
NURME KOOLILASTE 

TALILINNUKAAMERA



JAANUAR

Nurme Kooli loodussõbrad 
on kaks aastat tegutsenud 
koos Looduskalendri Aasta 
looma kodulehe toimkonna 
ja Eesti Jahimeeste Seltsi 
„Koolilaste rajakaamera 
vabatahtliku liikumisega.“ 

Meil on võimalus hoolitseda 
lindudele toidulaua eest ja  
jälgida läbi kaamerasilma 
kodukandis talvituvaid linde.



VEEBRUAR

Hallpea-rähn ehk hallrähn  

on rähnlaste sugukonda 

kuuluv linnuliik. Ta on 

Eestis arvatud III kaitse-

kategooriasse (2012). 

Eestis on väikesearvuline. 

Ta eelistab pesitseda lodu-

sanglepikutes ja lammi-

metsades.

https://et.wikipedia.org/



MÄRTS

Puukoristaja  on 
puukoristajalaste sugukonda 
kuuluv linnuliik. Puukoristajad 
on väga aktiivsed ja vilkad. 
Lindude toidulaudu külastades 
on nad agressiivsed ning 
ajavad teised linnud sealt 
minema.

Talviti liigub tihti 
tihaseparvedes puult puule 
lennates ja toitu otsides.

https://et.wikipedia.org/wiki/



APRILL

Märtsikuus kuuleb 
sagedamini rasvatihaste 
„sitsikleiti“ ja puukoristajate 
vilistamist. Aeg on talvel 
tööõpetuse tunnis 
valmistatud pesakastid 
rändlindudele üles panna. 
Pesakast on hea 
ööbimiskoht talvelindudele 
ja kevadisel perioodil on 
pesakastis pesitsenud 
kuldnokad, tihased ja 
varblased.



MAI

Valge-toonekurg on levinud 
Euroopa ja Aasia metsa-
vöötmes ning Lõuna-
Aafrikas. Ta on rändlind, kes 
talvitub troopilises Aafrikas 
ja Indias. Eesti aladele jõudis 
valge-toonekurg mitte kuigi 
ammu. Esimene pesitsemine 
registreeriti 1841. aastal.
https://et.wikipedia.org/wiki/

Valge toonekure pesa on 
meile väga lähedal.



JUUNI



JUULI



AUGUST

Rabamatkal Männikjärve ääres 
jälgis meie liikumist üksik luik.  

Luik on haneliste seltsi partlaste 
sugukonda kuuluv veelindude 
perekond. Luiged on rändlinnud, 
välja arvatud mustluik. Eestist 
kõik kühmnokk-luiged ära ei 
lenda ja kui talv tuleb külm, siis 
paljud siia jäänud luiged 
hukkuvad. 
(https://et.wikipedia.org/wiki/)

Kauguse tõttu ei õnnestunud 
kindlaks teha, kas tegemist oli 
kühmnokkluige, laululuige või 
väikeluigega.



SEPTEMBER



OKTOOBER



NOVEMBER

Rasvatihane on linnuliik 
tihaslaste sugukonnast. Ta 
on Eesti üks tavalisemaid 
ja tuntumaid linde ning 
üks põhjalikumalt uuritud 
linnuliike maailmas. 
Lisaks on ta meie 
arvukaim talvituja.

https://et.wikipedia.org/wiki/



DETSEMBER



Valikaine loodusõpe praktilist suunda  toetab kaunis 
Järvamaa looduskeskkond Päinurme õppekohas.

Õppetegevuse põhieesmärgiks on tekitada ja säilitada huvi 
ümbritseva keskkonna jälgimise, uurimise ning mõistmise 
vastu. Koos loodusalaste teadmistega kujunevad oskused ja 
hoiakuid, mis aitavad saada teadlikuks ja vastutustundlikuks 
inimeseks, kes hoiab ja kaitseb oma elukeskkonda.

Rajakaamera tabas haruldase hallpearähni külaskäigu. Meie 
õhinat jagasid facebooki loodussõbrad. Hallpearähni videot 
on vaadatud üle 6,3 tuhande korra.



Loodusfotod on pildistanud Nurme Kooli õpilased


