
 

1. Lind, tema lühitutvustus 

Hakk 

 

Hakk on varesest väiksem, üleni mustja, kõhu alt natuke heledama - musthalli -sulestikuga 

lind. Haki tunneb ära silma värvuse järgi, mis on helehall ning paistab tumeda sulestiku 

taustal hästi silma. 

Eestis on hakk levinud kõikjal, kuid on ilmselge, et elupaigana eelistab ta inimasulaid, isegi 

linnasid, kus parkides võib teda esineda suurel hulgal. Looduses elab ta peamiselt sega- ja 

lehtmetsatukkades. Hakk on seltskondlik lind, kes elutseb peamiselt kolooniatena, kuhu võib 

kuuluda sadu linde. Samal ajal pole ka üksikud paarid eriti haruldased. 

Hakiparved pesitsevad kirikutornides, müüride ja varemete õõnsustes ning parkides 

puuõõntes, kuid sageli ehitavad pesa ka lihtsalt puu otsa okste vahele. Pesaks kuhjab hakk 

kokku igasugust kraami, mida ümbruskonnast leida on - puuoksi, niint, sammalt, puulehti, 

paberiräbalaid jne. Sobiva pesa otsinguil võivad hakid oma pesadest välja tõrjuda ka 

nõrgemaid ja väiksemaid linde. Sama pesa võivad hakid kasutada aastaid järjest. 

Hakid on suhteliselt lärmakad linnud ning eriti kui neid palju koos on, kostab nende kisa 

kaugele. Üksiku haki häälitsuseks on hõlpsasti äratuntav, terav ja järsk "kjakk-kjakk". Hakid 

ei ole toidu suhtes eriti valivad, kuigi eelistavad loomset toitu - putukaid ja nende vastseid, 

pisinärilisi, linnumune- ja poegi, kuid söövad ka igasuguseid seemneid. Linnalinnuna 

maitsevad talle ka prügikastidest leitavad toidujäätmed. 

Hakk muneb 4…6 muna aprilli keskpaigaks ning haub neid 19…20 päeva. Hakipojad 

lendavad pesast välja umbes juuni keskel. Talveks enamik vanalinde ei lahku, vaid jääb 

paigale. Üksnes noored linnud rändavad talveks lõuna poole - Ida-Saksamaale, Poolasse ja 

Kaliningradi lähistele. Osa aga hulgub talvel ringi, lennates pesapaikade ümbruses siia-sinna. 

Hakk toob inimesele kasu, hävitades suurel hulgal kahjurputukaid, kuid samal ajal võib ta 

väikelinde nende pesadest välja tõrjudes pidurdada nende pesitsemist. Hakk ei kuulu 

looduskaitse alla. 

Rahvakeelsed nimed: kirikuvallamees, kirikuhakk, kirikunaak 

 



https://arhiiv.err.ee/vaata/kuula-randajat-kuula-randajat-vares-harakas-ja-hakk# 

 

Levik ja rändamine. Pesitseb vaid Loode-Aafrikas, Euroopas ja Lääne-Aasias. Talvituvad 

Lääne-Euroopas, Baltimaade linnud jäävad talveks valdavalt paigale. 

 

Kus võib kohata... Levik seotud põhiliselt inimasustusega (nö inimkaasleja). Hakk on 

valdavalt linnalind, väike hulk hakke pesitseb ka looduslikes pesapaikades, nt lehtmetsades. 

Asulates pesitsevad hüljatud elamutes, kirikutornides, asulast väljas näiteks puuõõnsustes, 

elektripostides, vanade müüride vahel. 

 

Eluiga. tüüpiline eluiga on 5 aastat. Pikim teadaolev eluiga on peaaegu 20 aastat. 

 

Eluviis.  

Hakk on seltsiv lind, liikudes paaride või kolooniatena. Nad elavad suurtes gruppides koos, 

säilitades ka paarisuhted. 

 

Pereelu. Hakkidel on tugevad emaste-isaste paarisidemed, enamus neist kestavad kogu elu. 

