
Mida teha „leitud“ või abivajava linnuga? 
    

 
Sageli juhtub, et kohtume linnupoja või täiskasvanud linnuga, kes tundub 
meile hüljatud, vigastatud või hädas olevat. Enamasti arvatakse, et selline 
lind vajab abi. Tegelikult vajavad linnud inimese abi harva ja enamasti 
toome neile oma „abiga“ rohkem kahju kui kasu. Mida vähem looduses 
toimuvale vahele segada, seda parem. Suremine ja vigastused on looduses 
täiesti tavalised ja igapäevased asjad. Iga päev sureb Eestis ilmselt sadu või 
isegi tuhandeid linde ja „hätta“ jääb vähemalt sama palju. Me lihtsalt ei satu 
sel hetkel nendega kokku. Mõne päevaga on aga surnud loomad jõudnud 
juba looduse aineringesse. Surnud linnust saab kõhu täis näiteks rebane, 
rongad või röövlinnud ja selle sündmuse tunnistajaks jääb maha vaid mõni 
sulg ja pihutäis konte.  
Kindel on see, et linde ei tohi tahtlikult häirida, terveid linde kinni püüda või 
koju viia. See on Eestis ka seadusega keelatud (välja arvatud lubade alusel 
rõngastajatel, teadustööks jm). Loomade abistamist ja päästmist korraldavad Eestis päästekeskus ja 
Keskkonnaamet. Kui leiad linnu, kes sinu arvates tõesti võiks abi vajada, helista keskkonnainfo 
ööpäevaringsel lühinumbril 1313 (0,23 €/min) ja sulle antakse juhised edasiseks tegutsemiseks.  
Sageli tuleb tõdeda, et lindu ei olegi võimalik aidata või on mõistlik jätta ta looduse hooleks. Kaitsealuseid 
liike abistab enamasti riik. Nende jaoks on olemas ka metsloomade taastuskeskused, kus loomi ravitakse ja 
aidatakse tagasi loodussesse pöörduda. Teiste hädasolevate liikide käekäik on aga enamasti leidja enda 
otsustada. Ei ole ju mõeldav, et iga haige tuvi või tihase juurde loomaarst või spetsialist sõidab. Siis tuleb 
kasutada nö talupojamõistust ja käituda oma südametunnistuse järgi. Igal juhul on soovitatav viia lind 

esimesel võimalusel loomaarsti juurde, mitte teda kodus hoida ja omapäi 
tegutseda. 
Esmalt selgita välja, kas leitud lind kuulub mõnda kaitsealusesse liiki või mitte. 
Leidjal on kohustus kõigist vigastatud, hätta sattunud või surnud 
kaitsealustest lindudest kohe teatada  Keskkonnaametisse (vaata 
www.keskkonnaamet.ee) või keskkonnainfosse. Kui sa linde hästi ei tunne või 
nende kaitsestaatust ei tea, siis küsi abi keskkonnainfost. Kaitsealuse liigi ilma 
loata häirimine, püüdmine ja kodus pidamine on igal juhul keelatud (loata ei 
ole lubatud pidada ka jahilinde, kelleks on ka näiteks vares, mõned kajakad ja 
tuvid jt). Kui sa linde ei tunne ja abitelefonile ei saa helistada, siis tuleks ta jätta 
sinna, kust leiti või viia ta esimesel võimalusel lähima loomaarsti juurde. Linnu 
pikemaks ajaks koju viimine ja omal käel abistamine lõppeb enamasti kurvasti. 
Isegi kui lind õnnestub näiliselt terveks ravida või linnupoeg üles kasvatada, ei 
saa need linnud enamasti looduses iseseisvalt enam hakkama ja hukkuvad 
ikkagi. Seetõttu on selline tegevus usaldatud metsloomade taastuskeskuste 

spetsialistide ja loomaarstide kätte.  
 

