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LINAVÄSTRIK 

Linavästrik (Motacilla alba) on västriklaste sugukonda västriku perekonda kuuluv lind.  

Vanarahvas on linavästrikku kutsunud paljude nimetustega: jäälõhkuja, linalind, jääpõrutaja, 

Jämejalg-Toomas, jääkilataja, jääpõtk, jäätallaja, väinapõks, kiitsakas, linapäästrik, 

linapääsuke, linapääsmik, linaõnnenäitaja, linaõnnetooja, linamõõtja, händlane, hännaline, 

tsibihärglane, pikahännamees, vibahänd, vitik, hällinaine ja tsibet.  

Teaduslikult kirjeldas linavästrikku esimesena Carl von Linné 1758. aastal.  

Linavästrik on Läti rahvuslind.  

 

 

 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4striklased
https://et.wikipedia.org/wiki/Sugukond_(bioloogia)
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4strik
https://et.wikipedia.org/wiki/Perekond_(bioloogia)
https://et.wikipedia.org/wiki/Lind
https://et.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://et.wikipedia.org/wiki/1758
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ti
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Leviala 

Linavästrik elab kogu Euraasias, välja arvatud Põhja-Jäämere saartel, arktilistel poolsaartel ja 

Araabia poolsaarel. Ta pesitseb ka Aafrikas ja Põhja-Ameerika loodeosas. Ta talvitub 

Aafrikas, Edela-Euroopas ja Lõuna-Aasias. Parasvöötmes ja lähisarktikas pesitsevad isendid 

on rändlinnud, aga palavvöötmes paiksed.  

Linavästrik on Eestis üldlevinud haudelind. Tema pesitsusaegset arvukust hinnatakse 150–

200 tuhandele paarile, talvist arvukust 0–5 isendile. Hilisematel andmetel elab Eestis 

linavästrikke 50–100 tuhat paari.  

Välimus 

Linavästrik on sama suure kehaga kui varblane, aga väga sihvakas. Saledaks muudavad ta 

pikad peenikesed jalad ja pikk sirge saba. Nokatipust sabaotsani on linavästrik 20 cm pikk ja 

pool sellest langeb saba arvele. Lind kaalub 20–23 g.  

Linavästriku sulestik on hele, põhiliselt hall ja valge. Muust sulestikust eristuvad teravalt kaks 

musta laiku, millest üks katab lagipea ja kukla, teine kurgualuse ja rinna. Tiivad on pealt 

pruunikashallid laiade mustjaspruunide ja kitsaste valgete vöötidega. Saba on must, aga 

äärmised tüürsuled valged.  

Linavästrike suguline dimorfism on väike. Isaste sulestikus on kontrastid teravamad. 

Noorlindude keha ülapool on määrdunudhall, päranipuala must. Kurgualune, rind, pugu ja 

põsed on ookri varjundiga hallikaspruunid.  

 

 

 

 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Euraasia
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja-J%C3%A4%C3%A4meri
https://et.wikipedia.org/wiki/Araabia_poolsaar
https://et.wikipedia.org/wiki/Aafrika
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja-Ameerika
https://et.wikipedia.org/wiki/Talvitumine
https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%B5una-Aasia
https://et.wikipedia.org/wiki/Parasv%C3%B6%C3%B6de
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4hisarktika
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ndlind
https://et.wikipedia.org/wiki/Varblane
https://et.wikipedia.org/wiki/Saba
https://et.wikipedia.org/wiki/Sulestik
https://et.wikipedia.org/wiki/Hall_(v%C3%A4rvus)
https://et.wikipedia.org/wiki/Valge
https://et.wikipedia.org/wiki/Must
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kukal&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kurk_(anatoomia)
https://et.wikipedia.org/wiki/Rind
https://et.wikipedia.org/wiki/Tiib
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BC%C3%BCrsulg&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Suguline_dimorfism
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ranipuala
https://et.wikipedia.org/wiki/Pugu
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B5sk&action=edit&redlink=1
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Eluviis ja toitumine 

Linavästrik elab avatud ja pooleldi avatud maastikul, eelistades kultuurmaastikke ja asulaid 

sedavõrd, et teda saab pidada inimkaaslejaks. Ta tegutseb peamiselt maapinnal, kus jookseb 

kiiresti ja osavalt. Iseloomulik on see, et ta sageli oma pikka saba üles-alla viibutab.  

Linavästrik lendab samuti meeleldi ja kergelt. Ta lendab lainjalt maapinna lähedal. 

Iseloomulik on mängulend koos lauluga.  

Linavästrik otsib saaki maapinnal. Ta jookseb rohus ja sööb ära ettesattuvad selgrootud. Kui 

ta heidutab lendu mingi hästilendava putuka, lendab ta sellele järele. Lendama on ta osav ja 

suudab õhus teha keerulisi piruette.  

