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Rööwlindusid liigitakse kahte rühma: päew- 
rööwlinnud ning öörööwlinnud ehk öökullid. Wii- 
maseid iseloomustab pehme, kohe sulestik, jäme, 
kehast ning kaelast wähe wõi sugugi eralda
tud pää, ja silmaloor, mida moodustawad waniku- 
kujuliselt silmi ümbritsewad suled, mis ühtlasi ka 
suurema osa nokka katawad.

Päewrööwlinnu määramisel tuleb järgmisi tun
demärke tähele panna:

I. On täiskaswanud linnul pää ja kael osati 
valjad wõi udusulgedega kaetud, on meil raisa- 
kotka ehk kaeluskotkaga tegemist.

IL On rööwlinnul pealisnoka serwal kummalgi 
pool nokatipu taga üks hammas olemas ja alus- 
nokal wastaw wäljalõige, kuulub lind pistrikute liiki.

a) Keha pikkus )  40—64 cm.*

*) Kehapikkuse ehk lihtsalt pikkuse all mõistetakse linnu 
pikkust nokatipust sabasulgede tipuni.

H. Tiiwade tipud ulatawad puhkelolekul künni 
sabatipuni: Rabapistrik.

I. Saba ots ulatab mõned sentimeetrid tii
wade alt wälja: Jahipistrik.

b) Keha pikkus 28—35 cm.
Pv. Jalad kollased mustade küüntega:

1. Selge must habemejuga allpool silmi, 
selg — tume, mustjashall wõi hall- 
pruunikas, heledate suleäärtega, mitte 
Pruun: Lõopistrik.
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2 Habemejuga nõrk, selg punane-prmtn, 
enam ehk wähem tumedate plekkidega 
ehk wöötidega kaetud:

Hiiretuuletallaja.
3. Habemejuga nõrk, selg sinikashall, 

mustade sule-raagjoontega, wõi pruun- 
hall, heledate suleäärtega. Saba ula
tab umbes 3 cm. tiiwade alt wälja:

W ä i k e p i st r i k.
В Jalad menning-punased wõi kollakas- 

punased, walkjate küüntega:
Punaja lgne tuuletallaja.

111. On jalad künni warwasteni sulgedega kae
tud, on meil päriskotkastega ehk karwasjalgse roiuga 
tegemist.

a) Jala jooksuluu^) tagaküljel umbes 0,5 cm. 
laiune sulgede juga, mida aga ainult siis 
näha roõib, kui suled laiali tõugata:

Karroasjalgne wiu.
b) Jala jooksuluu tagaküljel sulgede juga ei ole: 
F\. Tiiwa pikkus  )  üle 60 cm. :*)**

*) Jala jooksuluu ulatab warwaste juurest ülespoole 
kuuni järgmise liikmeni. Jooksuluu pikkust mõõdetakse sirkliga.

**) Tiiwa pikkust mõõdetakse tiiwa nukist künni 
kõige pikema hoogsule tipuni.

1. Keskmine warwas 3-me wõi 4=ja 
suure tahroliga kaetud; tiiwad et ulata 
sabatipuni: Kaljukotkas,

8. Tiiwa pikkus wähem kui 55 cm.:
1. Nokk otsaesise kohal kõrgem kui 2,7cm.; 

jala jooksuluu pikem kui 10 cm.; 
ninaauk pikergune. Tiiwad ulatawad 
künni sabatipuni wõi üle saba wälja: 

Suur konnakotkas.
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2. Nokk otsaesise kohal madalam kui 
2,7 cm., ninaauk ümmargune, sala 
jooksuluu umbes 8 cm. pikk. Tiiwa 
tipud ei ulata sabatipuni:

Wäike konnakotkas.
IV. Kui suurel rööwlinnul pää ja kael täiesti 

sulgedega kaetud on, jala jooksuluu alumine osa 
warwaste juurte üle paljas on ja tiiwa pikkus üle 
60 cm. ulatab, siis on see: Merikotkas.

