

linnurikkaimad piirkonnad 2022. aastal“. 



 

Metsaga kaetud alade linnuvaesemaid piirkondi iseloomustab lehtpuude ja 

alusmetsa vähesus (Ehitajate teest läänepool asuv ala) ning avatud kuivade 

elupaikade (liivikud) küllaltki suur pindala (Ehitajate teest idapool asuv ala) 

hõredas männipuistus. Kuigi need alad on linnuvaesemad, ei ole alati vajalik ja 

mõistlik nende alade seisukorda muuta. Eriilmelised elupaigad pakuvad 

elutingimusi erinevatele liikidele. Näiteks idapoolse metsaala avatud 

elupaikade piirkonnas asus nõmmelõokese (3. kaitsekategooria) territoorium, 

kes just sedalaadi elupaiku asustab. Ka kasvas antud piirkonnas rohkelt 

kaitsekorralduslikult olulisi soontaimi, näiteks nõmmnelk (2. kaitsekategooria) 

ja võsastumine/metsastumine oleks nende kasvutingimusi pärssiv. Sealses 

piirkonnas tulekski pigem lehtpuude sissetulekut kontrolli all hoida: kõrvaldada 

paplite järelkasv jms. Valdav osa metsaalal esinenud linnustikust olid 

avaspesitsejad, kellele piirkonnas pesitsemisvõimalusi jätkub. Suluspesitsejatest 

esines ainult suur-kirjurähn, rasva- ja tutt-tihane ning must-kärbsenäpp. 

Esimene neist loob omale pesaõõnsuse ise, teised peavad leppima looduses 

leiduvate õõnsustega ja neid männienamusega metsas napib. Vaid Ehitajate 

teest idapool asuva metsaala põhjaserva oli paigutatud paar pesakasti – üks 

tihasele, teine kuldnokale. Tihase pesakast oli tõenäoliselt asustatud must-

kärbsenäpi poolt, kuid pesitsemise õnnestumist ei suutnud tuvastada. Kuldnoka 

pesakastis pesitsust kas ei toimunud või pesitsemine ebaõnnestus. Linnaku 

metsaalale pole mõistlik kuldnokale sobiva avaga pesakaste püstitada, sest 

metsaalal tegutseb ohtralt oravaid, kes pesad suure tõenäosusega rüüstab. 



Oma panuse võib rüüstamisele anda ka suur-kirjurähn. Metsaala linnurikkamas 

lõunapoolses vööndis leidus ka üksikuid surnud mände – need lisavad alale 

elurikkust. Neil tegutsevad putukad, neil käivad rähnid toitumas ja esimese 

paari aasta jooksul peale puu surma hakkab selle koor tasapisi tüvest 

eemalduma – millega tekib ajutisi pesitsusvõimalusi porrile, keda oli metsaalal 

ka kuulda. Ehitajate teest läänepool asuva metsaala linnurikkamas piirkonnas 

kasvas tugevavõralisi vanu mände ja ühel neist asus kanakulli (2. 

kaitsekategooria) asustamata pesa (2022. a. seis). Samas piirkonnas laulis 

koldvint (3. kaitsekategooria). Metsaala alusmetsa- ja lehtpuuvaesemaid 

piirkondi iseloomustasid peamiselt järgmised liigid: musträstas, hallrästas, 

metsvint, siisike, rasvatihane, sinitihane, must-kärbsenäpp, hall-kärbsenäpp, 

hallvares, kuuse-käbilind. Segametsas, ühtlasi alusmetsarikkamates 

piirkondades, lisandusid neile punarind, porr, koldvint, salu-lehelind, mets-

lehelind, mustpea-põõsalind, aed-põõsalind, väike-põõsalind, käosulane, suur-

kirjurähn, suurnokk-vint ja tutt-tihane. Avatud elupaigalaikudega aladel lisaks 

nõmmelõoke ja linavästrik.  

Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku hoonestatud aladel oli linnustik 

suhteliselt vaene. Enamus hoonetest on renoveeritud või kaasaegsed/uued ja 

need ei paku lindudele häid pesitsustingimusi. Hoonestatud alad asuvad 

järgmistel katastriüksustel ja teineteisest sageli eraldatuna:  

 78405:501:0145 Ehitajate tee 5, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 

11,90 ha, sellest metsamaa 3,37 ha ja muu maa 8,54 ha. Siinne 

katastriüksus on jagatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt edastatud 

lähteülesandes tinglikult pooleks (metsamaaga ala ja hoonestatud ala). 

Siinkohal käsitleme hoonestatud ala linnustikku;  

 78405:501:0146 Akadeemia tee 1, ühiskondlike ehitiste maa 95%, ärimaa 

5%; pindala 0,91 ha, sellest muu maa 0,91 ha;  

 78405:501:4590 Akadeemia tee 3, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,82 ha; sellest muu maa 0,82 ha;  

 78405:501:4600 Akadeemia tee 5, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,78 ha, sellest muu maa 0,78 ha;  

 78405:501:4610 Akadeemia tee 5a, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,30 ha, sellest muu maa 0,30 ha;  



 78405:501:0140 Akadeemia tee 7, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 1,63 ha, sellest muu maa 1,63 ha;  

 78405:501:0370 Akadeemia tee 7a, elamumaa 100%; pindala 0,33 ha, 

sellest muu maa 0,33 ha;  

 78405:501:0148 Akadeemia tee 9; transpordimaa 100%; pindala 0,71 ha, 

sellest muu maa 0,71 ha;  

 78405:501:4660 Raja tn. 4b, tootmismaa 100%, pindala 0,07 ha, sellest 

õuemaa 0,05 ha ja muu maa 0,03 ha;  

 78405:501:4690 Akadeemia tee 11/Raja tn. 8; ühiskondlike ehitiste maa 

70%, ärimaa 30%; pindala 0,55 ha, sellest õuemaa 0,27 ha ja muu maa 

0,28 ha;  

 78405:501:4770 Raja tn. 4d, ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala 

0,32 ha, sellest muu maa 0,32 ha; 

 78405:501:0142 Raja tn. 4c, ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala 

0,32 ha, sellest õuemaa 0,01 ha ja muu maa 0,31 ha;  

 78405:501:0143 Raja tn. 4e, ühiskondlike ehitiste maa 70%, ärimaa 30%; 

pindala 0,48 ha, sellest muu maa 0,48 ha; 

 78405:502:0297 Mäepealse tn. 1a, sihtotstarbeta maa 100%, pindala 

0,26 ha, sellest muu maa 0,26 ha;  

 78405:502:0280 Mäepealse tn. 1/Raja tn. 15; ühiskondlike ehitiste maa 

100%; pindala 0,84 ha, sellest metsamaa 0,04% ja muu maa 0,81 ha;  

 78401:101:3278 Lossi tn. 26 / Mäepealse tn. 3; ühiskondlike ehitiste maa 

100%; pindala 0,78 ha, sellest metsamaa 0,01 ha, õuemaa 0,08 ha ja muu 

maa 0,69 ha;  

 78401:101:3279 Mäepealse tn. 5; ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,49 ha, sellest metsamaa 0,14 ha ja muu maa 0,35 ha;  

 78405:502:3300 Raja tn. 13; ühiskondlike ehitiste maa 100%; pindala 

0,37 ha, sellest metsamaa 0,01 ha ja muu maa 0,36 ha; 

 78405:502:2660 Akadeemia tee 15 / 15a / 15b; ühiskondlike ehitiste maa 

100%; pindala 1,36 ha, sellest metsamaa 0,07 ha ja muu maa 1,30 ha;  

 78405:502:0001 Akadeemia tee 21b, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,20 ha, sellest õuemaa 0,09 ha ja muu maa 0,12 ha;  

 78405:502:0166 Teaduspargi tn. 5, ühiskondlike ehitiste maa 100%; 

pindala 0,28 ha, sellest muu maa 0,28 ha. 



