KEVAD ‑

KES KOOS ELAVAD?
Ema ja isa.

KES KOOS ELAVAD?

AKTIIVNE AEG

Emad väikeste poegadega,
isased eraldi.

Päevane valge aeg.

KUS ELAVAD?

loomad valmistuvad
paljunemiseks
KES KOOS ELAVAD?

Elavad seal, kus on hiiri.
Näiteks põlluservades,
veekogude kaldaaladel,
kiviaedades.

Emad poegadega,
isased loomad
eraldi.

Peamiselt hommikuja õhtuhämaruses
ning öösel.

KUS ELAVAD?

Taimestikurikastel
veekogudel ja
nende kallastel.

KUS ELAVAD?

AKTIIVNE AEG

Metsas.

TOIT
Veetaimed, teod
ja teised
veeselgrootud.

SINIKAEL-PART

AKTIIVNE AEG
Ööpäevaringselt.

TOIT
Noored rohelised
rohttaimed, näiteks
võililled ja naadid,
lehtpuude ja põõsaste
pungad ja lehed, sügisel
valminud jõhvikad, talvel
hukkunud või
murtud loomad.

KARU

MUU TÄHTIS

Saabuvad märtsis LääneEuroopast. Pesa ehitab emalind
varjatud kohta maapinnal, kuhu
muneb aprillis-mais 7-11 muna.
Poegade eest hoolitseb
ainult emalind.

MUU TÄHTIS
Emakaru poegadega väljub
talipesast rohttaimede
tärkamise ajal. Isased ärkavad
varem. Talvel sündinud pojad
söövad emapiimale lisaks
taimetoitu.

NIRK
TOIT
Peamiselt hiired, ka
putukad.

MUU TÄHTIS
Talvine valge karvastik vahetub
seljaosas punakaspruuni suvise vastu.
Mai alguses sünnib esimeses
pesakonnas 4-6 poega.

KES KOOS ELAVAD?

KUS ELAVAD?

Veekogu
kaldapiirkonnas,
kuhilpesas või
pesaurus.

Koprapere - ema ja isa
elavad koos kahel
viimasel aastal sündinud
poegadega.

AKTIIVNE AEG
Hommiku- ja
õhtuhämaruses ning
öösel.

KES KOOS ELAVAD?

KUS ELAVAD?
TOIT

Lehtpuud - eelistab paju,
haava, kase ja pihlaka
peeneid oksi ja koort;
veetaimed.

Vanades
männikutes ja
nende läheduses.

Isaslinnud on emaste
lindudega koos vaid
pulmamängu ajal, mis
lõpeb paaritumisega.

AKTIIVNE AEG
Päevane valge aeg.
Pulmamängud algavad
varahommikuti,
hämaras.

KOBRAS

Koostajad: Maarika Männil, Peeter Hussar
Kunstnik-kujundaja: Eike Ülesoo
2019

Metsas, niidul,
põllul.

TOIT
Männivõrsed,
mustikate oksad ja
õied, tupp-villpea
õied.

MUU TÄHTIS
Kopral sünnib aprillis-mais
3-4 poega. Pojad imevad paar
kuud emapiima, kuid kolmandast
elunädalast söövad nad juurde
rohttaimi. Pojad oskavad ujuda
paaripäevaselt. Pere märgistab
oma eluala kopranõrega.

KUS ELAVAD?

MUU TÄHTIS

METSIS

Märtsis-aprillis algavad
pulmamängud. Paaritumine
toimub tavaliselt maikuus.
Pesa on maapinnalohus, kuhu
emalind muneb mai esimeses
pooles 5-10 muna.

METSKITS

KES KOOS ELAVAD?

AKTIIVNE AEG

Talvised karjad
lagunevad, kõik lähevad
eraldi elama.

Hommiku- ja
õhtuhämaruses ning
päeval.

TOIT

Kuusevõrsed; oras ehk
sügisel tärganud teravili;
sõnajalgade esimesed kasvud;
lehtpuude ja -põõsaste
pungad ning lehed.

MUU TÄHTIS

Talvine hallikas karvastik vahetub
suvise punaka vastu. Sokkudel
kasvavad sarved, mis on alguses
kaetud karvase nahaga. Sokud
kaitsevad oma valitud eluala, pidades
vajadusel võitlusi. Häirimise korral
haugatavad nii emased kui isased
metskitsed. Emastel sünnib
maikuu lõpus 1-3 talle.