V. On rööwlinnul sinikashallid jalad, on meie 
ees kalakotkas wõi madukotkas.

1. Jala jooksuluu umbes 5 cm. pikk, 
karedate soomustega kaetud, warwas- 
tel puudub ühendaw wahenahk:

Kalakotkas.
2. Jala jooksuluu umbes 10 cm. pikk, 

siledate kilpidega kaetud, warwastel 
ühendaw wahenahk olemas:

Madukotkas.
V I. Harksabaga rööwlind on taewahoidja.

1. Keha sulestiku Põhiwärw roostepu- 
nane, saba samasugune, täiskaswanud 
lindudel on saba äärmised suled kesk
mistest umbes 6 cm. Pikemad:

Punane taewahoidja.
2. Keha sulestiku põhiwärw tumepruun,' 

täiskaswanud lindudel äärmised 
sabasuled keskmistest sabasulgedest ai
nult 2,5 cm. Pikemad:

M u st taewahoidja.
V II. On keskmise kaswuga rööwlinnul noka 

ümbrus harjaste asemel wäikeste soomussulgedega 
kaetud, on niisugune lind : E r i l a s e w i u.



6

V IIL Ulatawad puhkeolekus tiiwad ainult pika 
saba keskkohani, on meie ees kanakull wõi raudkull.

1. Keha pikkus 50—60 cm., tiiwade 
pikkus 28 cm : Kanakull.

2. Keha pikkus 30—40 cm Tiiwad lü
hemad kui 28 cm.: Raudkull.

IX. On rööwlinnul silmatorkawalt sale kuju, 
pikkade tiiwade ja kõrgete jalgadega, enam ehk 
wähem tuntaw loor silmade ümber, — on meie 
ees jänesekull.

a) Keha pikkus 52—56 cm. Jala jooksuluu 
pikkus 9—10 cm., nokk 3,5—4 cm.:)*

*) Noka pikkust mõõdetakse rööwlindudel päälisnoka selga 
mööda otsaesise sulestikust kuuni nokatipuni paberilindiga.

Roo-jänesekull.
b) Keha pikkus 43—48 cm. Jala - jooksuluu 

pikkus 6—8 cm., nokk 2,4—2,8 cm. Esi
mese tiiwahoosule sisemise suleladwa wäl- 
jalõige

1. on täiesti tiiwa kattesulgedega kaetud:
W ä l j a-j ä n e s e k u ll.

2. ulatab wähe üle tiiwa kattesulgede 
wälja: Kõrwe-jänesekull.

3. ulatab umbes 3 cm. üle tiiwa katte
sulgede wälja: So o-j ä n e s e k u ll.

X Rööwlind, kel ühtegi eelpool tähendatud 
tundemärki pole, on : H i i r e w i u.

Hall raisakotkas.
ßegypius monachus L. Der Mönchsgeier. 

Грифъ черный.

Tulestik tumepruun, kummagil õlal suletutt ja 
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tume kaela kaelus. Kaela paljad osad sinikad, jalad 
lihakarwa. Silmad tumepruunid. Pikkus 120—125 
cm. Wäga harwa, juhusliselt meil leitud.

Walgepiiä-kaeluskotkas.
Gyps fulvus Gm. Der Gänsegeier. 

Сипъ белоголовый.

Tulestik kollakas pruunhall. Pää ja kael wal- 
gete udusulgedega kaetud. Kaela kaelust moodus- 
tawad peened, walged suled. Jalad tinahallid, 
silmad tumepruunid. See lind, nagu eelminegi, 
wõib meile ainult juhusliselt eksida.

Г Rabapistrik.
Falco peregrinus Tunst. Der Wanderfalke.

Сапсанъ. .

