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1. Lind, tema lühitutvustus 

 

Rähn-on rähnlaste sugukonda kuuluv lindude perekond.  Eestis elab seitse rähniliiki: 

musträhn, valgeselg-kirjurähn, suur-kirjurähn, väike-kirjurähn, kolmvarvas rähn, roherähn ja 

hallpea-rähn. Kõik Eestis elutsevad rähnid on õõnespesitsejad, kes mõnikord kasutavad 

looduslikult tekkinud puuõõnsusi – murdunud oksast jäänud õõnsusi või pragusid, kuid 

peamiselt pesitsevad nad enda raiutud pesaaukudes. Rähnid loovad oma tegevusega tingimusi 

paljude teiste linnu- ja loomaliikide eluks: nende roll tugiliigina seisneb põhiliselt nende 

pesaehituse omapäral. Eluiga-teadaolevalt kuni 13 aastat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Pesa, munad, pojad, laul, toit. Lind talvel, toidulaud, kus teda näeme? 

Pesapaigaks sobivad surnud puud. Paljud rähnid armastavad oma pesaauke raiuda 

lehtpuudesse, milledest eelistatakse haaba ja kaske. Tõsi, musträhn ja kolmvarvas-rähn elavad 

meelsasti ka männi- või kuusetüvesse raiutud pesas. Huvitav on asjaolu, et rähnidel on erinev 

pesitsemis- ja toitumisterritoorium –pesitsevad lehtpuudes ja toituvad okaspuudel. Mõlemal 

juhul on aga oluline vanade ja surnud puude olemasolu, millel murdunud latv, lõhenenud koor 

või osaliselt kõdunenud tüvi. Meie mõistes haigete ja vigaste puude olemasolu tagab nii 

rähnidele kui ka teistele lindudele ja loomadele head võimalused pesitsemiseks ja toitumiseks. 

Terveid ja noori puid rähnid pesaehituseks ja ka toitumiseks reeglina ei kasuta. Erandiks 

siinjuures on kolmvarvas-rähn, kes mõnikord mulgustab puukoort, et seal leiduvat mahla kätte 

saada. Vahel võib noorte lehtpuude tüvedel näha pisikesi, sakiliselt või ringjalt paiknevaid 

augukesi, kust kolmvarvas-rähn on mahla laskmas käinud. 



Aprilli lõpul või mai algul munetakse 5-7 muna pesa põhja pandud puulaastudele. Mõlemad 

vanemad hauvad mune paar nädalat või natuke üle selle. Pojad kooruvad pimedate ja 

paljastena. Natuke suuremad pojad teevad toitu nõudes juba nii suurt kisa, et selle järgi pesa 

üles leidmine pole probleem. Pojad viibivad pesas kolm nädalat. Peale pesast lahkumist 

hoolitsevad vanalinnud järelkasvu eest veel vähemalt nädal aega. Toitu tuuakse pesale kuni 

300 korda päevas mõneminutiliste vahedega. Algul toidetakse poegi väljaöögatud toiduga, 

suuremast peast juba ka otse. Toitmisel on aktiivsemaks pooleks emaslind. Pesitsusperioodil 

kaitsevad vanemad agaralt koos oma territooriumi. 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Toidulaud. Suveperioodil toitub suur-kirjurähn põhiliselt putukate vastsetest ja valmikutest. 

Kleepuva keele abil õngitseb ka sipelgapesadest sipelgaid. Talveperioodil sööb peamiselt 

taimset toitu: seemneid, pähkleid, puuvilju. Viimastest eelistab kuuseseemneid. Talvine 

kõrvaltoit on surnud puidust väljaraiutavad üraskid ja tõugud. Alates varakevadisest puude 

mahlajooksust teeb ringikujuliselt puutüvedele 3-8 mm sügavusi auke mahla kättesaamiseks. 

Suvel muutub osaliselt röövlinnuks ja tarvitab meeleldi enda ja oma poegade toiduks 

suluspesitsevate lindude (eriti tihaste) mune ja veelgi eelistatumalt nende pesasolevaid noori 

poegi. Antud toiduvaliku kättesaamiseks võib lõhkuda isegi pesakaste. Külastab talvel sageli 

toidu hankimiseks lindude söögimajasid. 