• Vigastatud linnud 
 
Linnu tavalisemad vigastused on luumurrud tiival ja jalgadel, naha ja lihaste haavad, sulgede kaotus ja 
õnnetusest saadud šokk. Kui lind on nähtavalt vigastatud ja liikumisvõimetu (nt murtud tiib või jalg), 
tuleb kohe helistada keskkonnainfosse ning abi küsida. Kui 
tegemist on olulise kaitsealuse liigiga, saadetakse ilmselt kohale 
mõni spetsialist. Väikese pindmise vigastuse võib ise puhastada 
mõne pehme antiseptiku või veega ja see paraneb ruttu. Tõsisemate 
vigastuste puhul peab kindlasti abistama arst. Kuni abi saamiseni 
võiks linnul silma peal hoida, et koerad, kassid vm teda ei häiriks 
ning vigastused ei suureneks. Ka ise peaks varju jääma, et vigastatud 
lindu mitte häirida ja tema stressi suurendada. Sellise linnu 
kinnipüüdmine ja koju viimine tekitab talle üldiselt rohkem viga kui 
paigale jätmine. Kui lind on sellises kohas, kus tema ohutust ei saa 
tagada, tuleks proovida ta kinni püüda ja rahulikku kohta toimetada 



(vt juhiseid allpool). Kui tegemist pole kaitsealuse liigiga, peab linnuga ilmselt ise loomaarsti poole 
pöörduma. 
Kui lind on vigastatud, kuid liikumisvõimeline, ei ole teda üldiselt võimalik kuigi palju aidata, vaid tuleb 
loota, et ta ise hakkama saab ja paraneb. Muidugi võib ka keskkonnainfost nõu küsida. Kui siiski õnnestub 
ta ilma linnule kannatusi põhjustamata kinni püüda, tuleb lind panna pimedasse rahulikku kohta toibuma (vt 
allpool) ja abi küsida. 
 

• Haiged või kurnatud linnud 
 

Kui täiskasvanud linnul nähtavad vigastused puuduvad, kuid ta on 
loid ja inimese eest ei põgene, võib ta olla nt rändest või näljast 
kurnatud, vastu aknaklaasi lennanud või sisemiste vigastuste või 
haigusega. Sellise linnu leidmisel tuleks ta viia ohutusse kohta, kus nt 
kassid ja koerad teda kätte ei saa (võid linnu tõsta näiteks puuoksale) 
ning teda jälgida. Kui lind mõne tunni jooksul ei ole ära lennanud, 
helista keskkonnainfosse ja küsi nõu. Kui sul ei ole võimalik oodata, 
võid sel telefonil ka kohe helistada. Kui lind on sellises kohas, kus 
tema ohutust ei saa tagada või õues on külm või vihmane ilm, tuleks 
proovida ta kinni püüda ja rahulikku kohta toimetada (vt juhiseid 

allpool). 
Haiged või kurnatud linnud satuvad sageli ka koerte-kasside või teiste lindude küüsi. Sellisel juhul tuleks 
linnu kiusajad laiali ajada ning lind ohutusse või varjulisse kohta toibuma viia ning siis uuesti vabadusse 
lasta. Vajadusel küsi abi ikka keskkonnainfost. 
Erijuhuks on siin piiritajad. Need on linnud, kes veedavad kogu 
oma elu õhus lennates. Neid ei näe kunagi istumas maas, traadil 
vm. Piiritajatel on väga lühikesed jalad ja kitsad pikad tiivad, 
mistõttu nad ei saagi maast ise lendu tõusta, vaid vajavad selleks 
kohta, kust end alla kukutada. Kui leiad maast piiritaja, siis 
proovi ta lihtsalt õhku visata või pane nt rõdu servale. Ei ole 
karta, et ta ennast kukkudes vigastab, sest alla kukkus ta ju palju 
kõrgemalt. Samuti ei maksa ehmatada, kui lind peos värisema 
hakkab – ta soojendab niimoodi lennuks oma lihaseid. Enamasti 
saavad piiritajad sel viisil tuule tiibadesse. Kui lind siiski ei lenda 
ja teda kuhugi kõrgemale kohta tõsta ei saa, võiks ta mõneks 
ajaks varjulisse kohta puhkama, rahunema ja kosuma tõsta. Pane 
ta pappkasti ja hämarasse või pimedasse sooja ruumi kosuma. 
Piiritajad suudavad päevi ilma toiduta olla, nii et sellega pole suurt muret. Päeva pärast võid proovida uuesti 
lindu lendu visata. Kui siis ka ei õnnestu teda lendu saada, helista keskkonnainfosse.  
 