Rändlind. Ilmub meile aprillikuu algusel.
sitseb pääasjalikult rabades, kus ta maikuu alguses 
maa pääle ehitatud pesasse 2 — 3 muna muneb.
Üksikutel juhtumistel ehitab ta ka puude 
oma pesa. *

Toidab end ainult lõokese- künni pardisuurus- 
test lendawatest lindudest. Rabapistrik on ülikahJ 
julik lind. j cAo-it, '«м&ЪЧ j _

Jahipistrik.
Falco gyrfalco L. Der norwegische Jagd- //

falke. Кречетъ норвежскШ. 3/
Meil wäga haruldane, juhusline lind. Niisama %

kahjulik kui rabapistrik. 77

$-<ö -s;s
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MM M
Falco subbuteo L. Бег Baumfalke. 

Чеглокъ. ,
/ Rändlind. Ilmub meile aprillikuu lõpul ehk

" "V^moituu algusel. Pesitseb wähemates metsatukkades, 
’4rfui nende läheduses heinamaid, põldusid ning lah- 

3,6 -%» * tiseid wäljasid leidub Pesa ehitab enamasti warese 
У? 7-T-t5 wanasse pesasse, kõrge siletüwelise männi otsa. 

Muneb juunikuu algusel 3—4 muna.
Lõopistrik toidab end pääasjalikult wähematest 

lindudest, neid ainult lennust kinni püüdes; sööb 
ka mõned putukad. Lõopistrik tuleb kahjulikkude 
lindude liiki arwata. ? N

^LMikepistrlk.
Falco fegulüs' £a il. Der Zwergfalke.

Дербникъ.

Rändlind. Rändamise ajal õige rohkel arwul 
// /F^L^lLida; pesitseb meil kaunis piiratud arwul. Pesitse- 
// /^a/n-miiseks walib enamasti warese wana pesa ja mu- 
2) ic_V» neb maikuu keskel 4—5 muna.
' ' *7 Toiduks tarwitab pääasjalikult wäikesi lindusid.

cr~ Wäikse Pistriku pääle tuleb kui kahjuliku linnu 
pääle waadata.

A. Mre-tuuletallaja.
„„^Cerchneis tinnunculus L. Der Turmfalke. 

/JM-Пустельга.

J/k' ' Rändlind. Ilmub meile märtsikuul. Elutseb 
metsatukkades, männikutes, tornides ja waremetes. 

, * ' Pesa ehitab enamasti kõrge männi otsa warese
// 74-X о wanasse pesasse, milles maikuu lõpul 4—5 muna 

wõib leida.
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Hiire-tuuletallaja toidab end pääasjalikult hiir
tega ja putukatega, sööb aga mõnegi karihiire, 
wäikese linnu, sisaliku ja ämbliku ära. Hiire-tuule
tallaja on wäga kasulik lind ja peaks igal pool 
kaitset leidma. ,

/ Punajalgne^uuletallaja.
Cerchneis vespertinus L. Der Rotfussfalke^/yj - 

Кобчикъ. 3/^-4» -
Wäga haruldane rändlind. Toidab end pääas-^/^^.^ 

jalikult putukatega, iseäranis armastab suuri heina- ' ' ' 
ritsikaid, põrnikaid, kiilisid ja kilke. Rööwib mõni
kord ka wäikese linnu, hiire ehk sisaliku. See lind 
tuleb kasulikkumate lindude liiki lugeda.

* Kaljukotkas.
// <0-7-0 es 

flquila chrysaötus L. Der Steinadler. / z
Халзанъ.

See hiigla rööwlind on meil metsade laastas 
misega ja järjekindla tagakiusamisega nii harulda-^/^^s - 
seks nähtuseks saanud, et küttidele soowitada tuleb^ 
neid wäheseid paare, mis meil weel pesitsewad, 
loodusekaitse humides alalhoida. Muidu wõib juh
tuda, et kodumaa faunast ühel päewal wiimane 
selle liigi esitaja kadunud on, mis teadusele ja 
kodumaa loodusele raske kaotus oleks. Schweitsis, 
kus tallekotkas «Lämmergeier) juba ammu häwi- 
tatud on, kaitstakse wiimast kaljukotka paari ise
äralise seaduse Põhjal.