1.2 Luuletused, laulud sellest linnust, jutud, vanasõnad, 

mõistatused,  hääldamisharjutused 

Rähn rätsepaks 

Helvi Jürisson 

 

Rähn tuli metsa rätsepaks. 

Uhke oli nõelasaks – 

ei ta küsind rahva soove, 

ei ta mõõtnud, teinud proove, 

aina kangaid käristas, masinaga täristas. 

Püksid kõik tegi puhvilised, 

kleidid laiad, lehvilised, 

mütsilotid tutilised, 

pluusid punajutilised. 

 

Kurtis karu, puhvissäär, 

põõsas kinni püksiäär: 

„Ei see õmblustöö meil klapi, 

kodus aina pükse lapi!“ 

 

Siples võsas hundieit, 

lepaoksa küljes kleit, 

ohkas: „Lood on täbarad – 

kleidist järel räbalad!“ 

 

Jänkulaste mütsitutid, 



oravate pluusijutid, 

puntras segi pilla-palla, 

pudenesid metsa alla. 

 

Nägid kõik, et lugu kehv – 

jalgu jäänud puhv ja lehv. 

Otsustasid ühiselt: 

„Maha hilbud tühised! 

Rähni tööd ei vaja me!“ 

 

Aga rähni majale 

suure kuulutuse lõid nad: 

SIIT SAAB 

MASKERAADIRÕIVAID! 

Ning nüüd tänapäevani 

oma nahas käivadki. 

 

Raamatust: Eesti lastekirjanduse antoloogia 11. kd., lk.281 

 

 

 

 

 

  



 

Rähni ravi  

Ilmar Trull 

 

 

Rähn kõnnib metsas, käib niisama, jalutab. 

Siis lendab koju ja tunneb - pea valutab. 

Siis kutsub arsti 

ja arst tuleb varsti 

ja ütleb, et siin pole rohtu küll muud, 

kui põruta peaga vastu puud. 

 

Kaelkirjak ja tähed. 2010. 

Mõistatus 

Sel linnul tugev, terav nokk, taob puudel trummi trrr- tok- tok (Rähn) 

Puutööd teeb, ise sest sööb. 

 Kogu päeva metsas kopsib, õhtust hommikuni toksib, puude tüvesid ta uurib, uksi, aknaid sisse 

puurib. Kas ta soovib teha maja? Kes ta on? Mis on tal vaja? 

 Terava nokaga meistrimees ehitab ise aknaga maja.  

Mees elab metsas, raiub kirveta, ehitab maju. 

 

 

 



Jutud 

• Rähn ja tema sepikoda (Raamatust Mooni metsauudistaja) 

            Autor: Sits, Eve Hele 

 

Hääldamisharjutus   

Rähn toks-toks-toksib, rähn toitu otsib.  ( O.Saar „Suveajal metsarajal“) 

Kirjandus  

H.Jõgisalu „Rähn“ (Memme, palun loe mulle lk.233)  

M.Stelmah „Rähn“ („Kirju-Mirju“ lk.87)  

J.Rannap „Rähni trumm“ („Ema, palun loe mulle“ lk.139)  

V.Bianki „Rähn ja tihane“  (Miksike) 

A. Nõmme, K.Joost „Neid linde me tunneme“ , peatükk „Rähn“ lk.15  

A.Maripuu „Miks rähnipojad alailma karjuvad“ (kirjastus TEA, raamat sarjast Lapse 

oma raamatukogu) 

 

 

 

 



1.3 Õppemängud, käemängud,  liikumis- jm. mängud 

 

 

Näpumäng "Rähn". 

Autor: Sirje Luke 

Fotode autor: Anne Ya 

Käemängude raamatus "Pisikene käsi" on palju toredaid lugusid ,mida on hea kogu perega 

mängida. 

 

  



1.4 Töölehed, ülesanded 

Värvi! 

 

 



1.5 Link linnulauluga 

https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud 

 

 

https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud

