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AASTA LOOM

ROTT
(Rattus rattus ja

Rattus norvegicus)

2013 hunt

2014 viigerhüljes

2015 metssiga

2016 mäger

2017 metskits

2018 ilves

2019 kobras 

2020 nahkhiir

kodu- ja rändrott



Koduroti ja rändroti levila 

• Mustrott ehk kodurott 

• Looduslik leviala India

• 13. sajandil jõudis Eestisse

• Tänapäeval levinud Kagu-Eestis

• Pruun rott ehk rändrott

• Looduslik leviala Kesk-Aasia
või Hiina

• Eestisse jõudis 18. sajandil

• Levinud kogu Eestis

Foto: Vladimír Motyčka

https://professionalpestmanager.com/
rodents/norway-rat-brown-rat/

https://professionalpestmanager.com/rodents/norway-rat-brown-rat/


Koduroti ja rändroti erinevus

KODUROTT

• Kasvult väiksem ja saledam

• Kõrvad ning silmad 
suuremad rändroti omadest

• Nina teravam

• Saba pikem kui loom ise    

• Karv on läikiv

RÄNDROTT

• Keha suurem ja jässakam

• Kõrvad ja silmad väiksemad

• Nina tömbim 

• Saba lühem kui loom ise

Foto: Eric Isselee
Foto: Cyril Ruoso



Toit: Kodurott eelistab taimetoitu, rändrott liha.

Paljunemine: Kodurott sigib 2-6 korda aastas ja järglasi 7-12 
poega. Rändrott sigib vabas looduses vaid soojal aastaajal. 

Elades ehitistes aasta ringi. Pesakonnas keskmiselt 8-10 poega. 

Eluviis: Kodurott on hea ronija ja eelistab elada pööningul või 
lakas. Rändrott on osavam ujumises, kaevamises ning eelistab 

elada keldrites ning tunnelites.

Kodu- ja rändrott

„Rotiaasta“. Aasta looma vapp. Asko Künnap

https://www.youtube.com/watch?v=P2fBxTTjHEs


• Kahjulikkus: rotti peetakse inimesele kõige 
kahjulikumaks näriliseks.

• Ta hävitab ja saastab toiduaineid ning närib hooneid 
ja mööblit. Ta on peamine katku levitaja. Lisaks levitab 
ta veel ligi kolmekümmet muud haigust.

• Kasvatamine ja kasutamine: loomaaedades 
kasvatatakse rotte toiduks teistele loomadele. Rändrotti 
kasutatakse laboriloomana ja lemmikloomana. 
Kodurotti ei ole õnnestunud kodustada. 

Rott ja inimene



AASTA LIND

KULDNOKK 
(Sturnus vulgaris)

1995 rukkirääk

2015 viu

2016 rasvatihane

2017 turteltuvi

2018 metsis

2019 öösorr

2020 tuttpütt

Pildi autor: Kalmer Lehepuu



Kuldnoka välimus
• Musta sulestiku ning kollase nokaga kevadekuulutaja
• Kuldnoka sulestik on emas- ja isaslinnul erinev
• Isaslinnul on pesitsusajal rohekasvioletselt läikiv sulestik ja tema 

nokatüvik sinakat tooni
• Emaslinnul on rohkemate ning suuremate tähnidega ja nokatüvik 

valkja tooniga

ISASLIND, foto:  Rainer Toberluts EMASLIND, foto: Kalmer Lehepuu



Kuldnoka puhkesulestik
• Pärast pesitsusperioodi, juunis, kuldnokad sulgivad

• Puhkesulestikus kuldnokad on kollakasvalgete tähnidega ja 
nokk on neil hoopis musta värvi

Foto: Uku Paal



Pesitsemine

Foto: Margus Ots

• Kuldnokk teeb oma pesa rähnide raiutud puuõõnde, müürides olevatesse aukudesse või 
inimeste poolt valmistatud pesakastidesse.

• Pesa ehitamiseks kasutavad vanalinnud kuivi kõrsi, samblikke, puukoort ja teiste lindude 
sulgi.

• Aprilli lõpus- mai alguses muneb emaslind pessa 4-7 helesinist 3x2 cm suurust muna.
• Pojad kooruvad 11-12 päeva pärast haudumisega alustamist. 
• Vanalinnud toidavad poegi vihmausside ja putukatega.

Kuldnoka pojad esimestel elupäevadel, nokad avali toitu 
ootamas. 
Foto: Margus Ots



Pesast lahkuvad kuldnokapojad on tagasihoidliku 
sulestikuga, et noor lind ei oleks nii silmapaistev kiskjatele

Foto: Kadi Külm



Pesitsus- ja talvitusala



Infokillud kuldnoka kohta
• Kuldnoka lennukiirus võib olla kuni 75 km/h – ta on värvuliste hulgas üks kiiremaid lendajaid. 

Kuldnoka lend on sirgjooneline, ilma laperduste ja üles-alla lainetusteta. Maapinnal seevastu liigub 
kuldnokk sammudes.