 Kuna hoonestatud kinnistud asuvad teineteisest sageli eemal, lahustükkidena, 

siis võib neid vaadelda viie eraldi alana (eelpool olevas loetelus ja järgneval 

kaardil tähistatud eri värvidega), millest suurim koosneb kolmeteistkümnest 

katastriüksusest, suuruselt järgmine viiest katastriüksusest, ülejäänud on 

eraldiseisvad üksikud katastriüksused. Viie ala paiknemist kajastab KAART 3: 

„Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku hoonestatud alade paiknemine“. 

KAART 3: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku hoonestatud alade 

paiknemine“. 

 

Kaardil ja loetelus mustaga tähistatud katastriüksused moodustavad suurima 

hoonestatud alade kompleksi Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus. 

Valdavalt on siin tegemist kaasaegsete ja/või renoveeritud hoonetega. Hooneid 

ümbritsevad osalt asfaltkattega parklad/teed, osalt haljasalad, mida 

iseloomustavad intensiivsed hooldusvõtted ja päikese poolt pruuniks 

kõrvetatud taimestik. Intensiivselt hooldatud aladel kasvab paiguti kirikakar, 

mis on niitmist hästi taluv liik ja suudab ka sagedate niitmiste kiuste õitseda. 

Põuasel suvel (nt. 2022. a.) hakkavad aga needki kiratsema ja õied närbuvad. 

Kuna suures plaanis on siinsed elupaigad eriilmelised ja meelitavad pesitsema 

küllaltki pika loetelu linnuliike, siis suvised tingimused enam nii head pole. 

Saakobjektide biomass on intensiivselt niidetavatel aladel väiksem ja kui lisada 

riskifaktorina kisklus (hallvares, hõbekajakas, orav, suur-kirjurähn jms.), siis 

pesitsemisedukus on neis tingimustes hinnanguliselt keskmisest madalam. 



Avaspesitsejatest väikeste värvuliste pesakondi siinsel alal kohata ei 

õnnestunudki. Noorlinde oli näha hallvaresel, hõbekajakal ja suluspesitsejatest 

kivitäksil, rasvatihasel, põldvarblasel ja koduvarblasel. Hoonete 

konstruktsioonidel pesitseb üksikuid hõbekajaka, linavästrike ja musträsta 

paare, võimalik, et ka üks rasvatihane oli leidnud hoone väliskonstruktsioonides 

omale sobiva õõnsuse, kuhu pesa ehitada. Erandiks on siinses kompleksis üks 

suurem renoveerimata hoone (Akadeemia tee 7a), siin on veel võimalusi 

pesitsemiseks koduvarblasel ja kodutuvil (tõenäoliselt pesitseb rõdul). Ka on 

siin teoreetiliselt säilinud võimalused pesa ehitada räästapääsukestel, kelle pesi 

küll silma ei hakanud. Linnustiku seisukohalt on positiivsed mitmed haljastuses 

kasutatud kujunduselemendid: hekid, põõsaste grupid, puude grupid, 

püsilillepeenrad, üksikud ja grupiti paiknevad suured maakivid, mõnel pool 

vahetult kõrvuti kibuvitsapõõsastega. Suured kivid on sageli lindude poolt 

kasutatavad kui vahipostid saagi/putukate jälgimiseks ja tabamiseks ning 

mõned liigid ehitavad kivihunnikutesse ja -aedadesse ka pesi. Siin tegutseski 

kahel esimesel loenduskorral nii kivitäksi territoriaalne vanalind kui ka halvasti 

lendav äsja pesast lahkunud noorlind. Püsililled (nt. faasseni naistenõges) ja 

kibuvitsad pakuvad õitsemisajal tolmeldajatele õietolmu ja nektarit. Põõsad-

hekid pakuvad varjumisvõimalusi värvulistele. Neid kasutasid aktiivselt nt. 

koduvarblased. Siinse ala südames asub intensiivselt hooldatud muruga 

hõredam männitukk, kus pesitsesid hallrästad ja musträstad, võimalik, et ka 

hallvaresed, kelle pesi välitöödel võradest eraldi ei otsitud.  

Kaardil ja loetelus rohelisega märgitud katastriüksused ei moodusta küll suurt 

ala, kuid on oma maastikuliste elementide poolest teistest hoonestatud aladest 

mitmekesisem. Siin asuvad hooned, siin esineb puistuid, siin esineb nii 

intensiivselt kui väheintensiivselt hooldatud haljasalasid ning siit voolab läbi 

väheldane ojake, mille kallastel kasvab lopsakas rohttaimestik ja mille kallastel 

kasvav puistu on teiste piirkonna puistutega võrreldes hea mikrokliimaga. 

Veekogu olemasolu muudab ala lindude jaoks soodsamaks: see annab 

võimaluse pesa lähistel joomas ja pesemas käia ning veekogude läheduses on 

ka saakobjekte rohkem. Lisaks on alale istutatud kibuvitsa ja püsililli (sh. 

faasseni naistenõgest), kus tegutses ohtralt tolmeldajaid, nii meemesilasi kui eri 

liiki kimalasi. Väiksema intensiivsusega niidetaval rohealal õitsesid muuhulgas 

harilik ussikeel, valge ristik jt. tolmeldajate seas eelistatud soontaimed. Sellel 

küllaltki väheldasel alal esines kokku 10 linnuliiki: rasvatihane, väike-põõsalind, 



linavästrik, suur-kirjurähn, mustpea-põõsalind, metsvint, sinitihane, hall-

kärbsenäpp, hallrästas ja musträstas.  

Kaardil ja loetelus sinisega märgitud eraldiseisev katastriüksus on väikese 

pindalaga ja suures osas hoonestatud ning asfaldiga kaetud. Puistut esineb vaid 

katastriüksuse servas ja on linnuvaene. Laulmas kuuldi vaid musträstast ja 

rasvatihast, kuid needki ei pruugi pesitseda konkreetsel kinnistul.  

Kaardil ja loetelus punasega märgitud eraldiseisev katastriüksus on väikese 

pindalaga ja ligikaudu 50% ulatuses hoonestatud. Kinnistu on küll väga väike, 

kuid lindude jaoks küllaltki atraktiivne. Selle tingib renoveerimata hoone, mille 

aknalaudade all on paiguti suuri pilusid/õõnsusi, mis on kasutuses piiritajate ja 

koduvarblaste poolt ning poolel kinnistul paiknev haljasala suurte pärnadega, 

kus võib juba esineda pisemaid õõnsusi ja kus kohati üht rasvatihast. 

Koduvarblaste poolt enim asustatud oli hoone idakülg. Selle põhjuseks võib olla 

varju pakkuvate pärnade lähedus. Linnaruumis, kus haljasalasid on suhteliselt 

vähe ja betooni/asfalti suhteliselt palju, on kuumalaine ajal pesapaigale laskuv 

vari tibude ellujäämisvõimalusi ilmselt soodustav. Ka on vanematel pärnadel, 

eriti nende õitsemise ajal, küllatki hea valik saakobjekte/putukaid. Piiritajate 

pesade arvu antud hoonel oli väga raske tuvastada, sest nad käivad pesal harva. 

Tuvastasin kahe pesa olemasolu, samas idapoolses seinas. Koduvarblaste pesi 

hindasin ekskrementide järgi seina all maas ja häälte järgi pesas. Kokku võis 

hoones olla hinnanguliselt 10 koduvarblase pesa, millest lääneküljes kuni 3, 

ülejäänud asusid idaküljes. Lõunapoolses seinas pesitsemist ei tuvastanud.  

Hinnanguliselt kümne pesakoha tuvastamine laseb järeldada vähemalt umbes 

viie paari pesitsust (eeldusel, et pesitseti hooaja jooksul 2 korda).  

Kaardil ja loetelus lillaga märgitud eraldiseisev katastriüksus on väikese 

pindalaga ja sisuliselt 100% hoonestatud/asfaldiga kaetud. Linnustiku poolest 

oli kinnistu vaene. Kinnistul kohati vaid ülelnnul olevaid linde: räästapääsuke, 

piiritaja ja hallrästas. Suure tõenäosusega nad antud kinnistul ei pesitse. 

