Eesti Ornitoloogiaühingu suvepäevad 07.–08.08.2021 Halliste põhikoolis
Programm
Laupäev, 7. august 2021
Kellaaeg
Tegevus
09.30–10.30
Saabumine ja registreerimine
10.30–11.00
Suvepäevade avamine
Raamatu „Kas on linnukesel muret?“ tutvustamine
11.00–14.00
EOÜ üldkoosolek
Matk Halliste kandis (juhendab Andres Rõigas),
(EOÜ liikmetele)
rühm 1
14.00–15.00
15.00–16.30

16.30–18.00

17.00–17.30

18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–24.00
22.30–03.30

Lõunasöök
Õpituba „Tähelepanu! Kuldnoka pesakastide Matk Halliste kandis
Valmis olla! Samblik!“ meisterdamine
(juhendab Andres
(juhendab Piret
(juhendab Margus
Rõigas), rühm 2
Lõhmus), rühm 1
Ots)
Õpituba „Tähelepanu!
Valmis olla! Samblik!“
(juhendab Piret
Lõhmus), rühm 2
Ettekanne “Lääne-Euroopas pesitseb kuldnokk
suve jooksul kaks korda. Kas ka Eestis?” (esineb
Margus Ots)
Õhtusöök
Vaba aeg
Lõkkeõhtu (lõke, aasta lind 2022 väljakuulutamine, oksjon, elavat
muusikat esitab Anu Taul)
Öösorri püüdmisretk (juhendab Jaanus Aua)

Pühapäev, 8. august 2021
Kellaaeg
Tegevus
05.00–07.30
Lindude rõngastamise õpituba (juhendavad Art Villem ja/või Kristjan
Adojaan)
06.00–07.30
Linnuhommik Õisu järve ääres (juhendab Riho Männik)
07.30–09.00
Linnuretk Halliste kooli ümbruses (juhendab Tiiu Tali)
09.00–10.00
Hommikusöök
10.00–11.00
Kutsemeisterlikkuse võistlus
Kutsemeisterlikkuse võistlus
algajatele
edasijõudnutele
11.00–12.00
Asjade pakkimine, vaba aeg
12.00–13.00
Lõunasöök
13.00–13.30
Kutsemeisterlikkus võistluse võitjate autasustamine
Suvepäevade lõpetamine ja ühispildi tegemine

Tegevused
Mõlemal päeval saab iseseisvalt endale sobival ajal mängida kahte maastikumängu:
ristsõnamäng „Metsas, aias ja pargis pesitsevad linnud“ ning „Linnuviktoriin“.
Õpitubadesse ja retkedele registreerumine toimub kohapeal.
Ristsõnamäng “Metsas, aias ja pargis pesitsevad linnud” 7.–8. augustil
Maastikumängus tuleb osalejatel ära tunda pildil olev lind ja vastava numbri alla ristsõna
ruudustikku kirja panna. Õigete vastuste korral saab teada lahendussõna. Mängus osalejate
vahel loosime välja auhindu. Mäng sobib lastele alates põhikoolist, aga ka noorematele
linnuhuvilistele koos peredega. Vaja on töölehte, kirjutusalust ja pliiatsit (saab küsida
infolauast). Mängujuhend on raja alguses.
Maastikumäng “Linnuviktoriin” 7.–8. augustil
Maastikumängus tuleb osalejal üles otsida kontrollpunktid ja vastata mitmesugustele
küsimustele Eesti lindude kohta. Igas järgmises kontrollpunktis saab teada eelmise küsimuse
õige vastuse. Mäng sobib lastele alates põhikoolist ja täiskasvanutele. Mängujuhend on raja
alguses.
Matk Halliste kandis 7. augustil kell 11.00–14.00 (rühm 1) ja kell 15.00–18.00 (rühm 2)
Juhendab Andres Rõigas. Külastame Halliste leerimaja ja jalutame Indu matkarajal. Andres
Rõigas tutvustab ka kohaliku kultuuripärandi olulisemat ja silmapaistvamat osa taluhäärbereid. Riietuda vastavalt ilmale ja mugavalt.
Õpituba „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“ 7. augustil kell 15.00–16.30 (rühm 1) ja
16.30–18.00 (rühm 2)
Juhendab Piret Lõhmus. Õpitoas uudistame lähiümbruse puudel kasvavaid samblikke ning
Piret Lõhmus tutvustab põhilisi tunnuseid, mis abiks liikide määramisel. Samuti räägib ta
käimasolevast metsasamblikega seotud teadusalgatusest ja osalejad saavad proovida,
kuidas samblikud.ee kodulehe kaudu selle jaoks tip-top vaatlus teha. Kaasa võtta
nutitelefon, et teha samblikuvaatlust ning soovi korral koostada endale samblike
digiherbaarium. Soovitav on kaasa võtta ka 10-kordse suurendusega (valgustusega) luup.
Sobib lastele alates koolieelikutest ja täiskasvanutele.
Kuldnoka pesakastide meisterdamine 7. augustil kell 15.00–16.30
Juhendab Margus Ots. Meisterdame aasta linnule kuldnokale pesakaste. Iga osaleja saab
enda meisterdatud pesakasti tasuta endale ja saab selle oma koduaeda üles panna. 20
osalejat saavad pesakasti tasuta. Vajalikud tööriistad ja pesakastide komplektid on
korraldajate poolt. Kuldnoka aastat toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, pesakastide
meisterdamist toetab Vara saeveski.

