
Pakutud nimi Nime põhjendus (vabatahtlik)

Aadu Eestisttatud nimi Adolfist, sest tuleb ta Saksamaalt. Ja tema olemus on autoritaarne ja ülimalt võimas.
Tänan.

Aadu Saksalik nimi
Aadu Eestipärane
Aadu Pealtnäha rahulik ja mõtlik , aga välise kesta all on osav  jahimees

Aarne Oleks tüdruk siis sobiks Tuule aga on pois nii sobibki Aarne. Sammuti usun, et keegi aastalinnu meeskonnast ei kahtle, et Aarne on ilus poislapse nimi, mis hästi 
sobib ühele tublile ja asjalikule poisile.

Adolf Kuulsa sakslase järgi
Ahto
Aksel Ta on Akseli nägu.
Albert Tundub mehelik nimi
Alfred Mattiase kooli eriavajadustega õpilaste pakutud nimed inspireerituna viu häälitsusest.
Andres Andres Kuresoo auks
Anton LIHTNE, MEELDEJÄÄV NING TUGEV NIMI, MIS SOBIB HIIREVIULE SUUREPÄRASELT.
Ants
Ants
Arand See mu isa nimi ja pilk linnu silmis on nii temalik.
Arni

Artur Tavaliselt peetakse parimaks hiirepüüdjaks kassi. Eesti tuntuim kass on "kass Artur (post liigub ka üle ilma nagu hiireviu)". Lisaks saavutas tänavustel valimistel 
märkimisväärse tulemuse keegi Artur ja seda VABAerakonnas. Rõhk jälle sõnal VABA. Nagu meie nimetu hiireviu. Niisiis - vaba hiirtepüüdja ARTUR!

Artur
Artur Artur on soe ja jõuline. Ei lase endale pähe istuda :)
Artur
Ats Esimene, mis pähe tuli, sest selline kõlav ja lühike poisslapse nimi. 
Axel Minu meelest sobib talle Axel nimeks :) Täitsa Axeli nägu :)
Bajuvar Bajuvarid - iidne ja sõjakas hõim, kelle järgi on nime saanud Bayerimaa
Baskin Eino Baskini mälestuseks võiks hiireviu nimeks olla Eino või Baskin.

Bernhard
Pruuno, sest viu on pruunikat värvi.
Bernhard, sest see on saksa päritoluga nimi ja viu tuleb Saksamaalt.
     

Bitomir Puudub
Bob
Boris Ühe tubli mehe auks, Kui ta leiab kaasa, siis võiks see olla Doris.
Bruno

Bruno
Bruno- kõlab nagu oleks pruun
Bruno- nimepanek ,,Kevades,,
Bruno Oja-kuulsa näitleja auks.....

Bruno Hiireviu on pruun ja nimi tähendaks samuti pruuni. Bruno on ka ilus ja tugev nimi nii nagu hiireviu. 
Bruuno See sarnaneb hiireviu ladinakeelse nimega (Buteo buteo)
Bussard Kuna lind on saksast siis pakuksingi nime Bussard, mis saksa keelest tõlgituna tähendab hiireviud. Veidi kummaline , kuid huvitav. 
Buta Hellitusnimi - Buteost
Buutin :)
Charmant Lind on väga väljapeetud kauni olekuga:)



Charmer Ta on juba otsa vaadates täielik võluja.
Dimitri
Eduard Eduard Vilde 150 sünniaastapäeva puhul.
Eedu Lihtne eesti nimi.
Eerik Erik Kumari auks
Eevi Ee/sti vi/u
Eino Suurmeister Eino Baskini  auks 
Eino Eino Baskini mälestuseks võiks hiireviu nimeks olla Eino või Baskin.
Eino Legendaarse lahkunud humoristist vabahinge mälestuseks kes oli väga kõrgelennuline. (Eino Baskin) On ka samas väga ilus lihtne eesti nimi.
Emris

Endel

Ilus, lihtne ja suupärane nimi.
Algustäht E - Eesti.

Edu talle!
Enn
Eriviuh

Ernst Luuletaja Ernst Enno on päris mitmeid häid luuletusi kirjutanud, millest on hiljem toredad laulud saanud. 2015. möödub 140 aastat kirjaniku sünnist. Miks mitte panna 
viule nimeks Ernst või Enno - kõlbulikud mehenimed mõlemad.   

Erwin No tundub mõnus selline ja asjalik,ka mehine.
Eston Ei tule küll venemaalt, aga nimi ise on huvitav - sisaldab viidet eestile ning viidet meessoole. Lisaks luurajad kasutavad kah saatjaid!
Fabian Nimes on a ja b täht, nimi  erineb tavanimedest ja jääb meelde
Fabian Fabian on levinud poisslapse nimi Lõuna -Saksamaal, kust lind kevadrännet alustab.
Feliks Ilus jõuline nimi ilusale linnule.
Feliks Ilus nimi poisile
Fidelio
Franz Minu silmis üks majesteetlike linde, 
Franz Baieri härrale sobiv nimi.
Franz
Free Free ehk inglise keeles vaba. On ju ka olemas  väljend - vaba kui lind 
Ganzman
Günter Kuna see on ilus tüüpiline Saksa poisslapse nimi.
Haarald Kena kuninglik nimi uhkele linnule
Hannelore
Hannes

Hans

Hans on lihtne ja kergesti meeldejääv nimi. 
Mõlemad sõnad/nimed algavad H tähega.
Hans on üheselt mõistetav meessoost isendi nimi. 

Hiireviu ladinakeelse nimetusega sestuvalt sobiks linnu nimeks ka Bruno.
Hans Nimi tuttav nii Sakslastele kui ka Eestlastele.
Harald See kuningate nimi sobib nii uhke hoiakuga linnule.

Harald Esitäht seostub hästi hiireviuga, lisaks toetab linnu tegevust (lind haarab jalgadega hiire). Viitab ka 19.-20. sajandi vahetusel Matsalut külastanud Liivimaalt pärit 
tuntud ornitoloogi Harald Loudonile.