Analüüs ja tulemused. Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku kinnistutel 

2022. aastal läbi viidud loenduste käigus registreeriti kokku 41 linnuliiki ja lisaks 

ühe liigi tegevusjäljed (loendusaastal asustamata pesa). Haudeasurkonna 

asustustihedused ning liigiline koosseis ja mitmekesisus varieeruvad kinnistutel 

sõltuvalt elupaikade mosaiiksusest/mitmekesisusest, hoonete 



renoveeritusest/kaasaegsusest ja selleks kasutatud materjalidest ning 

metsamaastikus ka sõltuvalt alusmetsa olemasolust ja metsa vanusest, samuti 

asjaolust, kas alal esines koloniaalselt pesitsevaid linde. Elupaikade mosaiiksus 

ja mitmekesisus seisneb kinnistutel erinevate elupaigatüüpide vahelduvas 

esinemises ja Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku kinnistutel on 

peamised mõjutegurid järgmised:  

 Puistu olemasolu/puudumine;  

 Puistu vanuseline ja liigiline mitmekesisus; 

 Alusmetsa/põõsarinde olemasolu/puudumine; 

 Rohurinde liigiline mitmekesisus ja selle hooldusvõtete mitmekesisus;  

 Pinnavormide/maastike mitmekesisus;  

 Avatud maastike/haljasalade olemasolu/puudumine;  

 Hoonete ja muude tehisrajatiste olemasolu/puudumine maastikus; 

 Hoonete ehitamiseks kasutatud materjalide omaduste sarnasus 

looduslikele tingimustele või selle puudumine;  

 Veekogu olemasolu/puudumine; 

Detailidesse laskuvaid haudeasurkonna asustustiheduse analüüse antud töö 

raames ei tehtud ja selle peamiseks põhjuseks on kinnistute suhteline väiksus ja 

killustatud asetsemine ning selle taustal lindude territooriumide suurus ja 

liikuvus toiduotsinguil. Kinnistutel kohatud linnupaarid ei pruukinud alati 

kindlalt linnaku kinnistutel enestel pesitseda, kuid need kinnistud olid enamasti 

(40 liiki) vähemalt seal kohatud linnuliikide pesitsusterritooriumide osa. Samuti 

võis aset leida linnupaaride topeltloendust, mille võimalust loendaja hilisemate 

analüüside käigus küll mõnevõrra ka korrigeeris väiksemaks. Kinnistute eneste 

võrdlemine on samuti problemaatiline, kuna erinetakse kordades pindala 

poolest ja mida väiksem on pindala, seda vähem on võimalusi mahutada endas 

eriilmelisi elupaiku. Pigem on mõistlik hinnata olukorda sellest vaatest, mis 

mõjutavad mitmekesisust/asustustihedust negatiivselt ja kas ühel või teisel 

kinnistul on võimalik või vajalik astuda samme olukorra parandamiseks. Suurim 

tuvastatud haudelindude asustustihedus oli katastriüksusel tunnusega 

78405:502:0001 (Akadeemia tee 21b), mis on oma pindalalt väikseim (0,2 ha). 

Sealseks suuremaks asustustiheduseks loob tingimused kinnistul asuv 

renoveerimata hoone, kus on säilinud koloniaalselt pesitsevatele linnuliikidele 

(piiritaja, koduvarblane) pesitsusvõimalused ja kõrgpuistu olemasolu selle 



kõrval. Arvukust toetava asjaoluna võib siin aga ära tuua vahetus naabruses 

asuva kohviku, kus väliterrassil einestades pudeneb maha toidujäänuseid, mis 

leiavad koduvarblaste poolt kasutust ja meelitab nad piirkonda. Liigiliselt oli 

siinne kinnistu aga üks vaesemaid: kokku 3 liiki (piiritaja, koduvarblane ja 

rasvatihane). Ka rasvatihane, kes on suluspesitseja, võis pesitseda hoone seinas 

või hoone kõrval kasvavates pärnades, milles võib juba nende vanust arvesse 

võttes esineda väiksemaid õõnsusi. Samas ei saa välistada, et viimane oli siinsel 

kinnistul toiduotsinguil (pärnad meelitavad eelkõige õitsemise perioodil enda 

juurde hulgaliselt putukaid) ja pesa asub kusagil naaberkinnistutel. Väikseim 

tuvastatud haudelinnustiku asustustihedus oli naaberkinnistul tunnusega  

78405:502:2660 (Akadeemia tee 15 / 15a / 15b), sinne kinnistu oli ka liigiliselt 

vaeseim. Liigilise vaesuse poolest sarnane oli katastriüksus tunnusega 

78405:502:0166 (Teaduspargi tn. 5), kus asustustihedus jäi ebaselgeks (kohati 

vaid ülelendavaid linde ja pesitsemist ei pruukinud kinnistul üldse toimuda. 

Liigiliselt mitmekesiseimad piirkonnad olid oodatult suuremad alad, mis 

mahutavad eneses rohkem eriilmelisi elupaiku, kus esineb nii puistuid kui 

hooneid kui avatud alasid ja ühel juhul ka veekogu. Liigiliselt mitmekesiseim oli 

metsaala Ehitajate teest idas (kokku 27 liiki).  

Kui läheneda linnakule kompleksselt, kinnistuid teineteisega võrdlemata, siis 

üldine pilt on Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus hea. Maastikud on 

küllaltki mitmekesised ja mosaiiksed. Alal esineb nii avaspesitsejaid kui ka 

suluspesitsejaid, mis annab tunnistust, et piirkonnas leidub arvestataval määral 

ka õõnsusi, kuhu pesa rajada. Pesaõõnsused on sageli seotud tehisrajatistega ja 

puistutes väikestele värvulistele (tihased, puukoristaja, varblased, must-

kärbsenäpp, lepalind) sobivaid õõnsusi pigem napib. Suur-kirjurähn piirkonnas 

pesitseva liigina ühelt poolt loob küll uusi pesapaiku ka teistele 

suluspesitsejatele, kuid on ühtlasi nende tibudele ka ohuks. Samuti on suur-

kirjurähni loodud õõnsustesse rajatud pesas kasvavatele tibudele ohuks oravad, 

kelle arvukus paistab olevat piirkonnas suur. Väikeste õõnsuste nappusele 

metsamaastikus viitab neid asustatavate linnuliikide vähesus või puudumine 

(puudusid nt. väänkael, puukoristaja, salu- ja põhjatihane ning lepalind), 

esinesid valdavalt need liigid, kes ei põlga ära (ka) õõnsusi tehisrajatistes (rasva- 

ja sinitihane, kodu- ja põldvarblane, piiritaja). Linnakus esineb nii metsalinde 

kui avamaastiku linnuliike, nii inimkaaslejaid, kultuurmaastikele omaseid 

linnuliike kui ka rööv- ja veelinde. Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus 



läbi viidud loenduste käigus registreeriti kokku 42 linnuliiki või nende 

tegevusjälge ja 248 linnupaari (või territooriumi). Kogu linnaku pindalale 

jagatuna võib öelda, et 2022. aastal oli haudelindude keskmine asustustihedus 

alal hinnanguliselt 3,9 paari hektari kohta. Arvukaimateks liikideks osutusid 

metsvint (29 paari), musträstas (27 paari) ja rasvatihane (20 paari). 

Linnurohkeimateks piirkondadeks olid linnaku need piirkonnad, kus esines vanu 

renoveerimata hooneid, milles olid säilinud pesitsusvõimalused koloniaalselt 

pesitsevatele linnuliikidele (antud juhul koduvarblane ja piiritaja) ning 

metsaalade lõunaservades, kus oli esinduslik põõsarinne. Mujal oli liigiliselt 

vaesem ja ka asustustihedus väiksem. Linnaku haudelinnustikust annab 

ülevaate TABEL 1: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustik 

2022. aastal: paaride arv ja pesitsuskindlused“. 

TABEL 1: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustik 2022. 

aastal: paaride arv ja pesitsuskindlused“. 