• Kinni jäänud linnud 
 
Sageli juhtub, et lind on marjavõrku vm kinni jäänud. Sel juhul tuleb ta ettevaatlikult vabastada ja vabaks 
lasta. Kui ta ei ole võimeline kohe liikuma, siis vii ta varjulisse kohta. Selliste abitute lindude tahtlik 
hukkamine ei ole lubatud. 
 

• Naftaga reostunud linnud 
 

Reostusega kaetud linde võib enamasti leida mere äärest. Selliste 
lindude suled ei ole enam vetthülgavad ja ei pea ka sooja ning linnud 
upuvad või külmuvad. Nafta või õliga reostunud lindude 
abistamisega tavainimene enamasti ise hakkama ei saa. Kuna selline 
leid viitab suuremale reostusele ja tõenäoliselt ka ebaseaduslikule 
tegevusele, tuleb sellest kindlasti kohe teavitada 
keskkonninspektsiooni selsamal lühinumbril 1313. Oluline on 
võimalikult kiiresti leida reostuse allikas ja see likvideerida, et vältida 
loomade jätkuvat reostumist.  



• Surnud linnud 
 

Surnud linnu leidmisel tuleb kõigepealt selgitada, kas tegemist on 
kaitsealuse liigiga. Kui seda ise ei tea, küsi abi keskkonnainfost. 
Kui tegemist ei ole kaitsealuse liigiga või riik seda lindu omale ei 
soovi (vt allpool), on kõige mõistlikum jätta ta sinna, kust leidsid. 
Kui see tundub ebaeetiline, tõsta lind varjulisse kohta või mata 
maha. Mõne päeva jooksul saab linnu keha kellegi toiduks ning 
siseneb looduse aineringesse. Kui surnud linde on korraga või 
lühikese aja jooksul (nt lindude toidumaja juures) rohkem, võib 
tegemist olla nakkushaigusega või tahtliku tapmisega. Sel juhul 
teata sellest kohe keskkonnainfosse.  
Surnud linnu võib leidja soovi korral ka endale jätta (nt topise 
tegemiseks), kuid I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide 

puhul (kokku 49 liiki) peab selleks luba küsima keskkonnaametist. Kui leidja ei soovi sellist lindu endale jätta 
või selleks ei anta luba (nt kui lindu on vaja kasutada teadus- või õppeotstarbel), tegeleb linnuga edasi 
keskkonnaamet. Pea meeles, et kui jätad linnu endale, siis kaitsealuste lindude ja nende kehaosadega (nt 
suled vm) kauplemine ja tehingute tegemine on igal juhul keelatud. Seega, võid endale koju nt topise teha 
või sõbrale kinkida, kuid ei tohi seda ega selle sulgi vm müüa, vahetada ega muud sellist. 
 

• Linnu hukkamine 
 
Mõnikord on leitud lind selliste vigastustega või olukorras, kus tema piinu ei ole võimalik leevendada või 
vähendada. Sellisel juhul võib linnule olla parim tema hukkamine. I ja II kategooria kaitsealuste liikide 
hukkamist korraldab Keskkonnaamet. Ülejäänute puhul on lubatud seda ka ise teha. Sel juhul peab igal 
juhul olema enne veendunud, et lindu pole võimalik muul moel aidata ning hukkamisviis peab olema selline, 
et surm oleks silmapilkne ja ilma lisanduvate piinadeta.   
 

