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PalearMilise fauna uhe omapärasena ljj auvormi, ĵ îlinnu 

Aleedĉ atthis ispida L. bioloogia on halvasti tuntud. Areaali 

kirdeosa kohta, kaha. kuulub Eesti NRV, on kirjanduslikud andmed 

jä !linnust vähesed. 

Autor püüab jäälinnu levikut ja ökoloogiat selgitada eel

kõige Eesti NRV-s, kuid võtab arvesse andmeid ka Läti NSV-st. 

Valdav osa materjali on originaalne, kogutud autori peolt. Töös 

on meie olusid kõrvutatud tingimustega areaali teistes osades, 

et võrdleva autSkoloogilise meetodi kaudu tabada seaduspärasusi, 

mis jäälinnu evolutsiooni on suunanud ja kohastunisi tema praegu

sele keskkonnale põhjustanud* Monograafia jäälinnust, sel kujul 

esmakordne nõukogude ornitoloogilises kirjanduses, on analüütiline 

põhjenduskatse Uhe kitaaltspetsialiseerunud organismi ja miljöö 

suhetest. 

Autor näitab, et jäälind levib Lesti ja Läti NSV-s kolme 

eraldiseisva mikroareaalina ja püüab seletada sellist omapärast 

levikupilti. Näidatakse, kuidas jäälind käsiteldavale alale hil

juti on sisse rännanud, kuidas Läänemere ümbruse kliima on eka-

pansioonlprotsessi stimuleerinud ja jäälinnu koostisekõikuvusi 

praegugi mõjustab. Jäälinnu suhetes miljööga, adaptatsioonides, 

pesitus- ja toitumisökoloogilistes eripärasustes püütakse leida 

kvantitatiivseid aluseid alamliigi tunnuste süveneval lahknemisel 

kvalitatiivselt uute tunnuste omandamise suunas, seejuures tulevad 

esile vastuolud miljöö ja liigipäraste konservatiivsete omaduste 



vahel, nille ületamise kaiguta fluktueerib jä̂ lin̂ n ôpulaicioori-

dünaanikn, areaali piirialadel. Too peanine cuund on teoreetilise 

bioloogia valdkonnas. 

konpleknse ökoloogilise nnrimiae taustal pütt Jroe car.̂ ti 

lahendil ̂ jäälî ru esat̂ teuat kalandusele ja niiidataf .ee selle 

erinevuai looduavetel (jeed) ja kultunrvetel (Kalatiigld). 

'htlasi juhita3:se tähelepanu jäälinnu edaoiae unrinice vajadusele 

vormina, kea meie alal ena levikut tihendades võib põhjustada 

uusi lähtekohti nii teaduslikult kui ha rakenduslikult. 



E e s s õ n a .  

Tr̂ usainad jäülinnuvaatlused Lesti i .Y-s algavad 1̂ 34. - 1936. 

aastatest, kui A. ̂ int'i ja allakirjutanu, retkedel Ahja jõele 

sellele liigile langes suurem tähelepanu, süstemaatilised jüälinnu-

-unringnd saavad alguse aga 193C* aastast ja, söjaaastad maha arva

tud, on kestnud tänini. 

Esitatav töö on kokkuvõte sellest, mis meil nende vaatluste 

kalgus on õnnestunud jäälinnust teada saada. Luni 1940. aastani 

toimusid jäälinnu plaanivaatlused eraviisiliselt, pdrast süda 

Tartu Riikliku Llikooli Zooloogiamuuseumi ja hiljemini jJELV 

Teaduste Akadeemia Bioloogia Instituudi töö liinis. Uurimistöö 

soodustamises võlgneb autor kõigepealt tünu oma õpetajaile prof* 

dr. J* Piiper'ile ja prof. dr. H. Kiikoja'le. Samuti ka Bioloogia 

Instituudi direktor H. Haberman pole neile uuringuile oma erguta

vat kaasabi keelanud. 

TUnuga tuleb mainida oskva Riikliku ülikooli Kooloogia-

mauseumi ornitoloogia osakonna juhatajat prof. dr. G. cncnt ev'it 

heade nõuannete eest ja sama muuseumi van. tead. kaastöölist 

dr. A. ̂ udilovska.1a't teadete eest jäälinnust, Leedu NSV Teaduste 

Akadeemia Bioloogia Instituudi direktorit prof. dr. IvonaLSkao't 

andmete eest Leedu HüV-st ja Läti ornitoloogi J. Petersone'! 

Õige rohke seniavaldamata andmestiku eest Läti NSV-st. 

Eesti NSV-st on hinnatavaks lisandiks Haapsalu (petajäte 

Seminar! direktor! A. Lint'i head jäülinnuvaatlused Ahja ja 

mõnelt teiselt L&una-Besti jõelt, samuti VNIRC j.esti osakonna 

ihtüolõogia laboratooriumi juhataja H. Jikelcaar'c Õige arvukad 

tähelepanekud. 
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jäNSV Teaduste Akadeemia FMMI geofütisika-observatooriumi 

noor. tead. kaast. A. Ohu on kaasabi osutanud meteoroloogiliste 

ja klimatoloogiliste küsimuste alal. 