• Kuldnoka vaheldusrikas laul imiteerib paljude teiste linnuliikide häälitsusi– näiteks karmiinleevikest, 
suurkoovitajat, sookurge. Ta suudab jäljendada ka konna krooksumist, ukse kriiksumist, kassi 
näugumist, mootorratta käivitamist.

Kuldnokkade häälitsused https://eoy.ee/kuldnokk/aasta-lind/kuldnokk

Foto: https://terekevad.eeFoto: ShutterstockFoto: Shutterstock

https://eoy.ee/kuldnokk/aasta-lind/kuldnokk
https://terekevad.ee/


Kuldnoka arvukus
• 19. sajandi alguses oli kuldnokk Eesti aladel vähearvukas
• 19. sajandi teisel poolel kuldnoka arvukus tõusis tänu 

pesakastide ülespanemisega

• 20. sajandi teisel poolel 
(1970-1980. aastatel) kuldnoka arvukus 
langes intensiivse põllumajanduse ja 
maakasutuse muutumise tõttu

• 20. sajandi lõpust on kuldnoka asurkond Eestis taastunud
• Eestis pesitseb kuldnokki hinnanguliselt 

200 000-250 000 paari



AASTA KALA

HARILIK HAUG
(Esox lucius)

2019 jõesilm

2020 lõhe

Pildi autor: Aimar Rakko



Haug
• Rahvapärased nimed: avi, jõekirjak, nälg, veteröövel

• Keha on pikk, selja- ja pärakuuim sabauime lähedal

• Ninamik pikk (pardinoka taoliselt lamenenud)

• Suur suu- alalõualuudel 10-20 kihva, suulaes mitmeid väikseid 
hambaid, mis ei lase saagil suust pääseda

• Selg tumeroheline, küljed heledamad, kaetud kollakate 
triipudega ja kõht valge või kollakas

• Eesti vetest püütud
suurim haug kaalus 
25,5 kg ja oli 1,75 m pikk

Foto: https://forum.fishing-mania.com/H
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https://forum.fishing-mania.com/


Haugi elukoht

• Laialt levinud magevees ja nõrga soolsusega riimvees
• Eesti sisevetes kõige laiema levikuga kalaliik
• Rohkelt leidub teda ka Väinameres
• Eelistab hoiduda kalda lähedale varjumist võimaldavate 

veetaimede vahele

Haug ei ole olnud enne kala. Ta on olnud metsas hunt. Aga 
kui kurat teinud hundi, siis haug vihastand ja läind vette 
(Ruila).

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0YVCA6wEg8k


• Sigimine: oluline on kõrge veeseis

• Kudemine algab jäämineku ajal (vee tº 4-6 ºC)

• Kudemise kestvus on 3-4 nädalat

• Marjaterad on helekollased 
(läbimõõduga 2,2-2,8 mm)

• Kooruvad vastsed kinnituvad esmalt veetaimede 
külge, seejärel hakkavad toitu otsima

• 1,5-2 cm pikkustena võivad haarata ja neelata 
teiste kalade vastseid

• Maimuks moondumine 3-4 
nädalat pärast koorumist

Haugi marjaterad. Foto: alamy.com



Toitumine: 

• Esimestel elukuudel sööb zooplanktonit, putukavastseid 
jt veeselgrootuid

• Põhitoit täiskasvanuna on ahven, särg, kiisk, tint ja räim

• Saaki püüab varitsedes, välkkiire sööstuga

• Kõige intensiivsem toitumine toimub kevadel pärast 
kudemist ja suve teisel poolel. Talvel sööb vähe, 
kudemisajal üldse mitte

https://www.matsalu.ee/teejuht/wikiet/
sarg_id78/

Foto: Salmo Fishing EstoniaHaugi toit: 
kiisk, särg, ahven

https://www.matsalu.ee/teejuht/wikiet/sarg_id78/


Haugi püük

Foto: www.kalaportaal.ee

• Haugi püügil alammõõt on 45 cm 
(ninast sabauime lõpuni)

Püügikeeluajad

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva 
järves

Võrtsjärv ja teised 
siseveekogud

1. aprill – 5.mai 13. märts – 30.aprill

http://www.kalaportaal.ee/


AASTA LIBLIKAS

HARILIK PÄEVAKOER
(Arctia caja)

2014 päevapaabusilm

2015 hiidkaruslane

2016 mustlaik-apollo

2017 sini-paelöölane

2018 pääsusaba

2019 kuslapuu-sõrmiktiib

2020 teelehe-

mosaiikliblikas

Foto: Wikimedia Commons/Nick Goodrum



Harilik päevakoer
• Eestis tavaline ööliblikas
• Tiibade siruulatus 5-6 cm
• Väga värvikirevad ja 

varieeruva mustriga
• Keha sisaldab närvimürke
• Röövikute karvad on raske 

neelata ja sisaldavad 
sipelghapet

• Röövikut puutudes tekib 
inimesele nõgeslööve

• Liblika areng

Foto: Uku Paal

Foto: Palsi talu, FB

https://www.youtube.com/watch?v=AF2DSqKS4qQ


AASTA PUU
1996 kadakas

1996 kuusk

2015
kukerpuu ja 

kikkapuu

2016
kuslapuu (harilik  ja 

sinine kuslapuu)