Harald
Harald on üks tõeliselt härrasmehelik ja ontlik nimi, kuid selles on ka vanade viikingite kangelastegude oreooli. Samas rüütellik ja tulvil võitlusvaimu ning hulljulgust - 
vihiseks muudkui koos põhjatuultega taevalaotusesse ja uudistaks sealt ülevalt, mis all maa peal toimub. Harald - see kõlab nii, et tahaks selle suursuguse 
linnuisanda ees kohe austusest ühe sügava kummarduse teha. Hiired, hoidke alt!

Harald
Harri
Harri
Harri LIHTNE, MEELDEJÄÄV NING TUGEV NIMI, MIS SOBIB HIIREVIULE SUUREPÄRASELT.
Heerold
Heigo 
Heimar Jõuline nimi suursugusele linnule
Heino Sest täna on Heino nimepäev
Heinrich Kuna viu on hetkel Lõuna-Saksamaal, siis ehk sobiks talle üks ilus saksa poisslapse nimi. :)
Heintz
Heldur Minu vanaisa nimi!
Heldur
Henno
Henri Ilus eestimaine nimi (natuke ka saksapärane-teekonna järgi), mida on kerge meelde jätta, kuna algab H tähega nagu hiireviu. 
Henri
Henry Viktor Võtsin "H" esimeseks täheks, sest jaotasin sõna "hiireviu" "hiireks" ja "viuks", võtsin sõnade esitähed ja panin sinna nimed mis algavad samade tähtedega.
Herbert Minul oli H-täht määravaks. Hiireviu ja Herbert- hea meelde jätta:)
Hermann Hermann tunduv olevat väärikas nimi ühele Hiireviule. 
Hiiob Seostub sõnaga hiir
Hiirald
Hiiretapja irv :)
Hiiru Hiiru nagu hiir, samas Hiiru nagu Hero (i.k) - võimalk, et liiga ambitsioonikas, aga las olla :D
Hiiru
Hiivi Lihtsalt nüüd on nii populaarne esimesed tähed kokku ja minu arust kõlab hästi .ilusat rännet hiireviu Hiivile.
Hiki
Hillar
Hillar Nagu rahvaluule - algriim. Hiireviu Hillar.
Hillar sobib kenasti kokku
Hilmar
Hindrikus - lühidalt Ints Mehisele mehele mehine nimi
Hinrik Ülemöödunud sajandil ja enne seda eestlaste seas levinud vahva kõlaga eesnimi.
Hirmo

Hirvi

Esiteks oleks tegu lühendiga hiireviust. Teiseks meenub Hirvo Surva, kes pälvis ajakirjanikelt kaks väärikat tiitlit: Eesti Rahvusringhääling nimetas ta Aasta muusikuks 
ning  Postimees Aasta inimeseks. Hiireviu valiti ju Aasta linnuks! Näen siin seost - mõlemad on tegijad:) Ja kui nad oma "tiivad" lahti löövad... liugleks justkui 
mõlemad... dirigeeriks justkui mõlemad... Võib-olla on selline võrdlus tobe, aga mõtlen, et nii jääb hiireviu nimi HIRVI paremini meelde. Nii ehk teisiti, igatahes soovin 
meeskonnale head nime valimist!:)

Hirvi
Hirvi Hirvo on meil tuntud nimi, miks mitte ka Hirvi (HIiReVIu).
Hirvi See nimi tuleneb sõnast HIIREVIU, on selle lühend, ja sobib talle väga häsati.
Hirvo Eelkõige sõnamäng, aga Eesti ilmselt tuntuima Hirvo avalikkusele tuntuim asend on ka nö "tiivad laiali".  No ja viuaasta+ muusika-aasta :)
Hirvo kasutasin vöimalikult enam liiginimetuse tähti



Hirvo
Hirvo Hirvo Surva järgi.
Hirvo Matkib HIRVO SURVA dirigeerimist
Hirvo Sama nime kandja oli tegija möödunud aastal ja on üldse üks tore ja tubli mees.
Hirvo Hirvo Surva auks!
Hirvo Hi(i)r(e)v - hiireviu   Dirigent tõstab käed ja laul tõuseb taevani

Hirvo Selles nimes on õiges järjekorras tähed sõnast HIIREVIU, seetõttu tuli see mõte väga loogiliselt. Ja kui kellelgi seostub see nimi ka meie tuntud dirigendi Hirvo 
Survaga, on see väga hea, sest alles hiljuti mitu hinnalist auhinda saanud dirigendil on kõrge lennukaar nagu hiireviulgi.

Hirvo See on ilus ja positiivse taustaga ("ta lendab mesipuu poole") poisslapse nimi, mis erineb sõnast "hiireviu" vaid mõne tähe poolest.

Hirvu
   Tere.

  Nimi  kasutusel  nii  Saksamaal  kui   Eestis.
Hirvu Nimi seostub kaudselt hiireviu nimetusega ja on kõlalt sobilik. 

Hissi HI - hiireviu
ISSI -isane

Hiu
Hiu Lühend sõnale - hiireviu
Hiu LÜHEM JA SUUPÄRASEM VARIANT HIIREVIUST.
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Hivu Nimi on tuletatud hiireviu nimes olevatest tähtedest ja peaks olema kergelt meeldejääv ja hääldatav ka teistes keeltes.
Holger
Hubert
Hubert
Hugo Esimene nimi, mis pähe kargas. :)
Hugo
Hurmi Eesti keeles on sõna "hurmav". See nimi tuli esimesena pähe, kui seda viud pildil nägin: nii hurmav, rahulik, kuninglik. 
Härra Viu
Illimar
Ivar
Ivo Nimi on lühike ja riimuv, Saksamaa ja Eesti sugemetega.
Ivo Parim nimi ültse.
Ivo
Ivo Tundub sellele hiireviule sobilik ja ilus nimi olevat.
Ivu Nimi on lühike, Saksamaa ja Eesti sugemetega, kõik tähed esinevad ka Hiireviu pildis ja riimuvad.

Ivu
See on anagramm sõnast "Viu."
Ivo on mehenimi, Ivu kõlab sarnaselt ja nii on seos kerge tekkima. 
Hiireviu on niiehknaa liitsõna, miska võiks nimi ise lühike olla.