• Linnu püüdmine ja hoidmine 
 
Nagu eespool öeldud, tuleb linnu püüdmist ja eriti kodus hoidmist võimalusel vältida ja teha seda 
ainult äärmisel juhul. Kui mingil põhjusel on vaja siiski lind kinni püüda, teda transportida või ajutiselt 
hoida, siis võiks järgida siinseid soovitusi.  
 

- Kokkupuutel loomadega kasuta kaitsekindaid. Ka 
lindudel on palju parasiite ja haigusi, mis võivad ka 
inimesele kanduda. Peale linnu puudutamist pese 
käsi. Kui saad ise vigastada või kriimustada, pöördu 
kindlasti perearsti poole. 

- Linnud on sageli ootamatult tugevad, teravate 
küüniste või nokaga ning võivad enda või poegade 
kaitseks inimest rünnata. Näiteks luiged löövad 
tiivanukkidega, toonekurg või sookurg lööb nokaga 
või hüppab õhku ja lööb jalgadega, kakud ründavad 
küünistega silmi, tiirud, kajakad ja varesed ründavad 
nokaga pead. Isegi väike tihane võib küüne alt nii 
kõvasti näpistada, et püüdja ta ehmatusest või valust 
lahti laseb ja kõike tuleb jälle otsast alata. Seetõttu 
kasuta linnu püüdmisel ja käsitsemisel paksemaid riideid ja ka peakatet ning hoia oma silmi! 

- Mida vähem on publikut, seda parem. Kõige parem on linnu püüdmisel tegutseda kahekesi – üks 
juhib linnu tähelepanu kõrvale ja teine püüab, kättesaamisel fikseerib üks aga jalad ja pea, teine 
tiivad. 

- Tegutse kiiresti, kuid rahulikult. Loomad on õppimisvõimelised ja ei lase enamasti ühte võtet mitu 
korda kasutada. Rahmeldamine ja äkilised liigutused aga ehmatavad lindu ja ta püüab põgeneda. 
Kindlasti ei tohi lindu taga ajada, see tekitab talle rohkem stressi ja vigastusi. 



- Linnud enamasti rahunevad, kui nende silmad on kaetud või nad on pimedas. See on parim vahend 
šokist ülesaamiseks ja stressi alandamiseks. Seetõttu tuleks linnu püüdmisel vähemalt tema pea katta 
läbipaistmatu riidega ja linnu püüdmiseks on parim kasutada riidetükki. Lähene linnule rahulikult ja 
viska või aseta riideese talle peale. Kahva või võrku mässib lind ennast ka sisse ja võib tekitada 
endale suuremaid vigastusi. 

- Lindu peab käes hoidma kindlalt, aga hellalt. 
Väikesed, kuni musträsta suurused linnud 
võib võtta ühte kätte. Linnu pea jääb 
nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele, 
ülejäänud sõrmed haaravad kindlalt ümber 
tiibade. Suurematel lindudel  fikseeri 
esimesena kindlalt ta jalad, need näiteks linnu 
varvaste lähedalt pihku haarates, seejärel 
tiivad, need vastu keha surudes. Suuremad 
linnud nagu toonekurg või luik tuleb esmalt 
püüda vastu maad suruda ning siis fikseerida 

tiivad. Pikakaelalistel lindudel tuleb samal ajal fikseerida ka kael ja pea, et nad ei saaks püüdjaid 
vigastada. Toonekurel või sookurel võib noka ka nööriga kinni siduda. Seejuures tuleb tähele 
panna, et see ei sulgeks linnu ninasõõrmeid  

- Kui on vaja abi oodata, võib lind jääda paksema läbipaistmatu riide alla. Kui lindu on aga vaja 
transportida või mõnda aega hoida, tuleb ta panna kindlalt suletavasse kasti (nt pappkasti), millesse 
tuleb teha ka õhuaugud. Kast peab olema vähemalt nii suur, et lind saab seal vabalt istuda ja ennast 
liigutada. Kindlasti tuleb vaadata, et lind ei pääseks välja kastist ega oleks võimalik põgeneda ka 
sõidukist. Kui sobivat kasti ei ole, võib lindu transportida ka riide sees. Sel juhul tuleb valvata, et ta 
sellest välja ei tuleks ega hakkaks sõidukis ringi käima või lendama. 

