
                                                
 

 

Aita kaasa Loodusmuuseumi kogude 

täiendamisel 

Loodusmuuseumi üks ülesannetest on näidata loodust kogu tema mitmekesisuses. Ühe 

osa muuseumi kollektsioonidest moodustavad mitmesuguste lindude ja loomade topised. 

Kollektsiooni täiendamine, sealhulgas ka loomade kogumine topiste valmistamiseks on 

pidev, aastatepikkune töö. Siin saavad kõik abiks olla. 

Leides surnud looma või linnu, tuleks kõigepealt kindlaks teha, kes ta on ning hinnata tema 

seisukorda. Lagunemistunnustega loomast topist valmistada ei saa. Kui loom on surnud 

hiljuti, tal pole riknemistunnuseid ning ta keha on suhteliselt terve, st tal pole välimust 

oluliselt rikkuvaid vigastusi, tuleks ta hoolikalt sulgeda kilekotti ning panna sügavkülma. 

Looma juurde tuleks kindlasti lisada ka leiuandmed: leiuaeg, leiukoht, leidja nimi ja 

kontaktandmed, ning kui seoses leidmisega oli midagi huvitavat või iseäralikku, siis ka see. 

On oluline, et loom jõuaks külmkappi võimalikult kiiresti, et vältida tema roiskumist. 

Seejärel tuleks võtta ühendust Eesti Loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja 

Lennart Lennukiga, et täpsemalt kokku leppida, kuidas loom või lind muuseumi 

toimetada. 

 

Kontaktid: 

 

Lennart Lennuk 

Eesti Loodusmuuseum 

Tel. 6603404 

www.loodusmuuseum.ee 

 

 

 

 

NB! Teedel hukkunud lindude vaatlused sisesta kindlasti Eesti Ornitoloogiaühingu 

vastavasse vaatlusankeeti www.eoy.ee/oosorr/vaatlused või eElurikkuse või LVA 

andmebaasi. Seda olenemata, kas hukkunud lind on liigini määratud või mitte 

ning kas see sobib topise valmistamiseks. 

http://www.eoy.ee/oosorr/vaatlused


                                           
 

 

Liigid, kelle topiseid Eesti Loodusmuuseum oma kogude täiendamiseks vajab: 

 liik   liik 

Pütid Kõik liigid  Tiirud Kõik liigid 

Haigrud Kõik liigid  Lõokesed Kõik liigid 

Toonekured Kõik liigid  Kiurud Sookiur, metskiur 

Pardid Kõik liigid, va sinikael-part   Vesipapp 

Kotkad Kõik liigid   Käblik 

Loorkullid Kõik liigid   Võsaraat 

 Karvasjalg-viu   Ööbik 

 Must-harksaba   Sinirind 

 Herilaseviu  Lepalinnud Must-lepalind, lepalind 

Pistrikud Kõik liigid  Täksid Kadakatäks, kivitäks 

Kanalised Kõik liigid  Rästad Kaelusrästas, vainurästas, hoburästas 

 Rukkirääk  Ritsiklinnud Kõik liigid 

 Tait  Roolinnud Kõik liigid 

 Sookurg   Käosulane 

 Naaskelnokk  Põõsalinnud Kõik liigid 

 Jämejalg  Lehelinnud Kõik liigid 

Tüllid Väiketüll, liivatüll  Kärbsenäpid Kõik liigid 

 Rüüt   Roohabekas 

 Plüü  Tihased Kõik liigid 

 Kiivitaja   Puukoristaja 

Kurvitsad Kõik liigid, va metskurvits   Porr 

 Kägu   Peoleo 

Kakud Kõik liigid   Hallõgija 

 Piiritaja   Ronk 

 Vaenukägu   Hangelind 

Rähnid Kõik liigid, va suur-kirjurähn   Siisike 

Tuvid Kaelustuvi, kaelus-turteltuvi, 

turteltuvi 

  Rootsiitsitaja 

 