Linavästriku toit on mitmekesine. Sinna kuuluvad kevikulised, ühepäevikulised, 

surusääsklased, ämblikud, mardikad, kärbsed, liblikad ja nende röövikud. Harvem sööb ta 

kiletiivalisi ja kiile, väikesi vähilaadseid ja taimede seemneid. Veeputukaid käib ta otsimas 

liivaleedetel, kuhu veevool heidab vees hukkunud putukaid.  

Karjalautade ümbruses hävitab linavästrik suurel hulgal parme ja teisi verdimevaid putukaid, 

tuues sellega suurt kasu.  

 

 

 

 

 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Kultuurmaastik
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A4ngulend&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Linnulaul
https://et.wikipedia.org/wiki/Selgrootud
https://et.wikipedia.org/wiki/Putukad
https://et.wikipedia.org/wiki/Kevikulised
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Chep%C3%A4evikulised
https://et.wikipedia.org/wiki/Surus%C3%A4%C3%A4sklased
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84mblikud
https://et.wikipedia.org/wiki/Mardikad
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rbes
https://et.wikipedia.org/wiki/Liblikad
https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6%C3%B6vik
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiletiivalised
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiililised
https://et.wikipedia.org/wiki/Taim
https://et.wikipedia.org/wiki/Seeme
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Leede&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Parm
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Pesitsemine 

Linavästrik saabub lõunamaalt pesitsuspaikadesse väga varakult, kui veekogud pole veel jääst 

vabanenud ja putukaid on vähe. Osa linavästriku rahvapäraseid nimetusi ongi tulnud 

arvamusest, justkui lõhuks linavästrik oma sabalöökidega kevadise jää ära.  

Kuu aega hiljem hakkab linavästrik pesa rajama. Selle teeb ta peidulisse kohta, mis mõnikord 

võib olla inimtekkelise objekti, nagu silla, puuriida, haohunniku, kiviaia või katuse varjus, 

sees või all.  

Pesa on kausjas. Selle seinad on põimitud kohevalt ja rohmakalt asetatud pooleldi kõdunenud 

ja sasitud taimejäänustest. Seest on pesa vooderdatud loomade karvade, sealhulgas 

hobusejõhvidega.  

Kurnas on tavaliselt 5–6 muna. Munad on kaetud helehallide laikude ja täppidega. Mune 

hautakse umbes 13 päeva ja ligikaudu sama palju viibivad pojad pesas. Neid toidavad 

mõlemad vanemad, kes toovad toitu pessa kokku üle 300 korra päevas.  

Suuremas osas levilast on linavästrikul kaks kurna aastas, põhjaosas üks. Lääne-Euroopas on 

täheldatud kolme kurna aastas. Teises kurnas on keskmiselt üks muna vähem kui esimeses.  

Pojad lahkuvad pesast veel lennuvõimetutena ja nädal aega toidavad vanemad neid väljaspool 

pesa.  

Euroopa keskvööndis hakkavad linavästrikud lõunamaale rändama augusti lõpul. Suurem 

äraränne toimub oktoobris, aga viimased lahkuvad alles detsembri alguses.  

Eestis kasvatab käopoja kõige tõenäolisemalt üles just linavästrik. 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4
https://et.wikipedia.org/wiki/Pesa
https://et.wikipedia.org/wiki/Sild
https://et.wikipedia.org/wiki/Puuriit
https://et.wikipedia.org/wiki/Kiviaed
https://et.wikipedia.org/wiki/Katus
https://et.wikipedia.org/wiki/Karv
https://et.wikipedia.org/wiki/Hobusej%C3%B5hv
https://et.wikipedia.org/wiki/Kurn
https://et.wikipedia.org/wiki/Muna
https://et.wikipedia.org/wiki/Haudumine
https://et.wikipedia.org/wiki/Levila
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4ne-Euroopa
https://et.wikipedia.org/wiki/August
https://et.wikipedia.org/wiki/Oktoober
https://et.wikipedia.org/wiki/Detsember
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4gu
https://et.wikipedia.org/wiki/Fail:Linerleegg.JPG
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Nagu teada, saabub linavästrik märtsi lõpul või aprilli alguspäevil, mil kevadine päike on jää-

kaanetise rabedaks paisutanud. Jäälagunemine pole enam mägede taga. Nõnda kuulutab väike 

lind terves Eestis vete vabanemist ja kannab õigusega selliseid nimetusi nagu jäälõhkuja, -

kolataja, -põrutaja-, -põtk, -põtkes, põtkaja, jäätallaja jne. Nagu linavästriku nimetuski ütleb, 

on ta seotud linadega. Kui lindu nähti kevadel esimest korda kõrgel lennus, katusel või 

aiateibas, võis loota kena linakasvu, kui aga maas või madalal, siis kehva ja kesist. Seepärast 

kannab linavästrik veel selliseid nimesid nagu linalind, -päästrik, -pääsuke, -pääsmik, 

linaõnnenäitaja, -tooja, linamõõtja. Liikudes viipsutab västrik oma pikka saba ehk hända üles-

alla. Lõuna–Eesti nimetused händlane, hännaline, hänilane peavadki silmas linnukese üpris 

silmatorkavat hända. 