- Kodus või hoiustamispaigas võiks lind abi saabumiseni olla samuti kas pappkastis või 
lemmikloomadele mõeldud puuris, mis tuleb pealt ja kolmelt küljelt katta riidega. Puur peab olema 
uus ja puhas. Ära pane metsikut lindu kokku oma kodulinnuga, sest igasugu haigused on ühelt 
teisele kiired üle kanduma, ka joogivee, allapanu jm kaudu. Kasti võib panna ka pisut saepuru või 
laaste ning tuleb jälgida, et kastis säiliks puhtus. Vaheta allapanu kord päevas. Allapanuks ei sobi 
kiulised materjalid, millesse lind võib kinni jääda või end sisse mässida. Kui tegemist on linnuga, kes 
armastab oksal istuda, võid talle ka istepulga panna. Ära pane metsikut lindu kokku oma 
kodulinnuga, sest igasugu haigused on ühelt teisele kiired üle kanduma. Hoia lindu pimedas või 
hämaras kuivas ja soojas ruumis, kus ei ole tõmbetuult.  

- Kindlasti peab linnul ees olema joogivesi, see võib olla 
tavalises kausis. Vaheta vett iga päev. Võib pakkuda ka 
süüa, kuid sel juhul peab teadma, mida seda liiki lind 
sööb. Väikestele lindudele võib esialgu toibumiseks 
pakkuda suhkruvett. Vindid, tsiitsitajad ja varblased on 
peamiselt seemnesööjad ja neile võib anda kõiksugu 
teri ja seemneid. Punarind, võsaraat,  rästad, 
kärbsenäpid, tihased jt. on peamiselt putuktoidulised. 
Neile võib pakkuda loomapoest saadud vastavaid 
segusid või püüda ise väikeseid putukaid ja nende 
vastseid. Lisaks võib lindudele anda ka purustatud 
keedumuna, purustatud teravilja, magedat taiset 
hakkliha või ka kassi-ja koeratoitu. Röövlindudele võib 
pakkuda hakkliha, väikesi lihapalu, kassi- või koeratoitu. Taimetoidulistele lindudele võib ette panna 
nt värsket salatit. Toit peaks olema siiski võimalikult lähedane loodusest leitavale. Söömata jäänud 
toit tuleb eemaldada, et vältida roiskumist ja haigusi. 

- Vigastatud või kurnatud lind vajab rahu, mitte pidevat hoolitsust!  
- Vigastatud või haige täiskasvanud lind tuleb vabastada niipea, kui ta on terveks ravitud. On väga 

tähtis, et lind saaks tagasi viidud sinna, kust ta leiti, oma tuttavasse ümbrusesse. Kui see ei ole 
võimalik, pange tähele, et lind satuks õigesse elupaigatüüpi. Oluline on lind vabastada hommikul, 
eelistatult ilusal soojal päeval, et anda talle aega maha rahuneda ja toituda. Siis ei pea ta magama 
minema tühja kõhuga. Kakud võiks vabastada aga vastupidiselt õhtul. 