Jaak Mu sõber Jaak õpib 2. semestrit Münchenis. Ta käis just korraks Eestis ja lahkus eelmine neljapäev. Tagasi Eestisse tuleb Jaak alles selle aasta sügisel - umbes sellel 
ajal peaks see viu uuesti oma sügisrände ette võtma. Niiet seniks kuni üks Jaak on Münchenis saab lähemalt jälgida teise Jaagu tegemisi.

Jaak Jaak Joala mälestuseks. Laululind!
Jaak
Jaan Eesti nimi,kerge hääldada nii Eestis kui välismaal.
Jaksik See on minu vana hea hüüdnimi ja tahaksin selle nüüd edasi anda.



Jesper
Johannes Oli vanaisa nimi ja usun ka hiireviu kannab uhkelt selle nime välja.
John See on hea rännunimi! 
Joko Nagu lindu nägin, nii tuli see nimi ei midagi muud.
Joonas Vaadake telle otsa, ta on täitsa Joonase nägu.
Joosep Hiireviu Joosep kõlab suursuguselt ja ka väljaütlemise rütm on hea.
Joosep Palve oli ju pakkuda ilus poisslapse nimi.Mõte läks kohe Tootsi ja Kiire nimeloo peale.
Joosep
Juku Esimene nimi, mis seostus hiireviu-poisiga. Just vallatule ja kelmikale linnule sobilik nimi... ;)
Juku ILUS POISSLAPSE NIMI
Julgus Nimi pea olema alati tavapärane ja populaarne. Võib ka nimi iseloomust tulla. Julge hiireviulane :)
Juut Esimene, mis pähe tuli
Kaarel
Kaarel See on ühest toredast Eesti lastefilmist, kus otsiti lindu nimega Kaarel ja see kõlas suurepäraselt- KAA-REL...!
Kalev Kalev on tugev ja traditsiooniline Eesti mehe nimi ning viitab ka Eesti rahvuskangelasele, Kalevipojale. 
Kalev igale eestlasele südamelähedane
Kalle seondub kalle kalli kallis
Karl Karl - lihtne, ent konkreetne ja "sirgjooneline" nimi.
Karl ta tundub nii Karli moodi ja on nii ilus
Karla
Kaspar
Kaur

Keno Kuna hiireviu tuleb Lõuna-Saksamaalt, siis sobib talle Friisi algetega Saksa nimi, mis on Kuno derivaat. Samuti on tegemist haruldase nimega, sest asub  maailma 
haruldaste nimede top 1000-es.

Kert
Kiljan
Kiu Ei ole küll tavaline poisinimi, kuid minu arvates sobib suurepäraselt. Nad ju tutvustavad ennast ise nii.
Kiur
Kiur Ka Kiur tundub sobiv.
Kiur Ilus nimi ja natuke riimub - hiireviu Kiur
Kiur

Kolumbus Krisostomus Tuli meelde kohe stseen Kevadest, kus Toots vimkana pakkus Kiirele väikse venna nimeks Kolumbus Krisostomus. Filmi/raamatu käik on tuttav kõigile ning seetõttu 
teame ka, et toona nimi kasutusse ei läinud. Pakungi siis omakorda vimkana seda suursugust nime siia :) Ole ju need rändlinnud kõik parajad maadeavastajad.

Krisostoomus Ahh et miks ? :)Ikka sellepärast, et Joosep Toots selle ILUSA POSSLAPSE NIME ise välja pakkus.
Ja kuna tegemist on ka pisut rahvusvahelise linnuga, siis ju sobiks Ja muidugi annab siin tunda see, et nimepakkuja ise Palamuse/Paunveres elab. 

Kurnäu Kuna hiireviu nimi juba eeldab, et see lind armastab jahtida pisikesi närilisi, siis miks mitte panna linnule selline kassilik nimi KURNÄU.
Ei pea ju tingimata olema mehe või naise nimi... :-)

Kustas Vaatasin viule otsa ja kohe torkas pähe nimi Kustas.  :)
Kusti Lihtsalt ilus nimi  :)
Kusti Algul mõtlesin, et Tiit, aga kui pilti vaatasin, siis on ikka selline tore Kusti
Kusti Ilus poisslapse nimi!
Kusti



Kusti
Kusti on eesti ja soome mehenimi, mugandus Augustist.

Eestikeelse kalendri järgi on sellenimelistel meestel nimepäev 28. augustil. (Vikipeedia, 2015)
Kusti 
Kõu Ilus eestipärane poisslapse nimi ja jaburalt riimiline ka
Larry 6a poja pakutud nimi.
Lembitu Kuulsa Eesti väepealiku auks
Lembitu nimi tuntud Eesti ajaloos - muinaskangelane  -Lembitu  või allveelaev Lembitu"
Lennart lind  nagu teeks oma lennul kunsti-/art -ingl.k./ . igatahes silmal ilus vaadata
Lennart Mina valisin selle nime Eesti presidendi härra Lennart Meri auks.
Lennart Lennutaadu auks. Tark, ja jälgib meid kõrgelt ülevalt :)
Lennart = Lennu No on selline lennukas nimi lihtsalt!
Leo
Leo kui ta oma tiivad välja sirutab on ta nagu linnuriigi kuningas
Leo
Leopold Tundus kohe nii.
Leu (Leupold) Paremat nime ei saa viule panna. Tuttavad saavad kasutada familiaarset vormi, ametlik nimekuju äratab lugupidamist.
Liisi Tütre järgi
Liu

Loit
See on kena poisslapse nimi, mis minu arust sobib viule suurepäraselt. See nimi tuletab mulle meelde Tõnis Mäe laulu "Koit" ja kuna olen suur patrioot, arvan et on 
igati kohane nimetada viu selle nimega, kuna mulle ka väga meeldivad linnud. Samuti on see ühe minu jaoks väga kalli inimese nimi ja ma leian, et see oleks talle ilus 
üllatus, kui viu tema järgi nimetataks :)

Louis Selle pärast, et kunagi oli selle nimega kuningad ja usun et viu väärib ka sellist nime :)
Ludwig Ilus saksa poisslapse nimi.
Lukas Sest Lukas on mu venna nimi.
Maasi
Madis See lind on ju Madise nägu.
Manfred
Manfred Manfred von Richthofen järgi, vt http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Richthofen
Marchus
Marek Nimetame selle viu Marekiks Marek Vahula järgi. Marek on tuntud loodusemees, tema looduslugusid oleme me sunnitud lugema nii siit kui sealt.
Margus Netiotsingust: avara silmaringiga; Markuse tüvest: seotud võitlusega; Tuntud ka vana eesti nimena; toreda kõlaga: hiireviu Margus
Margus üks ilus,tugeva kõlaga nimi
Marko Marconi - raadio leiutaja järgi
Mart-Helmut 
Meelis ilus nimi ilusale linnule
Mehine Sest see on huvitav nimi :)
Mehis Vana ja uhke nimi. Väljendab ka mehisust.
Meris ilus meesterahva nimi,sobib ka lätis pesitsemiseks
Mihkel Üks ilus isaslinnu nimi......tean ainult tarku  ja nutikaid Mihkleid :)
Miki Sõnade mäng, Miki-hiireviu
Miki Miki Hiir on armastatud ja kõigile tuntud Walt Disney tegelaskuju, lisaks on hiireviu toidusedelis rohkelt hiiri. Miki nimi oleks hiireviule igati sobilik.
Miki-Viki Hiire(miki)viu(viki) Viki tuletatud sõbra vanaisa Viktor Türnpu järgi keda kõik kutsusid Vikiks.
Miku Lihtsalt ilus lühike nimi



Miuviu See kotkas teeb "mjäu" nagu nuttev kiisu

Märt Ilus märtsikuu ilm inspireeris nime valikul. Jagugu viule päikest kogu eluks.
Õiges poislapse nimes peab R täht olema, siis kasvab tugev mees.

Märt
Konkreetne hiireviu, nagu aru saan, liigub Saksamaa ja Eesti vahet. Hiireviule/Mäusebussardile sobiks seega nimi, mis oleks sakslastelegi suupärane, aga ometi 
väikese Eesti vinksuga - MÄRT. 
Ja serva pidi siis ka nime andmise kuu, märtsi, auks.

Märt No kohe tuli tema pilti vaadates selline tunne..Märt mis Märt ja kui kunagi kaaslanna saab, siis näiteks elavad koos Märt ja Kärt  :) 
Kas Sul Märdi pildiga viu särk on juba :) saab näiteks sõbralt siis küsida? Ja see hiireviu poiss jõuab vast märtsi jooksul Eestisse ka.

Neeme
Nipernaadi Isane. Rändlev, aga mitte liiga kaugel rändlev.
Nokits
Nopits
Oliver kENA POISSLAPSE NIMI
Oskar tuletis...
Oskar
Oskar
Oskar Rahvusvaheline
Oskar
Oskar
Oskar ilus nimi
Ott
Otto
Patric(Pätrik) Nimi Patric seostub mulle vabadust armastava,(mida lind ka on) kui ka rõõmsa tuleviku nimena.
Paul
Pearu Mattiase kooli eriavajadustega õpilaste pakutud nimed inspireerituna viu häälitsusest.
Peedu
Peep Ilus, lihtne, lühike nimi.
Peep Kullama kooli kehalise kasvatuse õpetaja auks.
Peeter
Peeter Äge Eesti nimi
Peeter See on isaslinnule sobilik nimi.
Peeter
Piia
Piiks Kuna hiireviu toitub rottidest, hiirtest ja nimi haakub kenasti nn perekonnanimega viu: hiireviu Piiks.
Pikker Nagu äikesejumal Pikker :)
Pikker
Piuks Viu ja piuks - riimuvad hästi. Hiireviu otsib hiiri ja sellest tulenevalt pakun nime Piuks. 
Pius Väärikale linnule väärikas nimi :)
Pogo ta näeb väga kena ja armas välja, sellepärast arvan, et "Pogo" oleks talle hea ja ainulaadne nimi.
Priidu Hiire-Priidu, Hiire-Priidik
Priidu Kohe assotseerus sõnaga "viu"
Priit tõsine nimi tõsise asja ajajale



Pruuno
Pruuno, sest viu on pruunikat värvi.
Bernhard, sest see on saksa päritoluga nimi ja viu tuleb Saksamaalt.
     

Pärtel Oleks tore eestimaine nimi. Viu on pealegi täitsa Pärtli-näoga.
Pärtel Üks ilus poisslapse nimi!
ragnar sobilik põhjamaise kuninga nimi
Rain Mu parima sõbra nimi on Rain.
Rainer Mattiase kooli eriavajadustega õpilaste pakutud nimed inspireerituna viu häälitsusest.
Ramstain
Raul

Reevius
peale sõna ´hiireviu´ mõtlikku vaatlust "sosistas hääl: REEVIUS"

Teile kordaminekuid teie heades tegemistes!
Rein Viud tuntakse rahva seas ka vihmakulli nime all. Rein kõlab nagu inglise keeles vihm, siis võiks see nimi talle sobida.
Reinhold
Revi Nimi võetud sõnast Hiireviu  ;)
Revi Hiireviu nimes on peidus mehelik ja tugeva olemusega nimi - Revi!

Revi
HIIREVIULT NAPSATUD TÄHED. 
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Richard Majesteetlik nimi nagu suursugusele linnule kohane
Riho Daniel Vaarik kirjutab oma "Praktikandi päevikus", et näen väga hiireviu moodi välja. 
Rihu Rihu riimub linnu liiginimega ning on tuletatud mehenimest Riho.
Riivu

Robert
Robert on ilus poisslapse nimi, mitte liiga pehmo, selline parajalt põrisev, nagu röövlinnule kohane. Ja kaasale sobiks Roosa, õrnem ja veidi unistavam.

Robert ja Roosa
ROBI suupärane
Roland

Romeo nii,nagu Romeo tegelane on romantiline,veidi unistav,samas siiski vaba oma otsustes ja tegemistes,nii on seda ju ka hiireviu.See lind kajastab just seda kõike-
lennates kõrgel taevas,pilvede all,samas olles õrn ja truu oma kaaslasele,ning hea isa oma järglastele.

Ruuben Ilus eestlaslik nimi.
Ruudi Ruudi kõlab armsalt, on lihtne ja hääldatav paljudes keeltes. 
Ruudi
Ruudi Eestipärane
Ruudi Nimel on iseloomu ja kõla.
Siim
Siim Mattiase kooli eriavajadustega õpilaste pakutud nimed inspireerituna viu häälitsusest.
Silver Silver - hõbe ja kõik sellega seonduv.. jne jne 
Solo Amadeus -
Sviu
Taavi ilus nimi (Tuisu Taavi) ja nime lõpp -vi on viu lühend



Taavi
Taavi
Tabaja See on üks vana ja uhke Eesti nimi. Viitab ka  hiireviu eluviisile,  saaki peab täpselt tabama.
Teo See oleks lühend lad keelsest nimest Buteo buteo
Teodor Esiteks on ta täiesti Teodori moodi ja teiseks viide ladinakeelsele nimele (Buteo buteo)
Theodor buteo-> teo-> Theodor
Tiina Äkki on emaslind
Tiit Viu häälitsusele sarnane.
Tiit
Tiit hea,poisslinnu nimi,lühike,erikeeltes loetav
Tiiu Jah, tean, et on isaslind. Aga kõlab hästi.
Timmu Meremehed on ikka maailmarändurid. Filmis "Siin me oleme" oli üks selline ilus madrusest "poisslapse" nimi.
Tiugu Viu-tiu :-)
Tiugu lihtsalt sobib hästi viule
Tiugu Ilus poisslapse nimi meie rahvakirjanikult.
Tiugu
Toomas Kõige esimene nimi, mis viule mõeldes pähe tuli - ilus ja lihtne eesti mehenimi. Ja eestlane tõenäoliselt ju too viu samuti.

Toomas

20 aastat tagasi soovis noormees neidu Tartu Toomemäele jalutama kutsuda, selleks, et oma kutset kuidagigi põhjendada ütles noormees, et ta on näinud seal 
hiireviusid lendamas. Neiule tundus see väga uskumatu ning naljakana, kuna sellisest linnust polnud ta veel varem kuulnudki. Jalutmas käidi Toomel rohkem kui üks 
kord, kuid lindu ei näinud nad kordagi.
Hiireviuga noormees Toomas võlus neidu ning kokku on nad jäänud siiani. 

Toomas
"Pakun nime Toomas, sest minu tuttav Toomas on vapper ja tugev ja mulle tundub, et hiireviu ise on ka vapper ja tugev."

Eliisabet (5 aastane)
Toomas-Hendrik Meie väga lugupeetud presidendi järgi!
Tormi
Tormis

Tuuli Varem oli hiireviu Peeter, kuid Saksamaal puhusid uued tuule ning Peeter ei taha enam olla Peeter. Peeter tahab olla Tuuli. Tuuli on fabulous (imetore) ja keegi ei tohi 
mõista kohut tema valikute üle elus.

Uiv Hetkeline mõte kui kuulsin raadiost konkursist,iseenese tuli tagurbidi.
Uko Uko tuleneb sakslastel levinud nimekujust Uwe. 
Uku muinasaegne nimi
Uku
Uku arvan, et sobib, eesti nimi, lühike, selge, hea kõlaga
Urki
Urmas Enda järgi
Urmas
Urmas
Urmas
Urmas
Urmas Väga ilus nimi!
Urmas Vaatasin just Terevisiooni ja no kui saatejuht Urmas nii väga soovib et viu tema järgi nimetataks, siis miks ka mitte :)
Urmas Terevisioon
Urmas



Urmas Sest Urmas tahab
Urmas Tore ju
Urmas Reklaami ohver.
Urmas Ilus nimi, minu ägeda sõbra Umi auks
Urmas Miks mitte? Ja kui Urmas Vainu ka sellest unistab!
Urmas seat ta on Urmase nägu
Urmas
Urmas Hommikutelevisioon 
Urmas
Urmas
Urmas Olek tore nimi
Urmas
Urmas
Urmas
Urmas Terevisioonist Urmas väga soovis seda. Inimesi tuleb ikka tema soovidega aidata. :D
Urmas
urmas Urmas vaino oleks meelitatud,olgu siis.Tore ju.Lihtne eesti nimi pealegi.
Urmas Sest Urmas Vaino tahtis. 
Urmas
Urmas
Urmas
Urmas
Urmas päris hea suupärane nimi
Urmas
Urmas Kuna Urmas Vaino nii soovib, et viu tema järgi nimetataks :)
Urmas See on ilus nimi ja sobib sellele hiireviule suurepäraselt!
Urmas
Urmas Urmas Vaino auks!

Urmas Jälgin Terevisiooni ning olen juba harjunud sellega, et seni veel ametliku nimeta hiireviud hakati Urmas Vaino järgi Urmaseks kutsuma. Las siis olla ametlikult tal see 
nimi!

Urmas I
Tänahommikuses saates kõlamajäänud mõte, anda antud hiireviule nimeks URMAS on lahe mõte! Veel lahedam oleks kui anda talle nimeks kogunist "URMAS I" aga 
2015 pesakonna kõige tugevamale pojale anda nimeks "URMAS II" ja nõnda edasi ning sedasi tekitada Eesti tugeva viuperedünastia - "Viu URMAS"... PS: kui teemat 
edasi arendada, siis Viu URMAS II ema võiks ju saada nimeks KATRIN, igati tore viupere, kelle sponsoriteks oleks ETV!!! Kaunist nädalat Eestimaa!

Urmo
Uwe Uko tuleneb sakslastel levinud nimekujust Uwe. 
Vahur
Vahur
Vaido
Vaiko
Valdek ilus ürgne väega nimi
Valdur
Valdur V tähega nimed viule ma arvan et sobiks.
Valev Nagu tugev Eest mehe nimi Kalev aga viule oleks kohasem Valev. 
Valmo



Valter
Valter Viu nimi sobib, kui algab ka V-tähega.
Valter Väärikas nimi
Valter
Veiko Veiko nimi tähendab teadaolevalt võitu ja see on minuarust sobilik nimi vahvale hiireviule.
Veiko
Veiko Sõbranna venna auks.
Vendi Ei oska öelda.
Vennis
Victor

Victor (Viktor) = Viki Sobib profiiliga :)
Võitja nimi!

