PESAKASTI AEDA ÜLESPANEMINE
Pesakaste on parim paigutada aeda viljapuude või marjapõõsaste
vahele üksteisest vähemalt 15 meetri kaugusele. Selline kaugus
on vajalik lindudele piisava toitumisala loomiseks. Kui puid ja
põõsaid on hõredalt, tuleb ka pesakaste hõredamalt paigutada.

R > 15 m

Vältida tuleb pesakastide paigutamist
vahetult sõidetava tee äärde, sest
pesakastidest välja lendavad pojad ei
oska veel hoiduda ohu eest. Pesakast
tuleb paigutada kas täiesti püstiasendisse
või pisut ettepoole kaldu, et suureks
kasvanud pojad suudaksid pesakastis
kergemini lennuavani ronida.
Puude või põõsaste vahele metallpostile
kinnitatuna ja iga-aastaselt tühjendatuna
on kasti oodatav kasutusaeg pikem
tänu parematele kuivamistingimustele.
Niiskemates tingimustes, näiteks lehtpuu
võraosas tüvele kinnitatult, võib pesakasti
kasutusiga jääda siiski vaid viie kuni
kümne aasta suurusjärku.
Kui kasti kasutada ilma postideta,
klambrite külge kinnitatud traatide
abil puule riputatuna, on reaalne oht,
et kassid, oravad, hiired jt loomad
võivad pesakastini ronida ja linde rünnata. Metallist posti
mööda loomad pesakastini ronida ei saa. Võimalik on tellida
pesakaste koos 2 või 3 m pikkuste metallpostidega, millele on
lisatud kinnitusklambrid. Pesakasti soovitatav kõrgusvahemik
maapinnast on 1,5–2 m. Kui posti pikkusest jääb väheks,
et seda tugevalt maapinda kinnitada, tuleb lisaks kasutada
maasse kinnitatavat posti tugialust.
Pesakaste võib paigaldada aastaringselt igal ajal, soovitav on
seda teha juba sügisel, sest talvel ööbivad tihased pesakastides,
varjudes röövloomade ning külma eest.

PESAKASTI PUHASTAMINE ON LIHTNE JA
MUGAV
Kahjuks ei oska linnud ise pesakasti vanast
pesamaterjalist tühjendada. Kui jätta
pesakast sügiseti puhastamata, toovad
linnud uue pesamaterjali vana peale igal
kevadel. Mitme aastaga saab pesakst vana
pesamaterjali täis ja linnud ei saa seda enam
kasutada. Pesakasti tuleb puhastada kord
aastas ajavahemikul sügisest kevadeni, kui
linnud pesaksti ei asusta.
Pesakasti mugavaks ja kiireks puhastamiseks
tuleb pesakast klambritelt ära tõsta. Seejärel
tuleb avatava külje ülaosas olevad kaks
väikest linki keerata vastupäeva ülemisse
asendisse, avamispilude kohale. Avatava
külje ülemine ots tuleb tõmmata pesakastist
veidi eemale, kuid ainult niipalju, et see
mahuks mööda pesakasti katusest. Seejärel
tuleb külg katusest mööda, suunaga
ülespoole ära tõsta. Vana pesamaterjal tuleb
eemaldada, tolmu lendumise vältimiseks on
seda soovitav teha maapinna lähedal. Vana
pesamaterjal on soovitav pesaparasiitide
leviku vältimiseks kokku koguda, aiast ära
viia või põletada.
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Rasvatihane
Parus major

Kahjurputukad

LINNUPESAKAST
puuviljaaia kahjurite tõrjeks

Käesolev pesakastitüüp on sobivaim rasvatihastele (Parus
major) ja must-kärbsenäppidele (Ficedula hypoleuca).
Tihaste ja kärbsenäppide pesitsusaeg langeb kokku ajaga,
kui kahjurputukad kahjustavad õiepungi ja puuviljaalgeid.
Pesitsedes pesakastis, korjavad linnud putukaid toiduks
põhiliselt pesakasti lähiümbruse puudelt ja põõsastelt.
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Pesakasti on puhastamiseks kerge klambritelt maha võtta.
Pesakasti on alati parem puhastada maapinnal, sest siis on
võimalik vältida tolmu lendumist vanast pesamaterjalist.