Kaljukotka toitu moodustawad imetajad ja lin
nud hiire- kuuni metskitsewasika- ja warblase- 
fumit kuresuuruseni. Isegi suurematele rööwloo- 
madele nagu kassidele, rebastele, mäkradele tungib 
ta kallale. '
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t Suur konnakotkas.
flMh ^.f\qUi]a maculata Gm. Der Schelladler. 

2/ Подорликъ большой.
>))<?$•-/О,Kaunis haruldane nähtus meie suuremates 

'*  metsades. Pesitsemine ei ole weel kindlaks tehtud.

Wäike konnakotkas.
Mquila pomarina Brehm. Der Schreiadler. 

* Подорлика малый.
- Rändlind. Ilmub meile aprillikuu keskel. Pe- 

//«/^.sitseb suuremates metsades, kus heinamaid ja wett 
leidub. Pesa ehitab iseäranis kuuskede, aga ka 
männide ning haawade pääle. Enamasti seisab 
. ' * ' „ j ". ", et seda ka
3 sülla kõrgusel leida wöib. Muneb 2—3 muna, 
ne-.d wõib maikuu lõpul leida. Toidab end hiirtest, 
madudest ning konnadest, kuid häwitab ka suure
maid putukaid; harwa murrab mõne linnu ehk 
wähema imetaja. Konnakotkas on ülikasulik lind 
ja ei tohiks mõistmata häwitamise ohwriks lan
geda. Kütid peaks igal pool selle linnu kaitse omale 
kohuseks tegema.

/0 Merikotkas.
Haliaetus albiciTIa L. Der Seeadler.

БЪлохвостъ.

j ) 2,Г-/0,о pesa kaunis kõrgel, aga on juhtumisi, 
/ ft (пП rt f nyniifol f о t hn tn ni (i šWnrtoft
Hjito -

(> JJ DJIUÄbUL I b.

/ ft*.  Rööwlind, keda kogu aaSta kodumaa piirides 
leida wöib. Pesitses meil endisel ajal kaunis roh

r' а // arwul, aga pesitsemisepuude maharaiumisega 
У / ' ' " " " ' ............... . ................
Hi üffo ”

ning otsekohese häwitamise tagajärjel on nende 
hiiglalindude koosseis wäga kokku sulanud. Pesa 
ehitab enamasti kõrgete puude latwa ja tarwitab 
seda mitu aastat järgimööda. Muneb õige wara, 
juba märtsikuu lõpul 2— 3 muna. Tema toitu 
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moodustawad suuremad kalad, kuid ka jänesed ja 
suuremad linnud nagu haned, pordid ja teised. 
Merikotkas on ülikahjulik lind, kuid loodusekaitse 
humides tuleks mõnele üksikule paarile edasielutse- 
mise wõimalus lubada.

Kalakotkas.
Pandion haliaetus L. Der Fischadler. Скопа.

Rändlind. Ilmub aprillikuu lõpul. Elutseb^ 
suuremate järwede ja jõgede läheduses. On Win». - 
masel ajal wäga haruldaseks nähtuseks saanud, / ” * 
kuna mõnikümmend aastal tagasi teda meil õige 
rohkesti pesitsemas leida wõrS. Pesa ehitab kõr
gete männide ja haawade otsa ja muneb sellesse 
juunikuu lõpul 2—3 muna. Kalakotkas toidab end 
ainult kaladest, muud toitu tema kõhus ei ole 
leida. Jahimeestele ta wähematki kahju ei sünnita 
ja wiimased peaksid kalakotka kui kodumaa looduse 
ilustaja oma kaitse alla wõtma.