Vidrik Vaatan pilti ja Vidrik mis Vidrik 😉

Vidrik Kui sellele hiireviule meeldib Saksamaa, siis võiks nimi natuke seda väljendada (Vidrik on saksa nime Friedrich eestipärane vorm), ning nime algustähed Vi... kõlavad 
kokku viu perekonna nimega. 

Vidrik Esiteks kõlab hästi kokku linnuliigi nimetusega. Teiseks klapib hästi linnu rännu sihtpaikadega. Vidrik on teadupoolest eestikeelne mugandus saksa nimele Friedrich. 
Nii ongi ta lõuna-Saksamaal talvitudes Friedrich, suvituspaika Eestisse lennates aga Vidrik. Kusjuures nimi on üks ja seesama, nagu ka lind.

Vidrik
Vidrik Ilus poisslapse nimi, kelle perenimi on Viu.
Vidrik
Vidrik Ilus poislapse nimi
Vidrik sobib kenasti  viu Vidrik
Vidrik
Vidrik
Vidrik Nimi haakub hästi nimega viu.
Vidrik sobib kokku
Vidrik
Vidrik Sest ta ongi VIDRJK.
Vidrik Mulle meeldib see nimi
Vidrik
Vidrik
Vidrik Germaani päritolu nimi. Sobitub hästi tema talvitumiskohaga ja "hiireviu Vidrik" kõlab üheskoos hästi. 
Vidrik
Vigur Nii ongi.
Vihi Vihi nagu vihisev ning "vi" nagu viu ja "hi" nagu hiire.
Vihmar Vi on nime alguses nagu lunnu liiginimel viu. Ilus meesterahva nimi ja sobiks minu arvates kenasti.
Vihu
Vihur
Vihur
Vihur Tuletatud viu liiginime tähtedest, lisaks ilmestab linnu kiiret liikumist. Kerge ja karge nimi.
Vihur Sobiv tähendus ja "hiireviu" kasutatud tähed.
Vihur
Vihur Nimega Vihur tekib seos millegi kiire ja salapärasega ja läheb Viuga ka riimi. 
Vihur



Vihur Hiireviu "Vihur" vuhiseb üle taeva.
Vihur Kiire lennuga linnule luuleline nimi
Vihur
Vihur

Vihur

sest see sobib ja sest seletav sõnaraamat selgitab vihurit niimoodi:

vihur ‹-i 2› ‹s›
tuuleiil; tuulekeeris, tuulispea. Tühjal rannal keerutasid vihurid. Vihur tuiskas, tormas mööda põldu. Vihur piitsutab puude latvu, tõstab teelt tolmu üles. Ratsasalk 
kihutas vihurina üle välja. *Üle aia lendav vihur keerutas musti puid sinna-tänna nagu kõrsi. F. Tuglas.
▷ Liitsõnad: tuisu|vihur, tuulevihur.

ja nimi kuulub ka eesti maakeelsete nimede hulka: 
http://www.maavald.ee/maausk/maausust/eluring/40-valik-maakeelseid-nimesid

Vihur
Vii Hiireviu Vii kõlaks ju väga hästi, pealegi on see nimi minu varjunimi
Viidik Sisetunne soovitas :)
Viidik
Viidik Viu Viidik... kõlab toredasti!
Viido Heakõlaline ja hästi meeldejääv: Viu Viido. Tema emaskaaslane võiks siis olla Viiu. Kõlavad jälle hästi ja eestipäraselt- Viido ja Viiu.
Viido
Viido Vana Eesti mehe nimi ja läheb ka riimi viuga.
Viidrik Viidrik Viu, Viu Viidrik- igapidi ilus linnupoisi nimi.
Viigo Olen nelja kuuse, toreda poisi, Viigo vanaisa. Arvan nime sobivat ka toredale linnule. Kerget lendu, hiireviu Viigo!  
Viio Sarnane kõla linnu enda nimega. 
Viire Esimene mõte, mis tundus, et sobib suurepäraselt. Hiireviu Viire. 
Viiru

Viiru Tahtsin nimeks pakkuda Viiu, kuid isase linnu nimega seostus paremini Viiru. Seostub ka sõnaga Viru(maa). 
Loodan, et see nimi sobib/meeldib ka linnule endale ;) 

Viiu ilus nimi
Viiu kasutasin vöimalikult enam liiginimetuse tähti
Viiu
Viiu
Viiu
Viiu
Viiul Nimi Viiul tuleneb tema häälest, mida ta teeb. Hääl on musikaalne, meloodiline ja sujuv. Osalt ka tema liigist - hiireviu.

Viivu Kõlab häälitsusele sarnaselt.
Oleks tüdruk, siis oleks Viiu.

Viki
Viki
Viki

Viki Viki -  ( Havai keeles wiki) - tähendab kiirust.
 Samas on ta lind, kelle tegevust, liikumist on meil inimestel tänu tänapäevasele interneti ja arvutivõrgustikule võimalus vabalt jälgida- nii nagu jälgime ka vikipeediat.

Viki
Viki Nimest Viktor - võitja 



Viki Hiireviu Viki (Viki sobib viuga, nagu ka Vikipeediaga, kust võib-olla varsti saab saatjaga viu kohta lugeda ...)
Viks Lihtsalt kargas pähe. Lihtne sobilik nimi ühele viupoisile.
Viktor V tähega nimed viule ma arvan et sobiks.
Viktor

Viktor

Õilsale linnule õilis nimi (tähendab võitjat, vallutajat)!

tervisi
Monika 
Luksemburgist

Viktor
Viktor

Viku Rakvere Laste päevakeskust külastab üks tore noormees nimega VIKU, kes armastab palju õues jalutada ja inimesi vaadelda. Arvasime, et VIU VIKU oleks tore nimi!

Vilbert no see on ikka üks kena viupoisi nimi ometigi
Vilfred Lihtsalt üks vahva rännumehe nimi.
Vilgas
Vilhelm Ilusa kõlaga, sobib liigi nimega.
Viljar
Viljar
Vilju Eesti Ornotoloogia Ühingu auliikme Vilju Lillelehe järgi. Ja samuti eesnime tähed ühtivad - viu ja Vilju.
Ville
Ville
Ville

Ville Minu arust see sobib,kui võtta nii,et perekonnanimi oleks Hiireviu siis Ville Hiireviu kõlaks päris hästi.Pannakse ju lastelegi tihtipeale perekonnanimega riimi minevaid 
nimesid.Niisugune on siis minu arvamus.Aitäh!