Pesaks kuhjab kokku oksi, rohtu, karvu, paberitükke ja muud, mida leiab, või võtab üle 

suuremate lindude vana pesa. Emahakk muneb mais 4-7 muna, mis on rohekat värvi ja 

täpilised. Haudumine toimub 18-20 päeva. Pojad saavad lennuvõimeliseks 30-35 päeva 

möödudes. Suguküpseks saavad linnud tavaliselt 2-aastaselt, harva ka 1-aastaselt.. 

 

Toidulaud. Hakid on kõigesööjad. Eelistavad loomset toitu, kuid sobivad ka seemned. Toitu 

hangivad enamasti maapinnalt, mõnikord ka puudelt, linnas elades sorteerivad ka prügi. 

Käivad lindude söödakohtadel toitu hankimas sagedamini kui teised vareslased. 

 

Vaenlased. Rotid, kodukassid ja oravad varastavad mune. Mune ja poegi võivad varastada ka 

teised hakid, kuid mitte söögiks. Rebane püüab noorlinde ja röövlinnud on ohuks igas vanuses 

hakile. Haki suremus on esimesel kahel eluaastal 60-70%. 

 

Arvukus. Eestis pesitseb 30,000 – 40,000 paari, talve veedab Eestis 80,000 – 150,000 lindu. 

Euroopas elab 5 - 15 miljonit paari. 

 

Iseärasused. Konrad Lorenz on uurinud hakkide grupikäitumist ning avastas hierarhia, milles 

kõrgemal asetsevad linnud domineerivad madalamal positsioonil olevate üle. Samuti on leitud 

hakkide puhul toidu ning muude esemete jagamist teistega, mis on isegi primaatide puhul 

haruldane, lindudel esineb seda muidu ainult vanemliku hoolitsuse ja pesitsemise kontekstis.  
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Hakk rahvasuus. 

Haki tekkimist seletab rahvasuu kaht viisi. Ühe teate järele nõidunud nõid kirikuõpetaja 

hakiks. Et hakid kirikuõpetajast tekkinud, armastavad hakid ikka kirikute juures viibida. 

Rahvas võrdleb meiegi päevil kirikuõpetajaid hakkidega. Teise teate järele saanud hakk 

alguse kaarnast. Jeesuse ristilöömise ajal lennanud kaaren valjusti kraaksudes üle Jeesuse risti. 

Jeesus ütelnud seepeale, et kui kaaren Jeesuse surmapäevaks mune ära ei ole munenud, toogu 

ta võõraid lapsi, hakkisid, ilmale. Hiljemini munetud kaarna munadest tekivad hakid. 

Hakid esinevad õnnetuse ettekuulutajaina: 

Kui hakid maja ligidal käratsevad, sureb paarirahvast (Kuusalu). 

Kui hakk niisuguse kiriku poole lendab, kus muidu neid linde ei pesita, kuulutab lend      

kellegi tähtsama isiku surma ette; Saaremaal öeldakse: üldse surma. 

Kui hakk vaikselt üle maja lendab, tähendab lend haigeksjäämist. 

Kui hakk nurme kohal käratseb, ikaldab vili, (Põlva). 

 

 Corvus monedula. Legendist hakkide saamisloo kohta on üksainus üleskirjutus: Kaaren 

lennanud kraaksudes üle ristil oleva Jeesuse pea. Selle eest, et sa mu surmatundi häirid, 

öelnud Jee sus, saagu su poegadest hakid, kui sa munemisega hiljaks jääd. Teise üksikteate 

järgi moondanud nõid pastori hakiks; ka on öeldud, et hakk on varese poolvenda. 

 



Elukoha järgi kirikutornides, mõnevõrra ka vaimuliku rõivast meenutava musta sulestiku tõttu 

on hakki nimetatud ka kirikuhakiks. Hakkide ilmumist külasse, elumaja lähedusse, 

häälitsemist ja lendamist maja kohal on peetud surmaendeks. Maa kaguosale (Tartu-, Võru- ja 

Setumaa) need uskumused omased ei ole. Võrreldes *kaarnaga ja *hallvaresega on hakk 

endelinnuna märksa vähem populaarne. 