C Madukotkas.
Circaetus gallicus Gm. Der Schlangen-z/^7-П%,, 

adler. Орелъ змЪеЪдъ. -

Wäga haruldane rändlind. Ilmub kodumaale л, 
aprillikuu keskel. Pesitseb suuremates metsades. ' 7 '*  
Pesa ehitab pääaSjalikult mannide otsa, kuhu -
juunikuu algusel — ainult ühe muna muneb. 
Poeg elutseb' kuuni septembrikuuni pesas; niipea 
kui ta sellest wälja lendab, asub pere kohe tagasi- 
reisile lõunapoole. Madukotkas toidab end pääas- . 
jalikult inimesele kahjulikkudest loomadest; tema 
armsam toit on wastikud rästikud ja hiired. Madu- 
kotkast Peaksid kütid järjekindlalt kaitsma.
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. l!l lire win. /
_ lvcIw?»

zy Buteo .buteo zimmerma-nnae Ehmke.
/ • /Kx Der Falkenbussard. Канюкъ.
L
/ Rändlind. Ilmub kodumaale aprillikuu keskel.
У 6 7 Pentseb suuremate metmde serwal, kust ta toidu- 
дм otsimiseks lähemad wäljad ja heinamaad üles otsib. 
7 Pesa ehitab pääassalikult kuuskede otsa, milles 

maikuu keskel 2—3 muna leida wõib. Hiirewiu 
toitu moodustawad pääassalikult hiired, konnad,
sisalikud ning karihiired; sööb aga ka mõnegi linnu 
ja noore jänese ära. Põllumajandusele ja metsa- 
asjandusele toob hiirewiu tuntawat kasu, jahimees
tele sünnitab noorte jäneste ja lindude rööwimifega 
teatawat kahju. Igatahes preemiaid selle linnu 
häwitamise eest ei tohiks küti-rühmad maksta.

/7 Karwasjalgne wiu.
Mrchibuteo lagopus Brünn. Der Rauh

fussbussard. Канюкъ махнонопй.

//A/ž Selle linnu kodumaa on põhjamaa tundrad,
/7^ " ^uft lõunapoole rännates ta meilt oktoobri- ja

v ...................................... .............................. ...

Vй 7 
ч/w

nowewbrikuul rohkel armul läbi lendab; omal ke- 
wadisel tagasirändamisel ilmub ta meile märtsi- 
ja aprillikuul. On talw pehme, jääwad mõned 
meile talwitama; juhusliselt jääwad üksikud paarid 
meie maale pesitama. Oma kodumaal pesitseb ta 
maa Pääl; meil leitud pesad olid mändade pääle 
ehitatud; pesas wõio 3—4 muna leida. Toidab 
end pääassalikult hiirtest, häwitab aga talwel palju 
põldpüüsid. Hiirte häwitamisega toob ta suurt kasu, 
aga lumerikkal talwel sünnitab küttidele põldpüüde 
häwitamisega suurt meelepaha.
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Erilasewiu.
Pernis apivorus L. Der Wespenbussard.

ОсоЪдъ. “Лй

Rändlind. Ilmub meile maikuu algusel. Eri- 
lasewiu walib elutsemiseks pääasjalikult lehtpru-y ' 
ehk segametsad. Oma pesa ehib haljaste okstega у zsy-/^- 
ära. Atuneb juunikuu algusel 2 muna. Erilasewiu z ' 
toidab end pääasjalikult kõiksugustest putukatest, 
hiirtest, rottidest, konnadest, madudest jne., rööwib 
mõne üksiku linnu ehk jänesepoja. Selle linnu 
tegutsemine tuleb inimese majandusele kasulikuks 
tunnistada ja kütid ei tohiks teda häwitada.

Lennus wõib teda kergesti hiirewiust eraldada— 
wiimasel on saba palju lühem.

> Punane^aeMyõldja.
Milvus milvus L. Die Gabelweihe. у, b- 

Коршунъ красный. ' f'

Haruldane läbirändaw lind. Tema pesitsemisest 
kodumaal ei ole midagi teada.

Milvus migrans Bodd. Schwarzer Milan/
Коршунъ. IjAC-bo

Rändlind, kes wähesel arwul kodumaal pesitseb;^ 
rohkemal arwul wõib teda Naroowa äärsetes met-^^rtV 
sades leida. Tema toitu moodustawad pääasjali- 
kult kalad, aga kui neid saada ei ole, murrab 
kõiksugu lindusid ja noori jäneseid. Jahimeestele 
on ta kahjulik lind, et teda aga wäga Piiratud 
arwul kodumaal elutsemas, siis peaks tema häwi- 
tamisega ettewaatlik oldama.