Ville
Ville
Ville Sobib Viuga kokku 
Ville
Villem
Villem Lihtsalt ilus rahvusvaheliselt levinud nimi eestipärases vormis. Villem, ära ole venivillem :P
Villem Meesisendile pakuks Villem, kui leiab endale paarilise, siis pakuks juurde veel Viire.
Villem Kõlab lihtsalt hästi - viu Villu
Villem Kõnekujund Viu-Villem võiks ju päris hästi kõlada? Villemi saksa variant Wilhelm oleks ühtlasi seotud selle linnu asukohaga nimepaneku ajal.
Villem Viu-Villem, lisaks on selline terane pilk. 
Villem
Villem
Villem
Villem Hea suupärane ja jääb hästi meelde. Ka mitte eestlasteleMaie Laaniste
Villem Viu Villu või Villem -jääb hästi meelde!
Villem Viu Villem, kas ei kõla kõrvale mitte meeldivalt? Tore viupoiss paistab tragi ja usin ning nägu on tal krutskeid täis, see nimi sobiks talle hästi.
Villem Tundub sobivat nii ilusa linnu kui tema perenimega! Veel tulid Herbert ja Hubert, need võiks jääda Villemi poegadele.
Villem Kõlaks väga suupäraselt- siis viu Villem (aga kui võtta rahvusvahelisemalt, siis ehk viu Willem?)
Villem



Villem Lihtsalt meeldib
Villem Hiireviu Villem - sobiks ju
Villem
Villem See nimi on esimest kaht tähte pidi seotud linnu liiginimega ja mõnus suupärane nimi ;)
Villem
Villem Sobib Viuga kokku 
Villem
Villem
Villem
Villem
Villi
Villi
Villi Ilus linnu nimi ju. Kui kaasa leiab siis võiks tema nimeks saada Viiu.
Villi

Villi
   Tere.

  Nimi  kasutusel  nii  Saksamaal  kui   Eestis.
Villi Kõlab häsi ja on lühike.
Villi Keeleliselt ja kõlaliselt kuidagi sibiv

Villi Just Villi, mitte Villu sellepärast, et nimi Villu on minu meelest lihtsameelse eesti mehe nimi aga Villi on nagu kaval ja kiire ja naksakas nimi. 
Villi
Villu
Villu
Villu Viule lihtsalt sobiks selline mehine nimi hästi :)
Villu

Villu Viu ja Villu algustähed kõlavad kenasti kokku, ka on Villemit lihtne hääldada ja tegemist eestipärase nimega. 
Pealegi on pildil olev hiireviu täpsel Villu nägu. :)

Villu

Viu Villu (vauu! Villu:-)!) 
 sobib minu arust hästi, sest eesti keelele on tunnuslik algriim (Vi-vi).
 Villu jääb hästi meelde, lihtne, lühike.. meie hulgas on toerdaid inimesi, kes seda nime kannavad (mõned üksikud erandid ehk välja arvata) - Villu Tamme, Villu 
Kangur...

Vihur on maarahva vana nimi, märgib kedagi, kes on kiire ... Viu Vihur??? 
Villu
Villu
Villu Tundus esimesel hetkel sobiv nimi viule:)
Villu seda nime suudavad ehk ta liigkaaskased ka välja öelda ja inimestele jääb ka paremini meelde. ta kaasa nimi võiks olla Viiu
Villu Sest viu ja Villu on väga sarnased sõnad.
Villu
Villu Nimi kirjandusklassikast ja ühele hiireviule igati sobiv
Villu Viu Villu-kõlab kenalt
Villu viu Villu- kõlab ju hästi.ilus vanaaegne eesti nimi .
Villu riimub kuidagi viuga, Viu Villu



Villu Eesti nimi, Villu Viu....sobib ju! :D
Villu Minu arust sobib eriti hästi viu Villu
Villu Ilus poisslapse nimi - viu Villu, ei ole tarbetut veiderdamist.

Villu
Villu on lustlik ja samas parajalt sõjakas, selles on iidsete aegade hõngu, priiuse ihalust ja hulljulgeid lennusööste! Viu-Villu võitlused taevalaotuses - kõlab ju hästi?:) 
Ühtlasi kõlab Villu kuidagi sõbramehelikult ja julgustavalt, nii, et sooviks selle toreda linnuga lähemalt tutvuda ja tema tegemistest rohkem teada saada. Viu-Villu, 
viiiiiiuuuuh!!!

Villu Läheb hästi riimi - Viu Villu.
Villu Hiireviu Villu kõlab lihtsalt ilusasti 

Villu Lisaks sellele, et Viu Villu kõlab suupäraselt, siis koheselt meenus meile Eduard Bornhöhe jutustus ühest ausast, õiglasest ja kangest Eesti mehest Villust.  Selliseid 
mehi on meil ka praegu hädasti vaja, olgu Viu Villu nende  sümboliks :)

Villu Esimese mõttena tuli: Villu võitlused.
Villu Viu Villu kõlab hästi.

Villu
   Tere.

  Nimi  kasutusel  nii  Saksamaal  kui   Eestis.
Villu Ajalooline ja kindlameelne nimi
Villu
Villu
Villu  Villu nimi on loogiline tuletus ning igati sobiv uhkele linnule. Pikka iga viu Villule!
Villu
Villu
Villu Viu Villu (Villem)  kõlab hästi.
Villu Viu ja Villu on veidi sarnased
Villu Viu Villu või Villem -jääb hästi meelde!
Villu Hiireviu Villu kõlab hästi, nimi on loetav-kirjutatav ka võõrkeeltes, aga samas on täiesti eestipärane nimi. 
Villu Hiireviu Villu sobib kölaliselt hästi kokku. 
Villu
Villu Algab V tähega nagu viugi, on isasele linnule sobiv nimi.
Villu Lihtsalt ilus nimi.
Villu Algus viitab liigile - aga muidu kena isase olendi nimi.
Villu
Villu
Villu Sobib hästi hiireviu nimetusega.
Villu
Villu Eesti nimi. Viu tähed on Villus
Villu
Villu
Villu Kuna tegemist on muistse eestlasega.
Villu Hiireviu Villu kõlab ju hästi :)
Villu
Villu
Villu
Villu Sobiks kenasti - viu Villu :)   ja kui tulevikus vaja emaslinnule nime, paneksin Viiu.  Nii kenasti sobiksid kokku :) 
Villu Tundub kohe viule sobiv nimi, suupärane ja ka lastele meeldis :)



Villu Sobib Viuga kokku 
Villu Sellepärast, et see nimi on viuga sarnane.
Villu
Villu
Villu
Villu
Villu
Villu

Villu
Kõlab hästi.