Väikelinnud kasutavad toiduks väga laia valikut putukaid,
sealhulgas suurt hulka kahjurputukaid, nende mune ja
vastseid.
Vastavalt Hollandis läbi viidud teadusliku uurimistöö (Mols
and Visser 2007) tulemustele, vähendasid õunaaedadesse
paigutatud pesakastidesse pesitsema asunud rasvatihased
õunasaagi kahjustusi 50%. Sama uurimustöö järgi oli pesakastide õunaaedadesse paigaldamine ühtlasi odavaimaks
kahjurite tõrjemeetodiks.
Tihaseid ja kärbsenäppe ei peeta ohuks õuna- ja
marjasaagile. Sügisel põhjustavad saagikahjustusi teised
liigid, näiteks kuldnokad ja rästad, kuigi kevadperioodil
tarbivad ka nemad toiduks putukaid ja nende vastseid.
Kuldnokad on märgatavalt suuremad linnud kui tihased
ning ei mahu väikelindude pesakasti lennuavast sisse.

60 mm

Küljelauda saab kasti igasügisesel puhastamisel kergesti
eemaldada ning tugevalt ja tihedalt sulgeda. Pesitsemise
ajal pesakasti avada ei tohi, see häiriks linde.
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Põhjalaud on kinnitatud
külgede vahele, et vältida
vihmavee kogunemist sellele ja
hoida pesamaterjal kuivana.
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Põhjalaual on nurkades 8 mm
läbimõõduga tuulutusavad.
Linnupojad eritavad kasvades
märgatava koguse niiskust.
Tuulutusavad tagavad
pesamaterjali püsimise kuiva ja
soojana.
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Pesakasti lauad on seest
hööveldamata, et linnupojad
pääseksid mööda karedaid
seinu kergemini üles pesaavani
ronima.
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Lennuava on ümbritsetud metallseibiga, et
vältida rähnide poolt selle suuremaks raiumist ja
pesakonna ründamist.
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Lennuava läbimõõt on 32 millimeetrit,
mis on sobivaim rasvatihastele ja mustkärbsenäppidele. Teised väiksemad tihaste
liigid nagu sinitihane (Parus caeruleus),
musttihane (Parus ater), tutt-tihane (Parus
cristatus), sootihane, e. salutihane (Parus
palustris) ja põhjatihane (Parus montanus)
saavad pesakastis samuti pesitseda.
Siiski on soovitav väiksemate tihaseliikide
jaoks kasutada väiksema, 28 mm lennuavaga
pesakaste, sest suuremad liigid võivad
neid pesadest mõnikord välja tõrjuda.
Kõik nimetatud linnuliigid on aktiivsed
kahjuritõrjujad ning ei kahjusta ise saaki.

KÄESOLEV PESAKASTITÜÜP VASTAB KÕIGILE
LAIALT TUNTUD NÕUETELE LINDUDE
PESITSEMISE OHUTUSE TAGAMISEKS
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Pesakasti põhjalaud on toestatud
metallplaadiga, mis on kinnitatud
pesakasti kinnitusklambri külge.
See takistab põhja ärakukkumist
pika aja pärast, kui puidust põhi on
hapraks muutunud. Põhjalauda on
vajadusel lihtne vahetada, sest see
on kinnitatud tsingitud kruvidega.
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Pesakasti siseosa kohal olev katus on tehtud
60 mm paksusest puidust. See hoiab pesa
ülekuumenemise eest suvise keskpäevase
päikese käes. Kui pesakast seest üle
kuumeneb, peavad pojad kulutama liigselt
energiat enda jahutamiseks.
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Ø 32 mm
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Naelte asemel on pesakast kokku pandud
puidukruvidega, et saada tugevam ja püsivam
ühendus pesakasti detailide vahel. See aitab
vältida pragude tekkimist kasti külgede
vahele. Pragusid tuleb pesakastidel vältida, et
linnud neisse jalgupidi ei takerduks. Pesakasti
kasutusajal laudadesse tekkinud praod tuleb täita
mingi täitematerjaliga, näiteks silikoonpastaga.
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Metallist tugiposti mööda ei saa röövloomad
pesakastini ronida ja poegi toitvaid vanalinde
püüda.

Ø 28 mm
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