2017 viirpuu

2018 laukapuu 

2019 kibuvits

2020 harilik kuusk

HARILIK KADAKAS
(Juniperus communis) 

Foto: https://www.loodusajakiri.ee

https://www.loodusajakiri.ee/


Harilik kadakas

Foto: Arto-Randel Servet

• Põõsakujuline- kuni 15 m kõrge
• Võib elada mitmesaja aastaseks –

teada olevalt vanim kadakas 860 
aastat

• Tugev, sitke ja pehkimisele 
vastupidav puit

• Kasvab erinevatel maastikel-
loopealsetel, soodes ja 
männimetsas

• Kahekojaline: emas- ja isaskäbid
• Marikäbid- esimesel aastal käbid 

rohelised, teise aasta lõpus 
sinakasmustad

Foto: Valju Aloel



Kasutamine
• Ilupuudena haljastuses
• Vürtsid
• Maitseained
• Siirup
• Eeterlikud õlid
• Puidust tooted
• Alkohol https://arhiiv.saartehaal.ee

https://sivona.ee/toode/loikelaud-alus-kadakas/

www.selver.ee

Sabiina kadakas
www.calmia.ee

https://arhiiv.saartehaal.ee/
https://sivona.ee/toode/loikelaud-alus-kadakas/
http://www.selver.ee/
http://www.calmia.ee/


AASTA ORHIDEE
2010 punane tolmpea

2015 kärbesõis

2016 tumepunane neiuvaip

2017 harilik muguljuur

2018 kaunis kuldking

2019 lehitu pisikäpp

2020 soo-neiuvaip

VÄIKE KÄOPÕLL (LK II)
(Neottia cordata)

Foto: www.orhidee.ee

http://www.orhidee.ee/


Levik: hajusalt üle Eesti

Kasvukoht: soostuvates kuuse- ja 
männisegametsades

Välimus: 10 cm pikkune, õied on 
rohekaspunakad, lehti kaks

Ohud: soode kuivendamine, turba 
kaevandamine, vanade metsade raie, 
tallamine

Väike käopõll

Foto: Ülle Jõgar

Foto: Arto-Randel Servet



Väikese käopõlle leiukohad (Keskkonnaregister, 19.11.2020)



AASTA SEEN

LILLA KÜBARNARMIK (LK I)
(Hydnellum fuligineoviolaceum)

2017 kukeseen

2018 tuletael

2019 soomustindik

2020 Alpi 

põdrasamblik

Foto: Lääne Elu



Lilla kübarnarmik
• Levinud ainult Saaremaal, Vormsil 

ja Hiiumaal

• Kasvab loo- ja nõmmemetsades

• Leiukohti Eestis alla kümne-
I kaitsekategooria ehk range kaitse 
all

• Narmastel arenevad seeneosed, 
mille abil seen levib

• Viljakeha on tumesinist või lillakat 
tooni

• Värskeid viljakehi leiab ainult 
septembris ja oktoobris

Foto: Vello Liiv



Kübarnarmiku teisi liike

Must narmik noores eas                                                  Liit-kübarnarmik

Sinakas kübarnarmik                                                      Pecki kübarnarmik
https://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/ka-seened-nutavad

https://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/ka-seened-nutavad


AASTA SAMMAL

HARILIK LEHVIKSAMMAL
(Ptilium crista-castrensis)

2017
harilik 

karusammal

2018 harilik laanik

2019
Wulfi

turbasammal

2020 Harilik valvik

Foto: Silvia Pihu



Harilik lehviksammal

Välimus: heleroheline, 
sõnajalga meenutav, kuni 10 
cm kõrgune, kaardunud lehed, 
mille vahele kogub sammal 
tagavaraks vett. 

Kasvukoht: üle Eesti, 
niisketes toitaineterikastes
okasmetsades

Foto: Silvia Pihu
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AASTA MULD

RÄHKMULD

2014 leostunud muld

2015 paepealne muld

2016 rabamuld

2017 leetmuld

2018 näivleetunud muld

2019 madalsoomuld

2020       erodeeritud muld Foto: Eesti Maaülikool



Rähkmuld
• Levikuala: Põhja- ja Loode-Eesti ja saared. Piiratult leidub ka 

Otepää ja Haanja kõrgustikul

• Rähkmullad moodustavad 4,7% kogu Eesti mullastikust ja 9% 
põllumaast

• Kujunenud lubjarikastel lähtekivimitel

• Viljakus varieerub väga, sõltudes kivide sisaldusest ja 
huumuskihi tüsedusest

• Põllumaad on raskesti haritavad ja põuakartlikud kui rähka 
on palju

• Looduslikel aladel ja puisniitudel on rohttaimestik liigirikas

• Sõna „rähk“ tuleneb teravaservaliste karbonaatsete 
väikekivide nimetusest



Rähkmuldade levikukaart

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6490/2021_1_kolli.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/6490/2021_1_kolli.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Aitäh!

Hoia, mida armastad!