LINNULIIK 

Kaitsekategoor

ia 

Paare / 

territoorium

e Pesitsuskindlus Märkus 

Aed-

põõsalind   2 

võimalik 

pesitseja   

Hall-
kärbsenäpp   5 

tõenäoline 
pesitseja   

Hallrästas   6 
tõenäoline 
pesitseja   

Hallvares   12 kindel pesitseja   

Hõbekajakas   6 kindel pesitseja   

Kanakull 2. 1 

2022. a. ei 

pesitse 

Ühel paaril on 
tavaliselt 

mitu pesa 
lähestikku. 
Neid 

kasutatakse 
aastaid. 

Siinne pesa 
on 2022. 

aastal 

asustamata.  

Kanepilind   1 võimalik   



pesitseja 

Kivitäks   1 kindel pesitseja   

Kodutuvi   1 

tõenäoline 

pesitseja   

Koduvarblane   14 kindel pesitseja   

Koldvint 3. 1 

võimalik 

pesitseja   

Kuldnokk   3 

võimalik 

pesitseja 

Esimese 

loenduse 

ajaks olid 
tibud 

pesadest 
lahkunud, 

seetõttu võib 
nii arvukus 

kui ka  

pesitsuskindl
us 

alahinnatud 

Kuuse-

käbilind   1 

võimalik 

pesitseja   

Käosulane   2 

võimalik 

pesitseja   

Künnivares   1 

kohatud ruudu 

piires  Toitekülaline 

Linavästrik   13 

tõenäoline 

pesitseja   

Lõopistrik 3. 1 

kohatud ruudu 

piires 

 Pesa asukoht 

teadmata, 

võimalik 

toitekülaline 

Mets-lehelind   6 

tõenäoline 

pesitseja   

Metsvint   29 

tõenäoline 

pesitseja   

Must-

kärbsenäpp   6 

tõenäoline 

pesitseja   

Mustpea-

põõsalind   6 

tõenäoline 

pesitseja   

Musträstas   27 kindel pesitseja   



Naerukajakas   1 

kohatud ruudu 

piires  Toitekülaline 

Nõmmelõoke 3. 2 

tõenäoline 

pesitseja   

Ohakalind   2 

tõenäoline 

pesitseja   

Piiritaja   14 kindel pesitseja   

Porr   2 

võimalik 

pesitseja   

Punarind   9 
tõenäoline 
pesitseja   

Põldvarblane   2 kindel pesitseja   

Rasvatihane   20 kindel pesitseja   

Rohevint   3 

võimalik 

pesitseja   

Räästapääsuk

e   3 

võimalik 

pesitseja   

Salu-lehelind   16 

tõenäoline 

pesitseja   

Siisike   10 

tõenäoline 

pesitseja   

Sinikael-part   1 

tõenäoline 

pesitseja   

Sinitihane   8 

tõenäoline 

pesitseja   

Suitsupääsuk

e   1 

võimalik 

pesitseja   

Suur-

kirjurähn   4 

võimalik 

pesitseja   

Suurnokk-vint   1 

võimalik 

pesitseja   

Tutt-tihane   1 

tõenäoline 

pesitseja   

Väike-lehelind   1 

võimalik 

pesitseja   

Väike-

põõsalind   2 

võimalik 

pesitseja   

 



 Valdava osa Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus pesitsevate 

linnuliikide eelistatud pesitsusbiotoobiks on puistu/põõsastik (34 liiki), vähem 

on hoonetel/tehisrajatistel pesitsevaid liike (16 liiki) ja kõige vähem 

avamaastikus pesitsevaid liike (5 liiki). Mõned paindlikumad liigid võivad 

pesitseda nii ühes kui teises biotoobis. Seega, linnaku liigiline mitmekesisus 

sõltub suuresti puistute olemasolust. Metsaaladel on liigiliselt mitmekesisemad 

ja suurema asustustihedusega omakorda vanad puistuosad, kus esineb ka 

esinduslik põõsarinne ning peapuuliigi männi kõrval on suurem lehtpuuliikide 

osakaal. Hoonestatud aladel on suurem asustustihedus renoveerimata hoonete 

piirkondades, suurem liigiline mitmekesisus piirkondades, kus hoonete ümber 

esineb mitmekesiseid haljasalasid: niiduelupaigad üksikpuude, hekkide ja 

põõsastega, veekogu ja maastikku ilmestama jäetud suurte kividega (FOTO 1 ja 

FOTO 2).  

FOTO 1: „Kivid, puud ja põõsad rikastava maastikuelemendina Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku tihehoonestusalal“. 

 

FOTO 2: „Kivid ja sellel istuv kivitäksi noorlind Tallinna Tehnikaülikooli 

Mustamäe linnaku tihehoonestusalal“. 



 

Niiduelupaigad/haljasalad olid linnaku hoonestatud piirkondades intensiivselt 

hooldatud, mistõttu ei olnud võimalik hinnata harvem niidetavate rohumaade 

positiivset mõju linnurohkusele linnakus. Loendused viidi läbi küllaltki põuasel 

perioodil ja intensiivselt niidetud alad kõrbesid. Isegi niitmisele vastupidavad 

kirikakarde õied olid päikese poolt pruuniks kõrvetatud. Putukaid oli vähe ja 

toituvaid linde haljasaladel, samuti vähe. Piirkondades, kus tee eraldusriba 

harvem niidetud haljasala oli kõrvuti intensiivselt niidetud territooriumiga, tuli 

kontrast siiski välja: niitmata alal taimed õitsesid ja neil tegutses mitu liiki 

tolmeldajaid, taimede kõrgem kasv kaitses mulda otseste päikesekiirte eest ja 

ei lasknud seda sedavõrd läbi kuumutada kui madalmurustes piirkondades ja oli 

elujõulisem (võrdle: FOTO 3 ja FOTO 4). Seal, kus õitsevad taimed, on rohkem 

ka putukaid, mis on toiduobjektiks lindudele. Edukaks pesitsemiseks vajavad 

linnud peamiselt kahte eeltingimust: 1) pesitsemiseks sobiv biotoop; 2) piisava 

toidubaasi olemasolu.  

FOTO 3: „Tee eraldusriba harvem niidetud haljasala õitsvate taimede, 

tolmeldajate ja rohelisema üldilmega“. 



 

FOTO 4: „Intensiivselt hooldatud haljasala, mis on põuaperioodil pruuniks 

kõrbenud. Isegi niitmist hästi taluva kirikakra õied olid pruunid ja kuivanud. 

Putukate- ja linnuvaene ala“. 

 



Linnakus 2022. aastal registreeritud haudelinnustiku pesitsusbiotoopidest 

annab ülevaate TABEL 2: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku 

haudelinnustiku pesitsusbiotoobid 2022. aastal“. 

TABEL 2: „Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku haudelinnustiku 

pesitsusbiotoobid 2022. aastal“. 