 

 

 

Venda Sõelsepp raamat „Sinikuube sirguke“lk. 30 …Vanades mornides… 

Harri Jõgisalu raamat „Kohtumised“ lk. 35-36 „Naakude pere“ …Kirikupargis, köstrimaja 

õuel põlise pärnapuu… 

Ludens Vitauts raamat „Uneveski“ lk. 22 „Hakk“ …Naak- naak- hakk… 

Sisukokkuvõte- hakid ehitavad korstna otsa pesa. 

Ränik, Valeria- luuletusest: 

Valgust täis suur pilvealune tuba lk. 41 

„Pane pehme soe hakk haige koha peale“ 

Loitsust "Varesele valu, harakale haigus" 

 

https://www.folklore.ee/tagused/nr1/linnud.htm#ronk


Lasteaia ventilatsioonišahti jäi lõksu hakk (7) 

Õhtuleht.ee, 14. aprill 2015, 09:3 

Loe lähemalt https://www.ohtuleht.ee/673098/lasteaia-ventilatsioonisahti-jai-loksu-hakk 

 

Mäng: paiga- ja rändlinnud. 

Õpetaja näitab kas paiga- või rändlinnu pilte ja lapsed liiguvad käsi lehvitades, kui näevad 

rändlindu, kui aga pildil on paigalind, siis kükitavad. 

 

"Mõnikord on loodus täis üllatusi," kirjeldab Hollandis hakkide elu uuriv Jaanis Lodjak oma 

põnevat leidu, "väike kuldnoka poeg võib edukalt kooruda ja jõudsalt kasvada koos 

hakipoegadega tema jaoks võõras pesas," selgitab Tartu Ülikooli loomaökoloogia teadur 

Instagrami postituse kaudu. 
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Mõistatused:  

Millisel laulul ei ole nooti? Linnulaulul 

Missugused linnud ei mune? Isalinnud 

Ilus tare, kena tare, ei ole ust ega akent sisse minna? Muna 

Väike valge linnake, akent ei ole kuskil? Muna 

Tõsta jõuad, visata ei jõua? Linnusulg 

 

 

 



Luuletus „Lindude toidulaud“ 

 

LINNUD MEIE TOIDULAUAL 

EI PEA KANNATAMA KAUA: 

RASVA, SEEMNEID, PÄHKLEID TOOME, 

TOIDUPALLIKESI TEEME. 

 

KUI RASV ON POTIS SULANUD 

JA SEEMNED SISSE SEGATUD, 

SIIS SEGU TOPSI TOPIME 

JA KÜLMA KÄTTE PANEME. 

 

ÄRA NOKI LIIGA VARA, 

KÕRVETAD VEEL NOKA ÄRA! 

NÜÜD VÕID TULLA, TIHANE, 

LAUD ON KAETUD SINULE! 

 

Õppemängud, käemängud,  liikumis- jm. mängud 

Liikumismäng „Linnupüüdja“ 

Vahendid: toolid, ühe mängija võrra mängijate arvust vähem, rätik või sall. 

Mängu käik: mängujuht sosistab mängijatele, mis linnud nad on. Igat lindu võib olla 2-4. 

Mängijad istuvad ringis toolidel. Üks mängija on kull. Ta seisab ringi keskel ja hüüab näiteks: 

Kuldnokad, lendama! Nimetatud linnud vahetavad kohad ja kull püüab neid tabada. Kelle ta 

kätte saab, on uus kull. Linnupüüdjat saab ka ringis ilma toolideta mängida. 