- 14 —

/х Kanakull
Л ^/‘'^f'^Mccipiter gentiiis L. Der Hünerhabicht. 
4)2/i-^У Ястребъ тетеревятникъ.

z/ 7/Г- Seifulind. Noored rändawad sügised lõunapoole. 
V/ /(И? - Jgalpool tuntud. Oma pesa ehitab kanakull wa

-  ,, nade kuuskede pääle ja muneb aprillikuu lõpul 4
— — muna. Kanakulli toitu moodustawad kõiksugused 

imetajad hiirest künni jänesenl ja linnud tuwist 
künni haneni. Kõige kahjulikum rööwlind, keda 
kütid igasuguste abinõudega häwltama peaksid.

Raudkull.
Mccipiter nisus L. Der Sperber. Ястребъ 

перепелятникъ,
z /У-Seisulind. Pesa esitab pääaSjalikult mannide 
Z) otsa wareste, harakate ja orawate manadesse pesa-
y. л^ besfe. Muneb maikuu lõpul 5—6 muna. Toidab

J end pääasjalikult laululindudest. Üks raudkulli 
' pere tarmitab oma ülespidamiseks aasta jooksul 

umbes 12.000 laululindu. Ülikahjulik, nagu eel- 
l) mine liik, ja ükski kütt ei tohiks sellele linnule

L/ /2-/7 armu anda, maid peaks igal juhtumisel talle tina
kehasse saatma.

Rlus-jünesekull.
Circus aeruginosus L. Die Rohrweihe. 

Лунь камышевый.
U $8- . Rändlind Ilmub meile aprillikuu keskel. Pe

, 2,зг - sitseb Emajõe ääres ja Matsalu lahe ümbrus- 
i) e. konnas suurel armul. Pesa ehitab maa pääle roo 
/ * ' ehk heina sisse, milles maikuu wiimastel päewadel
У/ Sty - 4—7 muna wõib leida. Toidab end kõiksugustest 

Mesi-, soo- ning „laululindudest, murrab nii mõnegi 
noore jänese. Ülikahjulik lind.

гцс -л/ 
У/М* 
Ч) -

W'
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5 Wiilja-jänesekutt.
Circus cyaneus L. Die Kornweihe.

Лунь полевой. ”
J з;лг-

Rändlind. Ilmub kodumaale aprillikuu algusel, у//es--!/Я 
Pesitseb rohkel arwul wiljawäljadel ning sooheina- 
maadel. Tema mune wõib leida maikuu lõpul 
4—7 tükki pesas. Pesa ehitab pääasjalikult soo- 
heinamaadel põõsaste sisse. Niisama kahjulik, kui 
eelmine liik.

- &-o
Vi Kõrwe-jänesekutt.

Cicrus macrourus Gm. Die Steppenweihe. 
Лунь степной,

Kõrwe-jänesekullid ilmuwad meile mõnel aastal 
suurel arwul, iseäranis noored linnud. Selle linnu 
pesitsemisest kodumaal ei ole ühtegi kindlat teadet.

Loo-jönesekuü.
Circus pygargus L. Die Wiesenweihe.

Лунь луговой. -
Kaunis haruldane lind, kes meil wähesel artoulV.^ ~ 

pesitseb. Läbirändamise ajal aprillikuu lõpul on < '0<° *•  
teda suuremal arwul näha. Niisama kahjulik, kui 
teised jänesekullid.

Pääle nende päewrööwlindude wõib meie kodu
maal weel juhusliselt leida järgmisi liike:

Kõrwewiu (Buteo desertorum Daud.).

Islandi jahipistrik (Falco gyrfalco is
tandus. Brünn.).
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Öökullid
Öökullide määramisel tuleb tähele panna, kas 

neil kõrwatutid olemas wõi puuduwad. Enamasti 
wõib kõrwatutte kohe näha, soorätsul on nad aga 
wäiksed ja nii peidetud, et neid ainult siis näha 
wõib, kui Pää suled laiali tõugata.