LINNULIIK 

Kaitsekategoor

ia 

Paare / 

territoorium

e linnakus 

Puistu / 

põõsasti

k 

Avamaasti

k 

Hoone/ 

tehisrajati

s 

Aed-
põõsalind   2 jah ei ei 

Hall-

kärbsenäpp   5 jah ei jah 

Hallrästas   6 jah ei jah 

Hallvares   12 jah ei ei 

Hõbekajakas   6 ei ei jah 

Kanakull 2. 1 jah ei ei 

Kanepilind   1 jah ei ei 

Kivitäks   1 ei jah jah 

Kodutuvi   1 ei ei jah 

Koduvarblane   14 ei ei jah 

Koldvint 3. 1 jah ei ei 

Kuldnokk   3 jah ei jah 

Kuuse-

käbilind   1 jah ei ei 

Käosulane   2 jah ei ei 

Künnivares   1 jah ei ei 

Linavästrik   13 jah jah jah 

Lõopistrik 3. 1 jah ei ei 

Mets-lehelind   6 jah ei ei 

Metsvint   29 jah ei ei 

Must-

kärbsenäpp   6 jah ei ei 

Mustpea-

põõsalind   6 jah ei ei 

Musträstas   27 jah ei jah 

Naerukajakas   1 ei jah ei 

Nõmmelõoke 3. 2 jah jah ei 



Ohakalind   2 jah ei ei 

Piiritaja   14 ei ei jah 

Porr   2 jah ei ei 

Punarind   9 jah ei ei 

Põldvarblane   2 jah ei jah 

Rasvatihane   20 jah ei jah 

Rohevint   3 jah ei ei 

Räästapääsuk

e   3 ei ei jah 

Salu-lehelind   16 jah ei ei 

Siisike   10 jah ei ei 

Sinikael-part   1 jah jah jah 

Sinitihane   8 jah ei jah 

Suitsupääsuk
e   1 ei ei jah 

Suur-
kirjurähn   4 jah ei ei 

Suurnokk-vint   1 jah ei ei 

Tutt-tihane   1 jah ei ei 

Väike-
lehelind   1 jah ei ei 

Väike-

põõsalind   2 jah ei ei 

 

Kaitsekorralduslikult olulised liigid. Kaitsekorralduslikult olulisi liike või nende 

tegevusjälgi registreeriti Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus kokku neli: 

kanakull (2. kaitsekategooria, 2022. aastal asustamata pesa) ning koldvint, 

lõopistrik ja nõmmelõoke (kõik 3. kaitsekategooria). Kõik need liigid on rohkem 

või vähem seotud puistutega. Viienda kaitsekorralduslikult olulisema liigina 

tooksin siin välja suur-kirjurähni (arvukaim rähniliik Eestis), kes loob 

metsamaastikku pesitsustingimusi ka teistele suluspesitsejatele.  

 Kanakull – Kanakull pesitseb ühtlaselt üle kogu Eesti, kuid küllalt 

hõredalt. Ta asustab erinevat tüüpi metsi, kuid eelistab pesitseda 

jänesekapsa ja mustika kasvukohatüüpi vanas okas- või segametsas. 

Tavaliselt elutseb ta suuremates metsalaamades, kus ehitab pesa 

vanemasse metsaosasse. Osa asurkonnast pesitseb ka metsatukkadega 

vahelduval kultuurmaastikul ning üksikud paarid elavad isegi Tallinna 



parkmetsades. Saagijahil kanakulle võib kohata nii loodus- kui ka 

kultuurmaastikul, aga kuna viimasel on enamasti rohkem saaki, tulevad 

ka loodusmaastiku kullid sinna saagijahile, eriti pärast pesitsusaega. 

Kanakulli arvukus vähenes sajandivahetusel ilmselt mitme asjaolu 

koosmõjus: põllumajanduse allakäiguga kaasnes mitme kultuurmaastiku 

saakobjekti arvukuse langus, samal ajal kahanes loodusmaastiku 

saakobjektide (metsakanaliste) arvukus, metsaraie intensiivistumisega 

vähenes kanakullile pesitsemiseks ja saagijahiks sobiva vanametsa hulk 

ning võisid suureneda häirimine ja kisklus. Need tegurid mõjutavad 

kanakulliasurkonda kindlasti ka edaspidi. Tallinna Tehnikaülikooli 

Mustamäe linnakus pesitseb 0-1 paari. Kuna kanakullil on 

pesitsusterritooriumil enamasti rohkem kui üks pesa, siis osadel aastatel 

on osad pesad tühjad ja neid nimetatakse varupesadeks. Sellegipoolest 

kuulub linnak kanakulli pesitsusterritooriumi sisse ja on liigile tõenäoliselt 

regulaarne jahiala igal aastal. Kanakulli asurkonna säilimiseks on vaja 

säilitada linnaku Ehitajate teest läänepool paiknevat metsaala 

puutumatuna. Renoveerimis- ja ehitustegevuse korral planeerida 

klaaspinnad lindudele paremini märgatavana (võimalikult väike 

peegeldustegur, kleebised akendel, võrestikud/katted akende ees jms. 

Kanakulli ohustavad klaaspinnad eelkõige saakobjekti ründamise hetkel.  

 Lõopistrik – Lõopistrik on Eestis kõikjal levinud väikesearvuline 

haudelind. Ta elab nii kultuur- kui ka loodusmaastiku valgusrikastes 

männikutes. Pesitsusbiotoobina eelistab ta loo-, palu-, nõmme- ja 

rabastuvaid puistuid. Pesaalusena kasutab ta vanu ronga- ja varesepesi. 

Lõopistiku pesa on sageli raiesmiku, soo, veekogu või mõne muu 

lagendiku läheduses. Enamik pesapaiku on asub tiheda liiklusega teedest 

ja inimasustusest kaugemal. Linnud vahetavad pesa peaaegu igal aastal, 

kuid sobiv pesitsuspiirkond võib olla asustatud aastakümneid. Lõopistrik 

on tundlik pesitsusaegse häirimise suhtes. Siiski pesitsevad üksikud 

julgemad paarid ka maasuvilate läheduses, metsaparkides (nt. Tallinnas) 

ja isegi eramuaedades (Narva-Jõesuu). Tallinna Tehnikaülikooli 

Mustamäe linnakus pesitseb 0-1 paari. Kindlasti on linnak 

pesitsusterritooriumi osa ja siin jahitakse regulaarselt saakobjekte. 

Lõopistriku asurkonna säilimiseks on vaja säilitada linnaku territooriumil 

paiknevat metsaala. Liik pesitseb vanades varesepesades, seega tuleks 



loobuda varese pesade puudelt kõrvaldamise plaanidest (seda mõnel 

pool vahel praktiseeritakse). Muid toetusmeetmeid ei ole vaja 

kohaldada.  

 Koldvint – Koldvindi peamiseks pesitsusbiotoobiks Eestis on vähese 

alusmetsaga arumännikud, pargid, ees- ja aedlinnad. Enim näivad liigile 

sobivat liivasel pinnasel kasvavad kidurad ranna- ja luitemännikud, eriti 

kui neis leidub vanu jändrikke puid. Asulates eelistab ta parke ja 

männikuga parkmetsi, kuid mõnikord piisab sellestki, kui paari 

territooriumile aedlinnas või isegi äärelinna tööstusmaastikul jääb 

salgake vanemaid mände või võõr-okaspuid. Koldvindi levikusageduses 

esineb piirkonniti väga suuri erinevusi ning ühe paari tegutsemisala võib 

olla üsna ulatuslik. Mõnikord võib pesitseda mitu paari lähestikku. 

Eestisse jõudis koldvint hiljemalt 1927. aastal, mil Tartus vaadeldi 

isaslindu. Järgnevate aastakümnete jooksul on liigi arvukus olnud 

tõusutrendis. Koldvindil Eestis märkimisväärsed ohutegurid puuduvad. Et 

asume liigi levila serval, näib meie asurkonna käekäik suurel määral 

sõltuvat koldvindi seisundist Lõuna- ja Kesk-Euroopas. Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus tuvastati 2022. aastal vähemalt ühe 

paari pesitsus. Koldvindi asurkonna säilimiseks on vaja säilitada linnaku 

territooriumil paiknevat metsaala. Muid toetusmeetmeid ei ole vaja 

kohaldada.  

 Nõmmelõoke – Nõmmelõoke on levinud ebaühtlaselt üle kogu Eesti. 

