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Kuhu on kadunud tihased?
REPRO

Toimetusse helistas Maalehe lugeja Viimsist, kes on aastaid koduakna taga lindude söögimaja pidanud.
Igal talvel on talle tihaste vaatlemine ja loendamine rõõmu pakkunud,
kuid sel talvel pole pea ükski tihane toidumaja külastanud ja ka mujal pole ta neid ringi lendamas näinud. Lugeja uurib, milles võiks olla
põhjus. Äkki on paari nädala tagune kõva uusaastasaluut nad inimasustusest eemale peletanud?

Soojemal ajal leiavad tihased metsast toitu.

Vastab

MEELIS UUSTAL

Tallinna Linnuklubist

P

õhjuseid, miks tihaseid sel
talvel aedades märksa vähem näha olnud, on laias
laastus kaks. Peamine põhjus peitub soojas lumeta talves. Lindudel on päeval valitsevate väikeste
plusskraadidega palju kergem põli
– nad saavad nii seemneid kui isegi putukaid hõlpsamini kätte. Nii ei

pea nad kuigi palju mõtlema energiakulu piiramisele ega koonduma
üksikute parimate toitumispaikade
(sealhulgas toidumajakeste) lähedusse. Seega on meie väikelinnud
metsades ja asulates laiali.
Uue aasta ilutulestikul on ka
kindlasti oma mõju, kuid see on
siiski ajutine ja paari päevaga lindude arvukus asulates taastub.

Teine põhjus võib tõepoolest
seisneda kahe viimase aasta karmis
talves. Näiteks Eesti tähtsaimas lindude rõngastuspunktis Kablis märgati tänavu samuti, et läbirändavate väikelindude arvukus oli tavapärasest tunduvalt madalam.
Talve edenedes leiavad tihased,
vindid ja teised meie talilinnud tee
toidumajakestesse kindlasti üles.
Seepärast on oluline seemned ikka
toidumajja jätta ja oodata ilmade
külmenemist.
Selleks aga, et teada saada, mil
määral on viimase kahe aasta talv
meil talvituvaid väikelinde mõjutanud, toimub ka tänavu järjekordne talvine aialinnuvaatlus “Talv
2012”. See peetakse jaanuari viimasel nädalavahetusel, mil tunni
aja jooksul tuleb kirja panna kõik
aias kohatud linnuliigid ja isendite
arv ning tulemused saata Eesti Ornitoloogiaühingule. Täpsemaid juhiseid linnuvaatluseks saab veebiküljelt http://www.eoy.ee/talv.

Raamatud on saadaval kõigis raamatukauplustes üle Eesti.
Tellimine: 680 4444 või klienditugi@lehed.ee
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Eesti Ekspressi raamat
229 lk, pk
Selle romaani peategelane on
noor naine, kuid tegelikult pole
sugu määrav. Alfa, trooniletõusnu, joovastus kestab vaid hetke.
Peagi vajab ta uut saavutust,
vingemat sõpra, sügavamat
unustust. See on igavene väljakutse enesele ja kogu maailmale.
(Marica Lillemets)

Eesti Ekspressi raamat
Sari Areeni bestseller
272 lk, kk
„Ajakirjanduses võib palju saavutada, kui sealt õigel ajal lahkuda,”
ütles kunagi üks Euroopa suurmees. „Imperfektsionistid“ on aga
lugu inimestest, kes seda õigel ajal
teha ei taibanud. Kunagi mõjukas
ja rikas üle-euroopaline ajaleht on
hääbumas. Koos sellega on hätta
sattunud toimetuse töötajad, kes
igatsevad taga endisi aegu, ning
inimpelglik vastutav väljaandja
teiselt kontinendilt, kel pole
aimugi, mida peaks tegema.
(Priit Hõbemägi)

Eesti Ekspressi raamat
224 lk, kk
Mojo on hetk, mil me teeme
midagi sihiteadlikku, mõjuvõimsat ja positiivset ning kogu
ülejäänud maailm märkab ja
tunneb seda. Käesolev raamat
räägibki sellest hetkest: kuidas
me saame seda oma elus esile
kutsuda, kuidas seda säilitada ja
kuidas seda uuesti tabada, kui
meil seda taas kord vaja läheb.

Nagu ikka juhtub.
Top Geari seiklused
laias maailmas
Richard Hammond
Eesti Ekspressi raamat
256 lk, kk
Mahlakas Briti huumor, ilusad
ja veidrad masinad, kõle Arktika
pakane ja õudne kõrbe kuumus,
põhja vajutatud gaasipedaal ja
pikad pidurdusjäljed, hullumeelsed seiklused vee peal ning
järelikult ka vee all. Seda kõike ja
rohkemgi veel saad lugeda, näha
ja tunda, kui avad lühikest kasvu,
kuid vapra „Top Geari” saatejuhi
Richard Hammondi raamatu.