I Kõrwatuttidega öökullid.
a) On kõrwukas öökull umbes 60 cm. pikk, 

on ta : K a s si k u ll.
b) On kõrwukas öökull 30 36 cm. pikk, tu

leb kõrwatutte tähele panna.
j. On need pikad ning silmatorkawad 

ja lähewad keha aluspoole raagtrii- 
pudest selged põikjooned laiali, on 
meie ees: K õ r w u k a s r ä t s.

2. On need lühikesed, tihti  koguni pei
detud, keha aluspool ainult raagtrii- 
pudega, ilma põikjoonedeta, on meie 
ees: Sooräts.

*

IL Kõrwatuttideta öökullid, warbad sulgedega 
ehk harjastega kaetud.

a) Sulestik Pääasjalikult lumiwalge, enam 
ehk wähem tumeda joonistusega:

Lumeöökull.
b) Sulestik tume, tiiwad ulatawad ainult 

künni pika saba keskkohani: Uurali kakk 
ehk W ö ö t ö ö k u ll.

1. Keba pikkus umbes 60 cm. Silmad 
mustjad: Uurali kakk.

2. Keha pikkus umbes 40 cm. Silmad 
kollased: Wöötöökull.

d) Kassikulli suurune öökull ilma kõrwatutti
deta, musta plekiga noka all ning tume-
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date kontsentriliste rõngastega silmade 
ümber on : L a p i k a k k.

e) Kõrwatuttideta öökull, kelle pikkus umbes 
40  cm. ning kelle tiiwad umbes sabaotsani 
ulatawad ja kellel on suured mustad sil
mad, on: Kodukakk.

*

f) Kõrwatuttideta öökull, warbad tihedate sul
gedega kaetud, kollased silmad,umbes 25—30 
cm. pikk: Karw aõj algne öökull.

g) On tuttideta öökullil warbad wäheste har- 
sastega kaetud, keha pikkus 16—18 cm. ja 
silmad kollased, siis on meie ees:

W ä r b ö ö k u ll.

Kassikull.
Bubo bubo L. Der (Jhu. Филинъ.
Seisulind, keda kogu aasta kodumaa suuremates 

okasmetsades leida wõib. Warem elutses see kuri 
rööwlind meil suuremal arwul, nüüd on tema 
koosseis järjekindla häwitamisega tuntawalt kokku 
sulanud. Pesa ehitab enamast: maa pääle ja mu
neb sellesse aprillikuul 2—3 muna. Kassikulli toitu 
moodustawad kõiksugused selgroolised loomad, ime
tajad hiiresuurusest künni metskitsewasika suuru
seni, linnud warblasest künni metsiseni. Sööb ka 
mõne madu, sisaliku wõi konna. Selle pääle waa- 
tomato, et ta palju wareseid häwitab, tuleb kassi
kulli jahiloomade kõige kurjemaks waenlaseks tun
nistada.

Kõrwukas räts.
Hsio otus L. Die Waldohreule. 

Сова ушастая.
Seisulind, ainult noored linnud rändawad 

lõunapoole. Elutseb Pea igal pool, armsamad elu-

Таш ülikooli
ЙДДМАШШ
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- kohad on wähemad männimetsad. Pesitseb wareste, 
winde ning orawate manades pesades. Muneb ap
rillikuul 4—6 muna. Sügisel ning talwel toidab 
kõrwukas räts end pääasjalikult hiirtest, suwel 
murrab aga mõnegi wähema linnu wõi jänesepoja, 
selle pääle waatamata on kasu, mis see lind toob, 
suurem kui sünnitatud kahju.

Sooräts.
Лsio accipitrinus Pall. Die Sumpfohreule. 

Сова болотная.
Rändlind. Ilmub meile aprillikuul, elutseb 

soodes ja rabades, pesa ehitab maa pääle ja mu
neb sellesse maikuu algusel 3-6 muna. Soorätsu 
toitu moodustawad Pääasjalikult kõiksugu hiired, 
suwel pesitsemise ajal häwitab aga kaunis rohkesti 
wähemaid lindusid. Seda lindu tuleb ennem kasulik
kude kui kahjulikkude liiki arwata.