Kogu levikualal asustab nõmmelõoke kuiva ava- ja poolavamaastikku, 

nagu nõmmed, hõredad metsad, metsanoorendike varased arengujärgud 

jms. Intensiivselt kasutatavat põllumajandusmaastikku ta väldib. Eestis 

eelistab nõmmelõoke nõmmesid, nõmmemännikuid, mändidega liivikuid, 

kuivi liivaseid raiesmikke, madalaid männikultuure ja taimlaid, kruusa- ja 

liivakarjääre. Põhja-Eestis esineb ta ka loometsades, loopealsetel ja 

ammendunud põlevkivikarjääride puistangutel. Elupaiganõuetest on 

olulised metsaserva või hajusalt kasvavate puude, toitumiseks vajaliku 

taimestumata või hõreda taimestikuga maapinna ning pesa varjestavate 

puhmaste olemasolu. Euroopas on peamisteks ohuteguriteks peetud 

elupaikade hävinemist ja karme ilmastikutingimusi talvitusaladel, aga ka 

pesitsusbiotoopide muutusi. Eestis on nõmmelõokese elupaikade pindala 

kahandanud luidete ja nõmmede metsastamine ning ekstensiivse 



põllumajanduse hääbumine, eelkõige sõltub liigi seisund aga 

populatsiooni seisundist levila tuumalal meist lõuna pool. Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus tuvastati 2022. aastal ühe kuni kahe 

paari pesitsus. Laulvat lindu kuuldi nii Ehitajate teest idapool kui ka 

läänepool paikneval metsaalal metsalagendike kohal. Tegemist võib olla 

ühe ja sama paari territooriumiga. Nõmmelõokese asurkonna säilimiseks 

on vaja takistada linnaku territooriumil paikneva metsaala hõredamaid 

osi võsastumisest. Säilitada neis osades hõredamate ja tihedamate osade 

mosaiikne vaheldumine ja tõrjuda invasiivsemate lehtpuude (eriti 

võõrliigist papli) vohama hakkamist.  Nõmmelõoke jagab biotoopi 

nõmmnelgiga (2. kaitsekategooria), säilitades elupaiku viimasele, hoiame 

ka nõmmelõokese elupaiku. Nõmmnelgi kasvukohti esines metsaaladel 

mõlemal pool Ehitajate teed, esinduslikuimad alad asusid idapoolsel 

metsaalal. Nõmmelõokest saab toetada ka vähem intensiivse 

muruniitmisega. Haljasalade niitmisel võiks kasutada kombineeritud 

võtteid, kus suurematele niitudele jääks ka lokaalseid alasid, kus niitmine 

oleks harv, taimed saaks kasvada kõrgemaks ja õitseda ning ka viljuda.   

Kaitsekorralduslikul oluliste linnuliikide asukohti linnaku territooriumil 

kajastavad KAART 4 ja KAART 5.  

KAART 4: „Kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide asukohad Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku territooriumi Ehitajate teest läänepoole 

jääval metsaalal 2022. aastal“. 



 

KAART 5: „Kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide asukohad Tallinna 

Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku territooriumi Ehitajate teest idapoole jääval 

metsaalal 2022. aastal“. 



 

Elupaigad ja soovitused. Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku elupaiku 

on eelnevates punktides mõneti käsitletud. Siin toon alade ja/või kinnistute 

lõikes veel kord välja peamised linnustikku mõjutavad asjaolud ja lisan juurde 

soovitused, milliste meetoditega võiks linnaku territooriumil pesitsevat 

haudelinnustikku säilitada, toetada ja rikastada.  

 Ehitajate teest idapool paiknev metsaala – Valdavalt kuiv, liivasel 

pinnasel kasvav nõmmemets, peapuuliigiks on harilik mänd. Siinne 

metsaala on mosaiikne: vahelduvad puistu tihedamad ja hõredamad 

osad ning lagendikud. Metsa lõunapoolne osa jääb lähinaabruses asuva 

Mustamäe nõlva, mõjualasse. Seal on niiskem, soodsam mikrokliima, 

puud on vanemad ja lopsakamad, lehtpuuliikide osakaal ja põõsarinne on 

tugevamini esindatud. Lindude liigiline mitmekesisus ja asustustihedus 

on siin märgatavalt suurem kui põhjapoolses osas. Metsaala edelanurgas 

on paar hoonet, kuhu viib tupiktee.  Edelanurga puistus on ka üks 

suurem kivikangur. Metsaala esimeses ja teises rindes kasvavad valdavalt 

kodumaised puuliigid, harilikule männile lisaks arukask, raagremmelgas, 

harilik haab, harilik vaher, harilik jalakas ja harilik pihlakas, metsaala 



lõunaosas, kus niiskusrežiim on soodsam ka hall lepp, must lepp ja harilik 

toomingas. Lõunapoolse hoone juures kasvab vähemalt üks künnapuu (3. 

kaitsekategooria). Hoonete ümbruses kasvab ka mitmeid võõrliike. Mujal 

alusmetsas võib kohata mitme võõrliigi järelkasvu: harilik hobukastan, 

laialehine pärn, harilik ebatsuuga, liigini tuvastamata pappel, aed-

õunapuu seemikud. Enamus neist kasvasid metsaala lõunaosas, kuid 

papli järelkasvu oli näha üle ala. Pappel on küllaltki invasiivne liik ja 

soovitav on seda põhjapoolse osa võsastumise vältimiseks tõrjuda. 

Oravate arvukus on alal hinnanguliselt suur, see tõstab piirkonnas 

kiskluse riski eelkõige avaspesitsejate värvuliste jaoks ja ka kuldnoka 

jaoks, kellele sobiva lennuavaga pesakasti mahub orav sisse. Siinse 

metsaala põhjaservas oli kaks pesakasti, millest üks oli tihasele sobiva 

lennuavaga ja paistis olevat asustatud must-kärbsenäpi poolt ja teine 

koldnokale sobiva avaga, mis võis olla kas asustamata või pesitsus 

loenduse ajaks kiskluse tõttu ebaõnnestunud: pesakasti all ei olnud 

väljaheiteid. Hoonete ümbruses tegutsesid linavästrikud, kes võivad 

pesitseda kusagil hoonekonstruktsioonidel. Spordimaja kagunurga juures 

oli tänavavalgustusposti õõnsuses rasvatihase tibudega pesa. Siinset 

elupaika aitavad iseloomustada FOTO 5, FOTO 6 ja FOTO 7 ning KAART 6. 

Soovitusi: 1) metsaala põhjaosas vältida võsastumist, tõrjuda papli 

järelkasvu, metsaala lõunapoolne linnurikkam, alusmetsarohkem ja 

vanem osa säilitada tänasel kujul; 2) säilitada kivikangur metsaala 

edelanurgas; 3) metsaalale paigutada tihastele (kaks eri mõõtu 

lennuavadega pesakastitüüpi) ja porrile 

(https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/); 4) hoonete 

seintele ja/või muudele tehisrajatistele (nt. tänavavalgustuslampide 

postid, kui see on lubatud) paigaldada pesakaste varblastele ja 

kuldnokale, viimasele juhul kui hoone seina mööda ei saa liikuda oravad 

(nt. sile sein), soovitavalt võiks pesi paigaldada kohtadesse, kuhu 

keskpäeval ulatub vari (mõne puu vari või siis kasutada üldse hoone ida- 

või põhjapoolset külge), vältimaks pesa ülekuumenemist keskpäevase 

päikese käes (https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/); 5) 

kinniseid pesakaste tuleks vähemalt 1x aastas (kevadel), soovitavalt 2x 

aastas (kevadel enne pesitsust ja suve teises pooles peale pesitsust) 

puhastada, seetõttu peab neil kas katus või üks külgpaneelidest lahti 



käima; 6) Viletsas seisukorras tänavavalgustuspostide vahetamise korral 

teha seda pesitsusvälisel ajal või veendununa, et neis ei pesitseta;   

 

FOTO 5: „Kivikangur metsaala edelanurgas“ 

 

 

FOTO 6: „Rasvatihase pesa tänavavalgustuslambi postis“ 

 



 

 

 

 

FOTO 6: „Nõmmnelgi kasvukohad sobivad ka nõmmelõokesele“ 

 



 
 

 Ehitajate teest läänepool paiknev metsaala - Valdavalt kuiv, liivasel 

pinnasel kasvav nõmmemets, peapuuliigiks on harilik mänd. Lagedaid 

alasid esineb ala ida- ja põhjaosas (sh. staadion), need on ka 

alusmetsavaesed piirkonnad. Metsaala edelanurgas on alusmets 

arvestataval määral esindatud ja ka lehtpuuliikide osakaal on sealses 

piirkonnas suurem, mets ise vanem. See nurk on ka linnuliikide poolest 

mitmekesisem ja suurema asustustihedusega. Esineb üksikuid püsti 

seisvaid surnuid puid, mis rikastavad metsaelustikku. Valdavalt kasvavad 

siinsel metsaalal kodumaised puuliigid, lisaks harilikule männile harilik 

tamm, arukask, harilik haab, harilik pihlakas, harilik vaher, harilik 

toomingas ja sookask.  Alusmetsas võis täheldada võõrliigist läikiva 

tuhkpuu järelkasvu. Imetajatest kohati metsaalal oravat ja halljänest. 