 



• Linnupojad 
 

Kevadel ja suvel roheluses lonkides võib sageli sattuda mõnele linnupojale, 
kes esmapilgul tundub hüljatud. Sellisel juhul tuleb kõigepealt veenduda 
selles, et ta tõepoolest hüljatud on. Paljud linnupojad lahkuvad pesast 
enne, kui nad lennuvõimeliseks saavad: kodukaku ja kõrvukrätsu pojad 
ronivad kohmakalt mööda pesapuu oksi enam kui nädala, rästad konutavad 
taimestiku vahel kuni viis päeva, noored kiivitajad liduvad põllul mitu 
nädalat traktoritega võidu, enne kui oma esimese lennukatsetuse teevad. 
Linnas juhtub sageli, et juba suured kajakapojad on katusel olevast pesast 
alla hüpanud ja jalutavad linnas ringi. Enamasti on maast leitud linnupoeg 
täie tervise juures ja ootab oma vanemaid toiduotsingult tagasi.  
Kindlasti ei tohi linnupoega kohe koju viia! Enne, kui leitud linnupojaga 
midagi ette võtta, tuleb ka endal oodata ja jälgida, kas poja läheduses ka 
vanalinde näha on. Seda ei tohi muidugi teha linnupoja juures, vaid 
kaugemal ja varjatult. Tavaliselt piisab paarikümnest minutist, kui vanalinnud 
julgevad välja ilmuda ning tulevad poega toitma või tema lähedusse. Kui 
keegi on linnupoja teadmatusest juba koju toonud, tuleb ta võimalusel kohe 

leitud kohta tagasi viia. Enamasti õnnestub nii linnukese elu veel päästa. Mõned linnuliigid võivad hüljata 
munadega pesa, millele inimene on liiga lähedale tikkunud, kuid oma poegi linnud inimese lõhna pärast 
üldiselt maha ei jäta. 
Ka kakkude pojad lahkuvad pesast enne lennuvõimestumist ning võivad okstel turnides maapinnale 
potsatada. Kuna nende vanemad on öise eluviisiga, hakkavad nad tegutsema alles pimenedes ning leiavad 
siis poja üles tolle viiksuva toidumangumishääle järgi. Väikesed öökullid tuleks tõsta kuhugi varjulisse paika 
(nt tihedama puu oksale), kus neid vareslased ei märka ning kassid ja koerad rünnata ei saa.  
Sageli juhtub, et linnupoeg on pesast lihtsalt välja kukkunud või tugevamate poegade poolt välja lükatud. 
See on looduslik valik, kus tugevamad jäävad ellu. Kui tunned, et pead sellist linnupoega siiski aitama, siis 
vaata, kas läheduses on tema pesa. Kui õnnestub see leida, pane poeg sinna lihtsalt tagasi ja lahku pesa 
juurest. Üldiselt ei juhtu midagi ka sellest, kui ta satub teise liigi pessa, kus on umbes sama suured pojad. 
Kui pesa ise on koos poegadega alla kukkunud (veendu, et see pole maapinnale ehitatud pesa!), võid 
allesjäänud pesamaterjali puu otsa oksaharude vahele tagasi panna (vähemalt 1,5m kõrgusele). Abiks võib 
kasutada ka paraja suurusega kastikest, korvi vm, mis puu otsa kinnitada ja materjal sellesse panna. Isegi kui 
pesa ja pojad jäid kukkudes terveks, ei hakka vanalind neid maas olevas pesas enam toitma, küll on see 
lootus puu otsa tagasi pandud pesas. 
 
Päriselt hüljatud linnupoja tunnused:  
- ta on loid, liigutused on aeglased ja kohmakad; 
- tema silmad on poolavatud või ei ava ta puudutamisel neid    
üldse; 

- katsumisel tundub ta külmana; 
- ta on tugevalt kõhnunud ja kõhupool ei ole iseloomulikult 
prunnakas; 

- ta on pesast lahkunud liiga vara, sest tema sulestik on 
ilmselgelt alaarenenud: enamus sulgi on alles tuppedes ning 
seepärast on suur osa kehapinnast paljas.  

 
Terve linnupoja tunnused: 
- ta on liikuv ja harilikult püüab inimese eest põgeneda;  
- silmad on niisked ja täiesti avatud; 
- kinnipüütult rabeleb, teeb kõva kisa ja võib roojata; 
- käes hoides tundub ta soe; 
- ta kõhupool on sagedasest toitumisest iseloomulikult 
prunnakas. 