Lurrreöökull
Nyctea nyctea L. Die Schneeeule. 

Сова бЪлая.
See öökull ilmub meile nowembrikuul ja rän

dab märtsikuul põhjapoole. Üksikuid linde wõib mõ
nikord ka suwel meil näha. Pesitsemine ei ole 
kindlaks tehtud. Seda lindu wõib pääasjalikult 
lagendikkudel leida. Meil toidab see lind end pää- * 
asjalikult jänestest, tetredest ning põldpüüdest, 
seega jahimeestele ainult kahju sünnitades.

Uurali kakk.
Strix uralensis Pall. Die Habichtseule. 

Неясыть длиннохвостая.
Seisulind. Elab suuremates metsades. Pesitseb 

õõnsustes, aga ka raagudest ehitatud pesades.



19 -

Muneb kaunis toora, juba märtsikuul 2—4 muna. 
Suuretoiisilise hiirte häwitamisega toob teatatoat 
kasu, aga jäneste, metskanade ja teiste jahilindude 
murdmisega sünnitab küttidele suurt kahju.

Lapi kakk.
Strix lapponica Thunb. Die Barteule. 

Неясыть каменная.

Haruldane seisulind suuremates metsades. Pe
sitsemise oludest kodumaal ei ole midagi teada. 
Kahju, mis see suur lind sünnitada wõib, ei tohiks 
tema harulduse juures tuntaw olla. Uurali kaku ja 
Lapi kaku elu-olu on meie kodumaal toäga toähe 
uuritud ja kütid, kes neid linde leiatoad, peaksid 
ornitoloogia sektsioonile lähemaid kirjeldusi tema 
üle saatma.

Kodukakk.
Strix aluco L. Der Waldkauz.

Неясыть сЪрая.

Seisulind. kes igal pool, kus õõnsaid puid lei
dub, pesitseb. Alune wõib aprillikuu algusel leida. 
Kus suuremad põllutoäljad, toob hiirte häwitami- 
sega suurt kasu, kodu ümbruskonnas, kus palju 
laululinde pesitseb, ei toõi teda sallida, sest ta ha- 
toitab neid suurel arwul.

Karwasjalgne öökull.
ßegolius tengmalmi Gm. Der Rauh

fusskauz. Сычь мохнонопй.
Haruldane seisulind. Elab suuremates okaspuu- 

metsades. Pesitseb puuõõnsustes ja muneb aprilli
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kuu keskel 4 muna. Toidab end pääasjalikult hiir
test. Jahimeestele fee wäike öökull Vähematki kahju 
ei sünnita.

Wärböökutt
Giaucidiurp passerinum L. Der Sperlings

kauz. Сычъ-воробей.

Kaunis haruldane seisulind. Elutseb metsades 
ja parkides, kus ta maikuu keskel 3-4 muna puu- 
õönsusfe muneb. Toidab end hiirtest ja putukatest. 
See kääbus öökullike ühtegi kahju ei sünnita ja 
peaks igal pool kaitset leidma.

Wöötöökutt.
Surnia ulula L. Die Sperbereule. 

Сова ястребиная.

Pääasjalikult .Vililiiib, kes sügise meile ilmub 
ja kewade tulekuga jälle ära põhjapoole rändab; 
mõni üksik paar jääb juhusliselt meile pentsema. 
Selle öökulll toitu moodustawad ainult hiired, teist 
toitu tema kõhus ei ole leitud, seega tuleb ta 
kõige kasulikumaks öökulliks tunnistada ja kütid 
ei tohiks teda häwitada.

Et kütid nii mõnegi rööivlinnu surmawad, keda 
nad ise ära ei kasuta, oleks soomitaw, et nad nii
suguse linnu Tartu ülikooli zooloogia muuseumile 
saadaksid Iga niisuguse teadust edendama kingituse 
üle awaldab muuseumi juhatus awalikult tänu.

■ ■ ■


