
 

 

 

 

 

Jaanalinnud Järvamaal, kas tõesti? 

Kui mainida saarlasele, et tahaks näha jaanalindu, keeraks ta auto suure 
tõenäosusega otsekohe Muhu saare suunas. Võib ka juhtuda, et ta seda siiski 

ei tee. Saarlane Innar Rohtsalu viib küsija hoopis enda juurde Sassi tallu 

Imavere külla Järvamaal. Miks? Tahtsid näha jaanalindu? Oledki õiges 
kohas! Just Sassi tallu on Innar loonud Järvamaalt pärit kaasaga oma 

jaanlinnufarmi, kus saab tutvuda viiest maailma jaanalinnuliigist koguni 

kolmega. Ja see pole kõik! Lisaks elavad seal emud, Wallaby ehk Benneti 
känguru, jänkud, tšintšiljad, erinevad põnevad tuvid, näiteks paabusabatuvi, 

naerutuvi, straussereid ja kuldfaasan.  

Tegelikult on eksootilisi linde erinevatelt lõunapoolkera mandritelt veelgi. 

Näiteks võib Sassi talu õuele astudes kostuda hindav vile. Vilistajaks 

kõneosav amatsoonpapagoi, kes peremehe järgi inimkeeli oskab ka 
eestikeelseid sõnu lausuda. Kui kuuled valju “pudelisse puhumist” 

meenutavat heli, on tegu isaste nandudega, kes nii oma territooriumist 

märku annavad. Kui aga tunnetad endal uudishimulikke pilke, siis need on 
viirpapagoid.  Austraalia viirpapagoide viisik, raudsete närvidega linnud, ei 

lase end absoluutselt häirida nende puuris tempokalt edasi-tagasi 

sammuvast pahurast kroon-toonekure noorsandist. Kaskadöörlikke 
akrobaaditrikke tehes (saltod, mööda puuriseina ronimine jne) testib 

kurepoiss jonnaka visadusega gravitatsioonijõudu. Mis on tema pahura tuju 

põhjuseks? Ta ei mõista, miks ta pidi pesa vahetama. Peremehe sõnul on 
vaja noored isakured perest võõrutada, et teised pesas olevad isased neile 

liiga ei teeks. Hiljem toimub uuesti kroon-kurgede ühinemine kui pubekaiga 

üle on läinud. 

Lastele pakuvad talus rõõmu ka väikesed, Eesti taludes juba ammustest 

aegadest peetud kanad - tiukerkanad. Peremehe sõnul munevad need 

kodulinnud toredasti, aga haududa meeldivat neile veelgi rohkem ja isased 
olevat ka kõvad kirejad. Väikeses veesilmas, soovide tiigis, tiirutavad 

mõnikümmend kuldkala. Kaladel olevat võluvõim soove täita. Lihtsalt 



 

 

mõtled soovi, kellelegi ei räägi ja jääd ootama, millal soov täitub. Olenevalt 

soovi suurusest võib see võtta vähem või rohkem aega. Kui see aga ükskord 

juhtub, tuleb isiklikult tulla rõõmusõnumit pererahvaga jagama. 

Ringkäik taluõues tehtud, ootab avastamist Sassi talu suveniiripood. Selle 

jaoks on aega vaja varuda vähemalt pool tundi, sest valik vahvaid ja 
teemakohaseid suveniire on uskumatult lai.  Jaanalinnuõlist valmistatud 

kosmeetikatooted: seebid, salvid, ihupiimad, mis sobivad pererahva sõnul 

ideaalselt kuivale või kahjustunud nahale. Pereisa Innari sõnul aitab 
jaanalinnuõli leevendada ka lihase- ja liigesevalu ning võtvat kiheluse 

putukalt hammustada saanud kohalt. Poest leiab ka laia valiku erineva 

suurusega kruuse, millel talutemaatikale kohased vimkaga ütlemised, igas 
mõõdus linnusulgi ja vitriinkappi on uudistamiseks välja pandud ka erinevat 

värvi mune. Hea mõistatada, mis värvi mune iga talus pesitsev lind muneb.  
 

Silma jäävad ja külaliste lemmikuks on pererahva sõnul ka pihlakatest 

treitud loomakujudega magnetid. Eestimaal valminud suveniirid, mis 
nendeni jõudvat Peipsiveere kandist. Vitriinkapis säravad ka kuulsate ja 

kummaliste signatuuriga hiiglaslikud jaanalinnumunad. Otsa olevat lahti 

teinud Ivo Linna isiklikult, kui Iff neil külas käis.   

Sõida sinagi Sassi tallu sealseid elanikke uudistama. Tee seda maikuust 

augustini ja informeeri küllatulekust eelnevalt ka pererahvast. 

 
 