Orava arvukus on siin hinnanguliselt suur ja see on oht kisklusele. Siinset 

metsaala aitavad kirjeldada FOTO 7 ja FOTO 8. Soovitused: 1) metsaala 

lagedamates osades, kus esineb nõmmnelki, vältida võsastumist; 2) 

tõrjuda võõrliigist läikivat tuhkpuud kui see peaks muutuma piirkonniti 

invasiivseks, samas võiks seda liiki säilitada üksikpõõsana või grupiti 



piirkondades, kus teostatakse intensiivsemat muruhooldust ja kus on 

välistatud ta liigne paljunemine. Seal kompenseeriks antud liik lindudele 

ja putukatele hooldatud rohurindes peituvaid vaesevõitu võimalusi. 

Läikivat tuhkpuud peetakse muuhulgas heaks nektaritaimeks; 3) 

metsaalale paigutada tihastele (kaks eri mõõtu lennuavadega 

pesakastitüüpi) ja porrile (https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-

lindudele/); 4) kinniseid pesakaste tuleks vähemalt 1x aastas (kevadel), 

soovitavalt 2x aastas (kevadel enne pesitsust ja suve teises pooles peale 

pesitsust) puhastada, seetõttu peab neil kas katus või üks 

külgpaneelidest lahti käima; 5) Staadioni naabruses võiks säilitada 

niiduosasid, mida niidetaks harva;   

 

FOTO 7: „Läikiva tuhkpuu järelkasv siinse metsaala põhjaosas, kus ta 

rohurinde- ja alusmetsavaeses piirkonnas üksikpõõsana pigem rikastab 

antud elupaika“ 

 

 
 



FOTO 8: „Metsaala põhjaosas paikneva staadioni servas kasvas mitmeid 

kuivadele niitudele omaseid soontaimi, sh. kassisaba. Siin ei oldud 

kasutatud intensiivseid hooldusvõtteid“.  

 

 
 

 Hoonestatud ala nr. 1 (suur) – Suurima pindalaga mitmest kinnistust 

koosnev eraldi käsitletav ala oli hoonestatud aladest kõige liigirikkam. 

Suurema liigirikkuse tagab siin eriilmeline maastik. Lisaks hoonetele ja 

maanteevõrgustikule, mis iseenesest liigirikkust ei soosi, esineb alal 

arvestatavas mahus rohealasid. Väärtuslikuimad rohealad on siin 

kõrgpuistuga rohealad. Siinsel alal joonistus välja kaks linnurikkamat 

piirkonda: 1) ala keskmes olev suurim männipuistuga haljasala; 2) ala 

põhjaservas asuvad kolm hoonet, kust võis ainukese kohana leida 

koduvarblaste koloonia ja ainsa pesitseva kodutuvi. Viimati kirjeldatud 

linnurikkama ala läänepoolne hoone on renoveerimata ja seal pesitseb 

hinnanguliselt 5 paari koduvarblasi ja 1 paar kodutuvisid, läänepoolne 

naaberhoone on küll renoveeritud, kuid selle loodenurgas oli katusepleki 

all piisav vahe, et varblased on saanud sinna pesa rajada. Pesadest 



lahkunud tibudega veedeti aega läänepoolse maja ees hekis ja idapoolse 

maja taga alajaama hoonel (renoveerimata) ja selle ümber. Siinse ala 

sees oli maastikukujunduslike elementidena siin-seal suuri kive, millel 

tegutses kivitäks. Haljasalad ise on siin intensiivselt hooldatud ja see 

mõjub eeldatavalt pesitsusedukusele pärssivalt, kuna putukate biomass 

ei saa sellistes elupaikades olla suur. Suurimat hoonestatud ala aitavad 

iseloomustada KAART 6 ning FOTO 1, FOTO 2, FOTO 4 ja FOTO 9. 

Soovitused: 1) hoonete seintele ja/või muudele tehisrajatistele (nt. 

tänavavalgustuslampide postid, kui see on lubatud) paigaldada 

pesaaluseid räästapääsukesele ja piiritajale ning pesakaste varblastele ja 

kuldnokale, viimasele juhul kui hoone seina mööda ei saa liikuda oravad 

(nt. sile sein), soovitavalt võiks pesi paigaldada kohtadesse, kuhu 

keskpäeval ulatub vari (mõne puu vari või siis kasutada üldse hoone ida- 

või põhjapoolset külge), vältimaks pesa ülekuumenemist keskpäevase 

päikese käes (https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/); 2) 

kinniseid pesakaste tuleks vähemalt 1x aastas (kevadel), soovitavalt 2x 

aastas (kevadel enne pesitsust ja suve teises pooles peale pesitsust) 

puhastada, seetõttu peab neil kas katus või üks külgpaneelidest lahti 

käima; 3) haljasalade kõrgpuistusse püstitada hajutatult üksikuid 

pesakaste tihasele  (https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-

lindudele/); 4) parandada lindude toidubaasi selle läbi, et suurematel 

haljasaladel kasutatakse kombineeritud hooldusvõtteid, jättes osa alast 

niitmata või niidetaks harvem. Seal, kus on kiduram kuivade niitude 

taimestik, võib vabalt 1x aastas niita, kus taimestik on lopsakam, võiks 

niitmisi planeerida vastavalt õitsemise kulgemisele (lasta õitseda ja siis 

niita). Lisaks jälgida ilmastikutingimusi. Kui on pikk põuaperiood ja 

taimede kasv kidur, saab omakorda mõne niitmiskorra vahele jätta ja 

niita sageli vaid rohkelt käidavaid piirkondi ja nende servaalasid. Näiteks 

saab niitmata ala sisse niita ca 2 meetri laiuseid radasid, seal, kus 

tudengid armastavad murul pikutamas käia, saab hoida pidevalt 

madalmurusena jne. Tuleks leida kompromiss elurikkuse säilitamise ja 

visuaalse ilu vahel, milleks meie linnaruumis on sageli ühtlaselt niidetud 

korrapärane haljasala. Suuremate niitude eri osadesse võib omakorda 

istutada üksikpuid või põõsaste gruppe (näiteks siinse ala edelanurgas on 

suur haljasala, kuis puud-põõsad sisuliselt puuduvad, ala on intensiivselt 



niidetud ja pruuniks kõrbenud). 5) Kuigi alal leidus ka tolmeldajatele 

huvipakkuvaid püsilillepeenraid (nt. faasseni naistenõges), võiks neid olla 

rohkemgi ja neil võiks kasvada võimalusel eelistatult tolmeldajate 

meelistaimed.  

 

KAART 6: „Hoonestatud ala nr. 1 (suur)“. 

 

 
 

FOTO 9: „Intensiivselt hooldatud ja päikese käes kõrbenud rohumaa 

hoonestatud ala keskosas asuva puistu piirkonnas“.  



 

 

 

 Hoonestatud ala nr. 2 (ojaga) – Siinne ala koosneb neljast kinnistust, 

neist ühel kasvab puistu, ühel asub rohumaa ja kaks on hoonestatud. 

Hoonestatud kinnistute vahelt voolab läbi oja, mille kaldad on niitmata. 

