
 

1. Lind. Tema lühitutvustus 

Harakas 

Välimus. Harakas on ereda must-valge sulestiku, pika saba ja kädistava häälega lind, kes on 

kindlasti igaühele tuntud. Kaugelt vaadates tundub, et 

tegu on must-valge linnuga. Lähemal vaatlusel selgub, 

et mustas sulestikus sillerdavad meile vastu  hoopis 

rohekates, lillakates ja sinakates toonides suled. Üle 

poole haraka pikkusest moodustab saba. Isaslinnud on 

emaslindudest suuremad ja pikema sabaga, aga 

sulestikult sarnased. Samuti on lühema sabaga 

noorlinnud. 

Elupaik. Ta on levinud kõikjal Eestis, vältides vaid 

rannikualasid ja paksu metsa. Meelispaikadeks on 

kultuurmaastikud, metsaservad, aedlinnad ja pargid 

ning üldiselt kolib ta iga aastaga linnadele järjest 

lähemale. Harakad elutsevad paaridena, mis säilivad aasta ringi ning on suhteliselt paikse 

eluviisiga. Üksnes noorlinnud hulguvad talveperioodil siin-seal ringi. 

Pesa ehitatakse tihedasse puu- või põõsavõrasse 1…10 m kõrgusele maapinnast. Haraka pesa 

on tugev ja toekas ehitis, mis on meisterdatud oksaraagudest ning kaetud ka ülevaltpoolt. 

Seest on pesa mätsitud saviga ja vooderdatud sulgede, sambla ja rohuga. Pesa ümber askeldab 

harakapaar juba alates märtsist, kuigi 5…8 muna munetakse alles mai alguseks. 

Poegi haub ainult emaslind, kuid ka kaasa viibib samal ajal läheduses, kaitstes pesa ja 

hoiatades hädaohu eest. Pojad kooruvad 17…18 päeva pärast. Poegadele tassivad toitu 

mõlemad vanemad. Haraka toidulaud on kirju. Siia kuuluvad selgrootud, väikesed 

selgroogsed loomad ning igasugune taimne toit. Harakas on tuntud munavargana, näpates 

teiste lindude pesadest nende munetud mune ning süües isegi hoole ja armastusega kasvatatud 

poegi. Linnalembese eluviisiga harakad ei ütle ära ka prügikastides leiduvatest jäätmetest. 

Harakapojad hakkavad lendama 22…27 päeva vanustena, kuid ka peale pesast lahkumist 

tegutsetakse edasi koos õdede-vendadega. Juba järgmisel kevadel asub harakas omaette 

pesitsema. 

Harakas on tuntud oma vargaloomuse poolest. Võib kahelda, kas ta just inimese tagant 

varastatud lusikaid ja kelli oma pesasse tassib, kuid koduloomade eest toidu ja inimese 

mahapandud seemnete näppamisega saab ta küll hakkama. Harakas on paigalind, see 

tähendab, et teda võib meil kohata ka keset talve. Talviti kipub harakas eriti linnadesse, sest 

seal on lihtsam toitu hankida. 



Harakas tekitab mõningast kahju, 

rüüstates teiste lindude pesi. Samal 

ajal soodustab ta aga kakuliste 

pesitsemist, sest need võtavad 

looduses meelsasti üle haraka 

mahajäetud pesi. Samuti hävitab ta 

olulisel hulgal kahjurputukaid. 

Harakas ei kuulu looduskaitse alla. 

Toidulaud. Harakas on kõigesööja. 

Võrreldes oma sugukonnakaaslastega 

on harakas kõige loomtoidulisem. 

Kõhtu lähevad putukad, teod, vihmaussid ja hiired. Rüüstatakse teiste lindude pesi, kus 

juuakse munad tühjaks ning süüakse pesapoegi ja noorlinde. Peamiselt kannatavad selle all 

rästad. Harakas sööb veel hea meelega toidujäänuseid ja raipeid. Sobib toiduks ka igasugune 

taimne toit alates seemnetest ja lõpetades marjadega. 

Häälitsus. Haraka kädin on valju ja kõrvatorkav heli, samamoodi kergesti märgatav on tema 

must-valge sulekuub. 

http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=496 

 

1.2 Luuletused, laulud, jutud, vanasõnad, mõistatused, hääldamisharjutused. 

 

MÕISTATUSED: 

Must ülikond ja valge särk on kädistaja linnu märk- Harakas 

Harakas aidas, saba väljas- Võti 

Mustem kui süsi, valgem kui lumi, kõrgem kui kirikutorn, madalam kui ristikhein- Harakas 

Kiir-kaar katusel, must Mihkel muru peal-Harakas ja vares 

 

SÕRMEMÄNG: 

 

Harakas keetis putru Harakas (pöial) keetis putru (ringsed liigutused ühe käe nimetissõrmega 

teise käe peopesas).  