 

„Kull ja hakid“ 

Mängitakse peaaegu nagu „Tagumist paari“. Hakid on kahekaupa üksteise taga reas, kõige ees 

üks mängija- kull. Kull küsib esimeselt paarilt: „Keda ma püüan?“ Kui see vastab näiteks 

„Teist paari!“ (viimast…, eelviimast…, esimest paari jne.), jookseb see paar kahelt poolt ette 



välja, st. üks ühelt, teine teiselt poolt hakke.  Hakid püüavad jälle omavahel kokku saada, aga 

kull üritab ühte hakki tabada ja oma paariliseks võtta. Kui esimene paar vastab kullile: „Hoia 

alt, kassid tulevad!“, peab kull ise kasside eest põgenema- esimene paar ajab teda taga. Kes 

kulli tabab, saab ta endale paariliseks ja teine kass on uus kull. 

 

Õppemäng „Linnud“ 

Vahendid: 6 linnu pildid on lõigatud kolmeks, kokku 18 tükki. 

Eesmärk: laps õpib kokku sobitama linnupiltide osi vastavalt iga linnu iseloomulikele 

tunnustele; antud linde ära tundma ja nimetama (kuldnokk, toonekurg, leevike, öökull, rähn , 

kukk, hakk); rühmitama (ränd-, paiga- ja kodulinnud). 

Mängu käik: linnupiltide tükid segatakse ja jäetakse lauale. Mängijad hakkavad märguande 

peale tükke lindudeks sättima. Kui võetud osa ei sobi, pannakse see tagasi ja võetakse uus. 

Võidab see, kes oma linnu kõige enne valmis saab ja ütleb, mis lind see on. 

 

„Lind lendab“ 

Mängujuht hüüab: „Lind lendab!“ ja tõstab käed tiibadeks. Teised mängijad peavad tegema 

sedasama. Mängujuht ütleb järjest lindude nimetusi ja nende  vahele ka loomi või esemeid, 

kes/mis ei lenda. Ise tõstab ta „tiivad“ alati üles. Kes mängijatest eksib, tõstes tiivad valel ajal, 

langeb mängust välja. 

 

Linnusulgede puhumine 

Vahendid: lindude udusuled. 

Mängijad puhuvad õhus hõljuvat uduselge võidu: 

- väikestes ringides seistes, võidab see, kelle sulg püsib kauem õhus 

- pendelteatejooksuna, teatepulga asemel on udusulg 

- aja peale märgist märgini; igal mängijal on sulg, võidab see, kes saab esimesena raja läbitud, 

kui sulg kukub maha, peab puhumist kukkumiskohast jätkama 

- mööda maad joonest jooneni 

 

Pesata lind 

Mängijad on paaris, üks „Lind“ on üksik- pesata lind. Lepitakse kokku, kes paarilistest on 

esimesena „pesa“, kes „lind“. Paarilised asetsevad kodarjoonel näotsi. Seljaga ringi keskme 



suunas seisev mängija on „pesa“. „Linnud“ lähevad juhtmängija märguande peale lendu, 

„pesad“ jäävad kükkasendisse. Teise märguande peale lendavad „linnud“ ükskõik millisesse 

„pessa“, võttes „pesal“ mõlemast käest kinni. Leitud „pesa“ tõuseb püsti. Ka üksik „lind“ 

leiab endale kiiresti ühe „pesa“. Kes seekord jääb „pesata“, on järgmine „pesata lind“. 

Paarilised vahetavad kodarjoonel kohad ja seega ka rollid. Nüüd läheb lendu mängija, kes 

enne oli „pesa“. Mäng kordub. 

Vestleme lastega, et tegelikult linnud ei otsi endale suvalist võõrast pesa ja räägime lindude 

haruldaselt heast orienteerumisvõimest oma pesa leidmisel. 

 

Laula, laula, linnuke 

Mängijad istuvad või seisavad ringis ja laulavad õpitud laulu. „Pimesikk“ kõnnib ringi keskel, 

osutab käega ühe mängija poole ja ütleb: „Laula, laula, linnuke!“ Teised lõpetavad laulu, 

väljavalitu aga jätkab. Pimesikk peab arvama, kes laulab. Kui ta tunneb hääle ära, saab laulja 

asemele istuma või seisma. Lauljast saab uus pimesikk. Kui pimesikk ütleb vale nime, peab ta 

edasi pimesikuks jääma.  

