
Lugupeetud õpetajad  
 
Olete oodatud linnuõppe koolitusele ! 
 
Linnuõppe koolituse põhirõhk on praktilisel väliõppel. Sellegipoolest on koolitusel 
ka teoreetilist õpet, mis annab lindude vaatlusteks vajaliku alusteadmise.  
 
Koolituse eesmärk  on tutvustada Eestis pesitsevaid, läbirändavaid ja talvituvaid 
linde. Anda teadmisi lindude vaatlemiseks ja määramiseks. Õpetada kasutama 
vaatlusvahendeid ja määrajaid. 
Sihtgrupp : Loodusainete õpetajad ja gümnaasiumite lõpuklasside õpilased. 
Maht : 9 õppepäeva, sh 4 väljasõitu. 
 
Kava: 
13. veebruar 2011   Jõhvi  

• Teooria: Eestis talvituvad nn. aialinnud, talikülalised, invasiooniliigid. 
Linnuvaatluse alused (Kesti Võlu Koolituskeskus) 

• Praktika: (tali)aialindude vaatlemine Jõhvi pargis  
(Elupaik – park) 

01.-03 aprill 2011  Agusalu  
• Teooria – kevad/talvel aktiivseks muutuvad liigid: kakud, kanalised, rähnid. 

Ornitofenoloogilised vaatlused. 
• Praktika – Kakkude kuulamine (õhtusel ajal), tedremängu vaatlus 

(varahommikul), rähnide loendus (pühapäeval).  
(Elupaigad – vanad loodusmetsad, okasmets oosidel, siirdesoo- ja 
rabamets). 

21.-24. aprill 2011   Vilsandi Rahvuspark 
• Õppesõit.  
• Teema – Eestist läbirändavad linnud: hanelised, kahlajad, partlased ja 

kurelised. 
(Elupaigad – mereäärsed märgalad: laiad, madalad lahed, esmased 
rannavallid, soolakulised muda- ja liivarannad, laiud, rannaniidud) 

14.-15. mai 2011   Kurtna järvestik  
• Õpperetk ratastel 
• Teemad – värvulised, punktloendus ja pesakaart 

(Elupaigad - kultuurmaastikud: heinamaa, niit, põllumaa ja metsad: 
nõmmed, liivikud, salumetsad) 

04.-05. juuni 2011    Struuga ja Narva jõgi  
• Õpperetk kajakkidel (meresüstad) 
• Teemad – roo- ja niidulinnud: kurvitslased, kahlajad, jooksurid, ruiklased ja 

räägud. 
(Elupaigad – sisemaa märgalad: jõed, järved, rabad, lammid, niidud) 

 



 
Korraldajad ja läbiviijad: MTÜ TriTempora ja Ida-Viru Linnuklubi 
Koolitust toetab: Keskkonnainvesteeringute keskus 
 
Osalustasu:  

Kõik kokku :  45 EUR 
 sh * Jõhvi õppepäev   1 euro; 
 * Agusalu õpperetked+loengud 7 eurot; 
 * Vilsandi õppesõit   23 eurot; 
 * Kurtna järvestiku õpperetk 4 eurot; 
 * Struuga ja Narva jõe õpperetk 11 eurot. 

 
Osaleda ja tasuda võib ka eraldi moodulite kaupa.  
 
Osalustasu sisaldab: lektorite tasu, õppematerjale ja õppevahendeid, ruumide renti, 
majutust, toitlustust ja transporti Vilsandi Rahvuspargi õppesõidul.  
 
Täpsem info ja registreerimine:   
 Tel: 524 5428, e-post: indarzeinet@hot.ee  Indar Zeinet 
 


