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Peresisesed ülesanded on erinevatel liikidel 

emaste ja isaste vahel erinevalt jaotatud. 

Kes tegeleb pesaehitusega nendel liikidel?

Õgijate kehakaalu leiate aasta linnu kodulehelt. 

Ühendage joonega allolevast valikust kummalegi õgijale 
tema kehakaalule vastav variant. Toiduainete kaalu võid 
otsida internetist, kaaluda poes või küsida ema või õpetaja 
käest kaal ja järgi proovida! 

Koostajad Anneli Ehlves ja Mare Buhvestova

Vali sobiv vastustevariant (tee ring 

ümber numbri!)
Väljaspool pesitsusaega tegutseb hallõgija:
1. Põõsastikes, põlluäärsetes võsades, avamaastikul
2. Rabades, madalsoodes
3. Aafrika savannides ja astelvõsades

Punaselg-õgija rahvapärane nimi on:
1. Nisuvarblane
2. Rukkivarblane
3. Kaeravarblane

Hallõgijate arvukust kahandavad tegurid on:
1 .Maaparandusest tulenev rabade kuivendamine
2. Sinitihaste arvukuse järsk kasv
3. Merikotkaste arvukuse tõus

Punaselg-õgija eluviis:
1. Inimeste läheduses

2. Suurtes kolooniates
3. Eraklik

HALLÕGIJA

PERES:

PUNASELG-ÕGIJA

PERES:

Punaselg-õgija kaal (g) = ?

Hallõgija kaal= ?

?

?

=

=

=2 suuremat 
vutimuna (g)

=1 suur õun (g)

=2 suuremat 
kanamuna (XL) (g)

=1 L-suuruses 
kanamuna (g)

=1 banaan (g)

=250 ml pakk 
vahukoort (g)

=1 keskmine 
apelsin (g)

=2 “Tiina”
kommi (g)

=3 keskmist
porgandit (g)



Igal asjal on oma aeg. Millised tegevused on käsil Eestis pesitsevatel isastel punaselg-õgijatel 
ja hallõgijatel aprilli lõpus? Ühenda joonega linnud neile sobivate väidetega. Osa tegevustest võivad 
sobida mõlemale, osa ei sobi kummalegi.

Koostajad Anneli Ehlvest ja Mare Buhvestova

PUNASELG-ÕGIJA

isalind

HALLÕGIJA

isalind

•Olen kevadrändel Aafrika 
talvituvusaladelt pesitsusalale

•Pean kevadist paastu ja ei söö kaks 
nädalat

•Lõpetasime koos kaasaga pesaehituse 
rabamännile ja tegeleme aktiivselt 

paaritumisega. Kaasa muneb.

•Kolin rabast kultuurmaastikku

•Hingan

•Toidan poegi

•Laulan: “Siit-siit-siit-siit-ei-saa-mitte-üks-
pirrutikk!”

•Söön suuremaid putukaid, mõnikord linde 
ja sisalikke

•Olen kolinud kultuurmaastikust rabasse

•Õpin lendama

•Hooldan korrapäraselt oma sulestikku

Värvi linnud ülalolevatel joonistel liigile sobivalt!  