Oja kallastele ulatub ka väike puistu. Oma suhteliselt väikese pindala 

juures on siinne ala küllaltki linnurikas ja mitmekesine. Eeldused loob 

selleks eelkõige veekogu ja kõrgpuistu olemasolu. Ojakalda puistus on 

hea mikrokliima ja veekogu ümbruses on rohkem putukaid. Läänepoolse 

suurema hoone taga on parkla, idapoolse taga on haljasala püsilillede 

peenraga, kombineeritult kivide ja kibuvitsapõõsastega (kurdlehine 

kibuvits). Idapoolsest hoonestatud kinnistust põhjas asub haljasala, mida 

ei ole niidetud nii intensiivselt kui paljusid teisi niite piirkonnas. Siin 

õitses muu hulgas mitmeid tolmeldajate poolt aktiivselt kasutatavaid 

nektaritaimi, näiteks valge ristik ja harilik ussikeel. Alal tegutsesid 

meemesilased, vähemalt kaks liiki kimalasi ja vähemalt üks liik 

liivamesilasi. Läänepoolse hoonestatud kinnistu servas tee ääres asus 

vastu eaka männi tüve tõenäoliselt arukuklase pesa. Siinset ala aitavad 



iseloomustada KAART 7 ning FOTO 10, FOTO 11, FOTO 12. Soovitused: 1) 

kuna ala on pindalalt väike, piisaks kui ojakalda puistusse ja 

läänepoolseimale puistuga kinnistule püstitataks kummassegi 1 pesakast 

tihasele ja ojakalda puistusse ka 1-2 pesakasti kuldnokale 

(https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/); 2) jätkata niitude 

hooldamist kombineeritud meetodil, millega säilitataks alal ka neid 

maastikeosi, kus soontaimed saavad õitseda; 3) ojakalda hooldamisel 

soovitan ühes 3-4 m pikkuses lõigus niita kuni veepiirini, et maas toitu 

otsivatel lindudel oleks mugav liikuda veepiirini, otsida sealt putukaid ja 

ussikesi, käia joomas ja ennast pesemas;  

KAART 7: „Hoonestatud ala nr. 2 (ojaga)“. 

 

FOTO 10: „Püsilillepeenar idapoolse hoonestatud kinnistu lõunaservas“. 



 

FOTO 11: „Vähemintensiivselt niidetud ala idapoolsest hoonestatud kinnistust 

põhjas“. 



 

FOTO 12: „Kuklasepesa vana männi juures“. 



 

 Hoonestatud ala nr. 3 – Kinnistu tunnusega  78405:502:2660 (Akadeemia 

tee 15 / 15a / 15b). Kinnistu on valdavalt hoonestatud ja 

märkimisväärseid haljasalasid pole. Linnustik on vaene. Kinnistust idas 

asub läbivooluga tiik, mis võiks luua lisavõimalusi toitumiseks. Kinnistust 



lõunas asub väheldasem männipuistu, mis ulatub servapidi kinnistule. Ka 

see loob natuke paremad tingimused pesitsemiseks kui kinnistu ise 

pakub. Ala aitab kirjeldada KAART 8. Soovitused: 1) sedavõrd 

hoonestatud, asfalteeritud ja väikese kinnistu võimalused on kesised. 

Isegi kui pesapaiku pakkuda, on toitumisalad halva kvaliteediga. Eeldusel, 

et hoone vahetus naabruses on läbivooluga tiik ja väheldasem 

männipuistu, mida ei niideta, siis võiks kaaluda kinnistule ulatuva 

männiku serva paigaldada 1 pesakast tihasele/varblasele, hoonete 

seintele võib aga võimalusel paigaldada mõne pesaaluse 

räästapääsukesele ja/või piiritajale, vältida otsest päikest 

(https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/).  

 

KAART 8: „Hoonestatud ala nr. 3 (Akadeemia tee 15 / 15a / 15b)“. 

 

 Hoonestatud ala nr. 4 – Kinnistu tunnusega 78405:502:0001 (Akadeemia 

tee 21b). Kinnistu on väga väike ja pooles ulatuses hoonestatud, pooles 

ulatuses haljastatud. Haljasala jääb hoone idakülge ja sellel kasvavad 



suured pärnad. Hoone on renoveerimata ja selle välisseintes on säilinud 

pesitsusvõimalused suluspesitsejatele. Hoones asus koduvarblaste ja 

piiritajate koloonia, milles oli vähemalt 5 koduvarblase ja 2 piiritaja pesa. 

Pärnadel tegutses ka rasvatihane, kes võis pesitseda kas mõnes 

pärnaõõnsuses või samuti hoone seinas. Kinnistu pindala väiksus ja 

koloniaalselt pesitsevate linnuliikide olemasolu muutsid selle kinnistu 

suurima lindude asustustihedusega alaks Tallinna Tehnikaülikooli 

Mustamäe linnakus. Juba küllaltki vanad pärnad on vähemalt õitsemise 

perioodil putukamagnetid ja tõstavad lindude saakobjektide hulka. 

Kinnistu vahetus naabruses, selle kirdenurgal asub kohvik väliterrassiga. 

Seal söömas käivatel inimestel pudeneb kindlasti maha toidupuru ja see 

omakorda toob lisa koduvarblase toidulauale. Ala aitab kirjeldada KAART 

9. Soovitused: 1) pärnad säilitada paigutada neile 1-2 pesakasti 

kuldnokale; 2) hoone renoveerimise korral planeerida välisseinte 

ehitustööd pesitsusvälisele ajale ja asendada suluspesitsejate kaduvad 

pesitsusvõimalused uutega (pesaalused räästapääsukesele ja piiritajale, 

pesakastid koduvarblasele) – kõik idakülje seintele pärnade varju;  

KAART 9: „Hoonestatud ala nr. 4 (Akadeemia tee 21b)“. 



 

 Hoonestatud ala nr. 5 – Kinnistu tunnusega 78405:502:0166 

(Teaduspargi tn. 5). Kinnistu on väga väike ja ilma haljasaladeta. 

Pesitsemiseks ebasoodne. Siin ei kohatud loenduste ajal ainsatki 

territoriaalset lindu, registreeriti vaid kolme linnuliigi ülelend. Ala aitab 

iseloomustada KAART 10. Soovitused: 1) kuna ala on väike, hoonestatud 

ja asfalteeritud, siis maksimum, mida siin teha annaks, oleks üks varblase 

pesakast hoone lääneseinale loodepoolse nurga lähedale puu lähistele ja 

mõned pesaalused räästapääsukesele hoone põhja- ja/või idaseinale 

(https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/). 

KAART 10: „Hoonestatud ala nr. 5 (Teaduspargi tn. 5)“. 



 

 Üldised soovitused ja toetuspõhimõtted:  

o Pesakastide ja pesaaluste näol suluspesitsejatele lisavõimaluste 

loomine;  

o Toidubaasi parandamine haljasalade vähemintensiivse 

hooldamisega – rohkem õitsemist, vähem kõrbenud muru, suurem 

valik putukaid;  

o Erisoovitusena Tallinna Tehnikaülikoolile (koostöös SA Tallinna 

Teaduspark Tehnopoliga või iseseisvalt) – töötada väikeste 

värvuliste jaoks välja nende pisikest kehakaalu arvestavad 

jälgimisseadmed (GPS-saatjad, kiibid vms.), märgistada koostöös 

ornitoloogidega linnakus pesitsevaid linde, koguda ja 

süstematiseerida teavet nende kohta. Samuti võib kaaluda osade 

pesakastide varustamine pesakastikaameratega, mis annab 

võimaluse koguda andmeid TTÜ linnakus pesitsevate linnuliikide 

pesaelu kohta. Kaugem eesmärk võiks olla sedalaadi 

jälgimisseadmete ja kaamerate tootmine ning müük Eestis ja 

välismaal;  



o  

Kasutatud kirjandus, viited allikatele.  

1. „Linnuatlas“ (J. Elts, A. Kuus, E. Leibak, Eesti Ornitoloogiaühing); 

2. „Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad 

meetmed“ (M. Mägi);  

3. Pesakastid -  https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/  

4. Haudelindude asustustiheduse maatriks - 

https://keskkonnaamet.ee/pesitsusrahu;  

5. Loodusvaatluste päevik (A. Jair, avaldamata materjal); 

 