Viu Villu.
Villy Sobib kõlaliselt hiireviu Villy või viu Villy 
Villy Lihtne meelde jätta. Võib ka Viili või Villu, aga Y sobib rahvusvaheliselt ehk rohkem
Vilma Viu Vilma kõlab lihtsalt kenasti kokku
Vinski
Vipi Lihtne nimi, sarnaneb viuga
Viplala
Vips

Virgo VIRGO,  eesti mehele eesti nimi ja see tuleneb tema enda VÄÄRIKAST STAATUSEST -hiireviu
Ka VIRUMAAL elamisest ja toimetamisest.

Virk väega ürgne nimi kaitseb lindu
Virko
Virko Virk ja kraps nimi kiirele linnule
Viru HIIREVIU sõnas sisalduvad tähed, riimub hästi ja Virumaale kohane nimi :) 
Virves Sobib nimeks nii Eestis kui ka Lätis
Viu-vopsti Ilus nimi
Viuer
Viugu O. Lutsu "Kevadest" loetud.
Viugu

Viuh Nimi "ViuH" viitab nii linnu liigilisele kuuluvusele kui tema lennuvõimekusele ja -kiirusele. Kuna ta on isaslind, siis sobib täiendina nime ette ka kas "Isand" või "Härra". 
Kuna auväärne tegelane on oma loodetavat teekonda Maarjamaale alustamas Saksamaalt, siis sobiks talle nime ette ka saksakeelne "Herr" (e.k. "Härra").   

Viuh Kui kaardil vaadata lennutrajektoori kaardil, siis tundub nagu lendaks viu -viuh siia-viuh sinna. 
Nime algusosa on tuletatud viust ja lõputäht h- hiirest, seega Viuh!

Viuhh Põhjendus et viitab ka liiginimele ja iseloomustab tema lennustiili
Viuka KUNA TA ON VIU JA NIMI KÕLAB KUI LÕPEB VOKAALIGA - NIISIIS VIUKA
Viuks
Viuks
Viuks
Viuks Nimi peaks sobima "poisslapsele" ja nime tüvi annab aimu , kellega on tegemist.
Viuks
Viuks
Viuks Mattiase kooli eriavajadustega õpilaste pakutud nimed inspireerituna viu häälitsusest.
Viusiim
ViuVille



Voldemar Ilus poisslapse nimi.
Voldemort
Volli Vana eesti nimi, vene Voldemari lühem vorm. Viu on röövloom ja tal peab olema väega nimi - Viu Volli!

Volli Volli (passis siis Voldemar Viu).
Selles nimes on veidi sakslust maalt, kust tuleb ja maamehe mehistust, kuhu elama tuleb. 

Volli Olen Tartu ülikooli töötaja.
Volli ta on nii Volli nägu
Volli
Volli Viu Volli - kas ei kõla mitte hästi:)
Volli
Volli VIU-VOLLI - KÕLAB HÄSTI JA SISALDAB V JA I TÄHTE
Volli
Volli
Volli
Vägi See on muistne eesti nimi ja tähendusega, mis kindlasti sobib ühele hiireviule, kellel on selline pilk, nagu pildilt võib näha.
Väino Väino Puura auks

Välek
Omaaegne raamatu ja multikkakangelane oli  Välek Vibulane mis kenasti riimub linnunimega Välek Viulane vt.http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/7317/

Ja viu on ju üks väle lind.
Välek Nimes on ä täht, Väle Välek.
Välk sellepärast, et ta näeb nii ilus välja ja lendab nagu välk
Välk Sest see on kiire lind, nagu välk.
Walter
Widrik

Wilhelm

Saksamaal on see nimi väga paljudel kuulsustel olnud/on.
See nimi on kõrgest soost, see pole lihtsalt nimi...
 Samuti  see nimi riimub superhästi hiire-viuga, viuga.
Teist nii sobilikku nime lihtsalt ei olegi võimalik panna ühele kaunile hiireviule.

Wilhelm (alias Willu) Kuna härra otsustas talvituda Saksamaal siis sobib talle kindlasti üks keiserlik nimi. Samas oleks meil võimalik teda siis maarahvale omaselt, hellitavalt, Willuks 
hüüda. Hiireviu Willu! Või miks mitte veel lihtsamalt Villu!

Willi Isaslinnule võiks sobida see nimi, sest uhke oleku ja kiire pisinäriliste jahtijana kannaks ta seda nime ausalt. 

Willi

Küllalt kõnekas, sisaldab kaht täishäälikut ja kaht kõlavat ja helisevat kaashäälikut ja veel üks nüanss: Eesti Ornitoloogiaühing on asutatud aastal 1921, siis kirjutati 
meie riigi nimena Eesti Wabariik. Minu kallis Ema oli sündinud Virumaal Maidla vallas Rääsa külas, lapsepõlvesuved möödusid mul vanavanemate juures eelmise 
sajandi viiekümnendatel. Minu mälestustes oli see viuderohke aeg, vähemalt selles metsakülas. Ja küllap seal Müncheni kandis on 
WILLI piisavalt sagedasti kasutatav poisslapsenimi.

Willi hiireviu Willi sobiks hästi
Willy Hiireviu Villu kõlab ju hästi :)
Wio Lihtsalt loomulik :) Minu koduaia lemmiklind aastast 2008.
Ülo No vaatad talle otsa ja Ülo mis Ülo
Ülo Projektijuhi järgi
Ülo oleks justkui Ülo selfie:)
Яша Ну очень похож на Яшу))