 
Kui oled veendunud, et sinu leitud linnupoeg on siiski 
hüljatud või vigastatud ja arvad, et teda on kindlasti vaja 



abistada, siis helista keskkonnainfo telefonil ja küsi abi. Omal käel tegutsemine tekitab enamasti linnule 
rohkem kahju kui kasu. Isegi kui sul õnnestub linnupoeg lennuvõimeliseks kasvatada, on ta inimese ja 
toitmisega nii harjunud, et ei saa enamasti iseseisvalt looduses hakkama. 
 
Kui siiski on vaja linnupoega mõnda aega hoida, järgi siinseid juhiseid. 

- Linnupoja hoidmistingimused peavad olema samad, mis täiskasvanud linnul (vt eespool). Tal peab 
olema kuiv, soe ja puhas. Sulgedeta või udusulis pojad vajavad rohkem sooja. Neile tuleb panna 
lisaks soojenduslamp või soojenduskott. 

- Toiduks sobib väikestele lindudele leotatud küpsise- või saiapuru. Seda võib segada purustatud 
keedumunaga, suurematel poegadel hakklihaga. Võid kasutada ka lemmikloomade toitesegusid. 
Linnud vajavad ka vitamiine, kuid selle kohta küsi kindlasti nõu loomaarstilt. Kui lind ei taha ise 
süüa, võib proovida seda talle anda nt nüri otsaga pintsettidega. Pintseti otstega noka otsa 
puudutades avab lind enamasti suu. Kui ta seda ei tee, võib suu ka sõrmedega õrnalt lahti teha ning 
toidu linnule kurku panna. Mõne sellise toitmiskorra järel peaks ta juba ise õppima toitu võtma või 
manguma. 

- Noor lind võib süüa ööpäevas oma kaalu jagu toitu. Väikesed linnud nagu punarind ei suuda aga 
olla ilma toiduta kauem kui tund. Linnupoega tuleb päevasel ajal toita regulaarselt iga tunni järel, 
kuni ta on korralikult sulginud. Noort lindu ei ole võimalik üle toita, kui seda talle just pidevalt 
kurku ei topi. Kui tal on kõht täis, siis ta lihtsalt keeldub teisest suutäiest.  

- Enamuse veevajadusest saavad linnupojad kätte toidust, kuid ees peaks olema ka puhas vesi. Kui 
väljaheide on vedel, on ta toiduga liiga palju vedelikku saanud. Lindudele ei tohi kunagi anda piima! 

- Hüljatud linnupoeg on 
vabastamiseks valmis, kui ta oskab 
ise toituda, suudab hästi lennata ja  
ennast vees puhastada. Pikendatud 
vangistus ainult suurendab riski ja 
stressi. Kui olete lindu hoidnud 
siseruumides, viige ta kastis või 
puuris lahtilaskmise kohta ning jätke 
sinna enne vabastamist umbes 
tunniks või paariks ümbrusega 
kohanema. Kui võimalik, peaks ta 
vabastama mõnes jälgitavas kohas, 
sest linnud kipuvad sellesse kohta 
tagasi tulema toitumis- ja 
puhkamisajal. On ebatõenäoline, et lind hakkab kohe enda eest hoolt kandma, seetõttu võite teda 
esialgu natuke abistada, pannes vabastamise kohta mõned päevad lisatoitu. Toitke teda tavapärastel 
aegadel. Nagu täiskasvanud linnu puhulgi, tuleks poeg vabastada hommikul ja ilusa ilmaga ning 
jälgida, et ta ikka oma loomulikku elukeskkonda satub. 

 
Lõpetuseks tuletame veelkord meelde, et linnu loodusest eemaldamine ja kodus hoidmine on 
äärmuslik abinõu, kui muid võimalusi ei ole. 
 
Ööpäevaringne keskkonnainfo telefon on 1313 (0,23 €/min). 
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