 

Tühi pesa 

Mängijad seisavad või istuvad tihedalt üksteise kõrval ringis. Juhtmängija liigub väljaspool 

ringi, jääb mõne mängija selja taha seisma, koputab talle vastu selga ja küsib: „Tok- tok, teri 

tahad?“ 

Vastaja ütleb: „Tahan küll! Kust neid saab?“ 

Küsija vastab: „Sealtpoolt!“ ja näitab suuna, kuhu peab hakkama liikuma. Ise suundub ta 

vastassuunas. Mängijad „lendavad“ võidu ümberringi. Kumb jõuab esimesena ringis tekkinud 

„tühja pessa“, on võitja. Hilinejast saab uus juhtmängija. 

 

Linnud 

Mängualale märgitakse nelinurk, millesse asetatakse suur hulk väikesi klotse- „lindude toitu“. 

Lapsed jaotatakse rühmadesse, nad on „linnud“. „Linnud“ asuvad nelinurgast umbes 10- 15 m 

kaugusel „pesades“. Esimese märguande peale hakkavad nad lendamist matkides väljakul 

vabalt ringi liikuma. Pärast teist märguannet alustavad nad „toidu2 viimist ühekaupa oma 

„pessa“. Võidab võistkond, kes korjab rohkem toitu. 

 

Tibu, tibu! 



Mängijad istuvad ringis või seisavad. Mängujuht hakkab metallraha mängijatele „pihku 

tippia2, jättes selle märkamatult kellegi kätte. Lõpuks hüüab ta: „Tibu, tibu!“ Kelle käes on 

münt, see ongi „tibu“, kes peab üles hüppama ja ringi keskele jooksma. Iga mängija peab aga 

oma naabreid valvama ja need enne keskele jõudmist kinni püüdma. Endine juhtmängija 

istub/seisab „tibu“ asemele. Kui naaber saab „tibu“ kätte, saab ta isa hakata münti „pihku 

tippima“. Kui „tibu“ ei tabata, on tema järgmine mündi „tippija“. 

 

Valmistada ise lauamäng „Lindude rõõm“ 

See „Reis ümber maailma“ põhimõttel tehtud mängu on lihtne ja lõbus valmistada. Mängu 

piltideks on hea kasutada kleepse, ent saab ka kasutada dekoratiivpaberi pilte või joonistada 

pildid ise. 

Vaja läheb mängulauda. Laual kordub suures rongis erinevate vahedega kuus motiivi: linnud, 

aed- ja metsmarjad, puuviljad, teraviljad, seemned ja pähklid, s.o. linnud ja nende toit. Neljas 

kohas keeravad rajalt sisse „kodud2, märgiks 2-4 matkaraja kuuest motiivist. Noorematele 

lastele aitab kahest „kodu2 märgist. Vaja läheb suurt täringut, millel täppide asemel samad 

motiivid. Mis korduvad mängulaual, 8-16 nelja värvi mängunuppu (vastavalt „kodu“ märkide 

arvule). 

Mängu eesmärk: laps õpib tundma lindudele meelepärast toitu, eristama mets- ja aedmarju, 

teravilju, seemneid ja puuvilju.  

Mängitakse nagu ikka „Reisi ümber maailma“, ainult et nupp käiakse täringu pildi järgi. 

Linnu pilt on tähtsaim: temalt alustatakse mängu, täringul on lind nagu tavamängus „kuus“- 

võib uuesti veeretada. Maasikas täringul lubab käia aedmarja pildile, st mängija jätab vahele 

teised pildid, kuni tuleb aedmari jne. Enne võiks kokku leppida, kas samale pildile sattunud 

teine nupp saadab esimese algusse tagasi või mitte. Võidab see, kelle nupud kõige enne 

„koju“ jõuavad. 

 

 

 

 