Ühele andis kausiga (nimetissõrme pigistamine), 

teisele andis kulbiga (Pika Peetri pigistamine),  

kolmandale andis lusikaga (Nimeta Matsi pigistamine).  

Aga sina, vanamees (Väikese Atsi raputamine),  

tööd sina ei teinud, vett sina ei toonud, 

puid sina ei tassinud – sina jääd ilma! 

 

 

http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=496


ÕM „Reastan linnud suuruse järjekorras“: 

Harakas, kuldnokk, tihane, leevike, varblane 

 

Harakast lastekirjanduse kogumikes:  

1. Varakas harakas, Heli Illipe-Sootak, lk. 150. Memme, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 2001 

2. Kuidas harakas musta pugu sai, Eesti rahvajutt, lk. 249. Taadu, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 

2001  

3. Harakas, Rein Saluri. Linnud. Tallinn: Eesti Raamat 1981 

4. Haraka oksjon, Jaan Rannap. Isa, palun loe mulle! Tallinn: Ilo 2000 

 

 

ÜLESANNE! 

KUIDAS VÕIB HARAKAT VEEL KUTSUDA? TÕMBA ÕIGETELE SÕNADELE 

RING ÜMBER.  

KÄDISTAJA KULLALIND PIKKSABA LINNATUVI MUNAVARAS KÖKK  

KIRJUTA LUULETUS HARAKAST! 

 

Näidistegevuse kirjeldus:  

Sissejuhatus.  

Õpetaja palub lastel kuulata hoolega ja ära arvata, keda või mida nad täna uurima hakkavad: 

mõista, mõista, kes see on: must ülikond ja valge särk on kädistaja-linnu märk? Vestlus 

harakast, õpetaja küsib, kas lapsed teavad, missugune näeb välja harakas, kuidas teda veel 

saab kutsuda (siin saab õpetaja rääkida, milliseid rahvapäraseid nimesid linnul on ja kuidas 

need on tekkinud, näiteks pikksaba, vibahänd – harakal on pikk saba; kädistaja, kidakäda, 

kökk – tulevad haraka kädistamisest, kädinast) või kus lapsed on lindu kohanud jne.  

Põhiosa.  

Lapsed vaatlevad harakat õpetaja poolt valitud kohas . Õpetaja suunab küsimustega „Milline 

on linnu välimus? Milline omadus linnu välimuses hakkab kohe silma? Mis värvi on lind? 

Milline on linnu nokk? Kuidas ta kõnnib? Mis häält ta teeb? Millega lind tegeleb?“ jne. Pärast 

vaatlust lastega vestelda, mida nad märkasid linnu välimuses, käitumises jne. Õpetaja loeb 

lastele Eesti muistendi „Kuidas harakas musta pugu sai?“ (Eesti loomajuttude ja –salmide 

kuldraamat, 2013, lk 100).  

Kuidas harakas musta pugu sai? 



Ronk on üleni must lind (õpetaja näitab pilti rongast, vajadusel lisada mõni sõna ronga kohta), 

varesesuurune, elab sügavas metsas, tuleb harva inimeste silma alla. Muiste oli ronk mustaks 

tõrvatud, ju ta siis enne nii must ei olnud. Harakas läinud sinna juurde ja naernud heledalt: 

kiits! Kiits! Rongatõrvaja võtnud pintsli ja löönud sellega harakale, et mis sa siin itsitad. Nii 

saanudki harakas endale musta pugu ja tänapäevalgi võib seda pintslitõmmet näha. Arutelu. 

Pärast muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest muistend rääkis? Lapsed räägivad 

oma versiooni kuuldud muistendi sisust. Samuti võib küsida, kuidas lapsed mõistavad 

järgmist: tuleb harva silma alla; mustaks tõrvama; heledalt naerma; pugu. Lisaks võib õpetaja 

anda lastele ülesande, kus lapsed mõtlevad ise loo, kuidas harakas sellise välimuse sai 

(individuaalne kui ka paaris- või rühmatöö).  

Värvileht. 

 



 