Ettekanne “Lääne-Euroopas pesitseb kuldnokk suve jooksul kaks korda. Kas ka Eestis?” 7.
augustil kell 17.00–17.30
Esineb Margus Ots. Lääne-Euroopas on kuldnokkadel suve jooksul kahe pesakonna
üleskasvatamine pigem valdav. Kuna ornitoloogidel ei ole senini teada, kui sageli – ja kas
üldse – võtavad Eestis pesitsevad kuldnokad pesitsushooajal teise kurna munemise ette, siis
palus Eesti Ornitoloogiaühing inimestel teada anda, kui nende aias pesitseb kuldnokk sel
aastal ka teist korda. Aasta linnu eestvedaja Margus Ots räägib, mida on kuldnokkade
korduvpesitsemise kohta teada saadud.
Öösorri püüdmisretk 7. augustil kell 22.30–03.30
Juhendab Jaanus Aua. Tutvustame öösorride püüdmist nende rände uurimise eesmärgil.
Jaanus Aua räägib öösorri bioloogiast, käitumisest ja rändest; kohavalikust loorvõrgu
paigutamisel; õpitakse öösorride soo ja vanuse määramist, võrgust harutamist, mõõtmist ja
kaalumist. Osalema on oodatud soovitavalt juba rõngastaja litsentsi omavad või seda lähiajal
taotleda kavatsevad isikud. Riietuda vastavalt ilmale, öö võib olla jahe ja sääserohke. Kaasa
võtta pealamp või taskulamp.
Lindude rõngastamise õpituba 8. augustil kell 05.00–07.30
Juhendab Art Villem Adojaan ja/või Kristjan Adojaan. Tutvustame loorvõrgu kasutamist
(ettevalmistamine, püstitamine, lindude harutamine võrgust), lindude turvalise käsitlemise
võtteid, käest määramist, määrajaid, mõõtmist, kaalumist ja andmete talletamist. Riietuda
vastavalt ilmale, jalga veekindlad jalanõud, sest hommikul on kaste maas.
Linnuhommik Õisu järve ääres 8. augustil kell 06.00–07.30
Juhendab Riho Männik. Linnuhommikul vaatleme linde Õisu järve ääres asuvas vaatetornis
ja selle ümbruses. Riietuda vastavalt ilmale, kaasa võtta binokkel. Sobib lastele alates 10.
eluaastast. Vaatluskohta minek on osalejate autodega.
Linnuretk Halliste kooli ümbruses 8. augustil kell 07.30–09.00
Juhendab Tiiu Tali. Jalutame Halliste põhikooli ümbruses, kalmistul ja mujal ning vaatlemekuulame linde. Riietuda vastavalt ilmale, kaasa võtta binokkel.
Kutsemeisterlikkuse võistlus algajatele ja edasijõudnutele 8. augustil kell 10.00–11.00
Kutsemeisterlikkuse võistlusel saavad omavahel mõõtu võtta nii algajad kui ka edasijõudnud
linnuhuvilised. Linde on vaja ära tunda nii pildi kui hääle järgi.
Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi.
Täpsem info ja piletid: https://fienta.com/et/eesti-ornitoloogiauhingu-suvepaevad-2021.