Eestlaste rahvapärimustes on ta väga sageli seotud kahe asjaga: kevadise jääminekuga ja 

linakasvatusega. Nimelt pidid linavästrikud kevadel oma jämedate jalgadega (siit ka nimetus 

Jämejalg-Toomas) jõed lahti tallama. See arvamus tuleb sellest, et linavästrik saabub kevadel 

just siis, kui jää viimaseid päevi jõgesid katab. Kuna sel ajal on putukaid lindudele toiduks 

veel vähe, siis otsibki linavästrik oma toidupoolist jääserval. Sellest ongi vanarahval vastavad 

jutud tekkinud, mingeid jämedaid jalgu ega rasket keha tal tegelikult pole. 
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Vanasõnu linavästrikust: 

 

1. Linavästrik taob jõejää oma pika sabaga puruks (kui linavästrik lõunamaalt meile 

jõuab, hakkab veekogudel jää sulama). 

2. Linavästrik minevat soojale maale kure tiival. 

3. Kui linavästrik enne jüripäeva jää katki sõtkub, siis kasvab sellel aastal hirmus hea lina 

(Viljandi). 

4. Enne ei minevatki jõgi lahti, kui västrik pärale jõudnud. 

5. Västrik lõhkuvat oma pika sabaga jää puruks. 

6. Linavästrikud tallavad jõed lahti, põrutavad ehk sõtkuvad jää katki. 

7. Linavästrik on jäälõhkuja, sest kui ta väljas, siis jää laguneb, ilmad on sedavõrd soojad. 
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Luuletusi linavästrikust 

 

Linavästrik 

Peep Ilmet 

 

Võbeleb saba ning nõelub nokk 

teeveeres putukaid tokk–tokk-tokk. 

Hoiab just nii pikka vahemaad, 

nii et sa teda kätte ei saa. 

Küsi: „Kas purustada kevadel jää?” 

tokk-tokk-tokk ta nõkutab pääd. 

 

  

Linavästrik 

Venda Sõelsepp 

 

Sina, jah see päris paras lõhestama järvejääd! 

Vedruhända teivastaras hetkeks viibutama jääd. 

Samas mööda põlluääri kevadvihma tibades 

veered kasteheina – sääri kibekiirelt sibades. 

Ikka erk ja ikka tiidus. Kus su uned, kus su ööd? 

Asja on sul nõos ja niidus, käsil tuhat tähtsat tööd. 

Kuid siis äkki jää on pude, paisub jõgi, raksab ruum. 

Oled tõesti, linnu – ude, kevadaatom või ta tuum… 
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Laulud linavästrikust 

 

Jaak Joala - Linavästriku laul 

 

Olen väike linavästrik 

Mul on isehüppav händ. 

Hüppetrikk on minu ässtrikk, 

Hüppan kaasa, kargab känd 

Muudkui rända, pillu hända 

Vabadust vaid ihkab vaist 

Mul ei ole pudrumända, 

kassi ega kurja naist 

 

Songerpõld mul tuskas tuju 

Kivirahka solvas sahk 

Vaatan kündja kurba kuju, 

mees kui hapu mahhina 

Ukerdab end õlletoopi, 

märgab mätast, pilab puud 

Armastus jääb ahjuroopi, 

mul on hing, mis ihkab muud 

 

Peo-leo, peoo-leo. Laula sa meile 

Täna parem on meil kui eile 

Ussil on õuna sees ukerdamist 

Siin pole nurga sees nukerdamist 

Jumal ei salli jukerdamist 

Seda ma ütlen neile 

 

Kõrtest voodi, kuid mismoodi 

Ihuüksi põhku poen 

Milleks küljeluu siis loodi 

Tood ta kaissu, küll on soe 
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Võtaks paksu, kel on jaksu, 

kuid kes paks, see palju sööb 

Võtaks pika, kardan ikka. 

Mis siis saab, kui välku lööb? 

 

Vaatan laande, kärbseseened 

Kärbes upub meessegi 

Mõni preili on nii peene 

Pind ei mahu peessegi 

Jätan lakka lahja leiu 

Nurka nässis närtsiku 

Leian oma armsa neiu 

Väikse linavästriku 

 

Peoleo, peoleo ... 

 

Lõpp on pahel, varbas ahel 

Ühel lahel rändame 

Kahe õitsva lina vahel 

hüpitame hända me 

Armastus on õnnekalju 

Laul sai armust, kuid 

Sünnib meile palju-palju väikseid linavästrikuid. 

 

Seda ma ütlen neile... 
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Linavästrikust lastekirjanduse kogumikes: 

 

1. Kuhu linavästrik jäi, Juta Kaidla. Valgete liblikate aegu. Tallinn: Eesti Raamat 1968 

2. Linavästrik, Rein Saluri. Linnud. Tallinn: Eesti Raamat 1981 

3. Mõmmikupere ravib linavästrikupoissi. K.Kutsar. Tea kirjastus, 2014 
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