Lõpuks ei saa märkimata jätta ka ENSV Teaduste Akadeemia 

Bioloogia Instituudi töötajate S. Talts'i, Z. Albrechfi, 

L* Põder'i, A. Eumari ja E. Kaliifi lahket kaasabi käsikirja 

lõpliku valmimise juures ja mõnel neist ka välistöödel. 

Autor loodab, et uurimus jäälinnust aitab mõningat uut 

valgust heita selle veel üsna vähetuntud linnuliigi bioloogiale 

ja avab tee edasistele autökoloogilistele kokkuvõtetele eesti 

lindudest. 

Tartu, detsember 1948, 

E. Rurnari. 
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I. Sissejuhatus. 

1. Probleemistik. 

* 

Jäälind Alcedo atthis L. on palearktilise regiooni 

vähemuuritud ja puudulikumalt tuntud linnuliike tnitn* Kirjanduses 

pole ühtki uuemaaegset suuremat tööd, mis oleks pühendatud jäälinnu 

bioloogia ja leviku detailsele stuudiumile. 

Oma levikult läänepalearktiline alamliik AlcedDâ thisisgddâ L. 

on seni olnud rohkem inglise pühapäevaküttide ja saksa fotoamatööri

de imetlusobjektiks kui tõeliselt teadusliku sihikindla uurimise 

allikaks. Seisund, mis jäälinnu on asetanud peamiselt kas erandliku 

toreduslinnu või Ruroopas võõrapärase rühma ainsa palearktilise 

esindaja isoleeritud olukorda, on nähtavasti üheks põhjuseks, miks te 

maga on vähe tegelnud teadlased. 

Teiseks ja väga oluliseks põhjuseks on jäälinnu üldine vähe-

arvusus ja raske vaadeldavus. Loomulikult kaldub uurimistöö pearõhk 

esmajärjekorras neile liikidele, kes levivad tihedalt*, on kõikjal 

sagedased, mängivad suurt osa inimese ümbruses ja lasevad endid 

kergesti jälgida, uurimistöö mugavuse mõttes ei evi jäälind ühtki 

neist positiivseist , kergesti ja kiiresti tulemusi andvaist omadusis 

Briti andmed jäälinnu bioloogiast on seni kaootilised ja 

mõnikord üksteisele risti vastukäivad.Nende erinevuste ja üksikfak-

tide pealispinnale on seni takerdunud mõnigi ornitoloog, suutmata 

jäälinnu bioloogiliste suhete näivalt laia amplituudi üldbioloogili-

selt mõtestada ega tuletada siit ilmselt olulisi teoreetilisi 

järeldusi. Jäälinnu kui troopilise päritoluga liigi kohastumine ja 

spetsialiseerumine palearktilise regiooni karmides tingimustes, tema 

muutumine palearktilise fauna koostiseosiseks ja divergeerumine 

taksonoomiliselt ja ökoloogiliselt erinevaiks alamliikideks on aja



kohasele soogeograafilisele ja ökoloogilisele uurimistööle tõotavaks 

probleemiseadeks, mis lubab jäälinnu nüüdses arengustaadiumis avas

tada kindla evolutsioonilise tähenduse ja seaduspärasused, mis kogu 

seda protsessi on juhtinud ja praegu juhivad. 

Jäalinnuga seotud rikkale üldteoreetilisele probleemistikule 

lisanduvad ka õige mitmed praktilised lähtekohad. Nii meil kui 

mujal kerkib aegajalt küsimas, millist osa etendab jäälind kalandu

ses. Kuigi näib ilmne olevat, et liiki ei saa lageda esmajärguliste 

kalakahjurite kilda, pole põhjust seda küsimust siiski hoopis sur

nuks vaikida. 

Varemini süüdistati jäälindu selles, et ta sööb kalu üldse. 

Praegu seisneb probleem aga selles, milliseid kalu sööb jäälind, 

kus kohac asuvad tema toitepaigad, mis ajal ta neid külastab, ühe 

sõnaga - kuidas yuutub jäälinnu toidu koostis biotoobiliselt, maa-

-alaliselt, sesooniliselt ja isendi vanuse jürgi. Jäälinnu rahva-

majanduslikku tähtsust saab hinnata nii siis küsimuste kompleksi, 

aga mitte sellest väljakistud üksikute osade järgi. 

Siit järgneb, et jäälinnu osatähtsuse hindamiseks kalandu

sele omab liigi autökoloogiline uurimine mitte väiksemat tähtsust 

kai tema evolutsioonilise taseme tundmiseks* 

Pementjcv (1947), andes ülevaate nõukogude ornitoloogia 

saavutisist viimase 30 aasta jooksul, kirjutab autökoloogilise 

suuna kohta maismaa-selgroogsete uurimistöös: 

"On hästi teada, et viimased aastakümned bioloogias iseloo

mustavad ökoloogia edusammudega, organismide elutegevuse uurimisega 

looduslikes tingimusis. Siiski pole vähem selge, et ökoloogia 

edasine areng põrkab teatavaile raskustele, riti kujukalt ilmnevad 

need raskused biotsönoloô ia valdkonnas ... Ikka enam selgub, et 

tsönoose uurida ja mõista aaab ainult neisse kuuluvate komponentide 

elutegevuse sügava mõistmise ja tundmise teel. Tainnaa-scl-iroo/isete 
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ökoloogias nihkuvad järelikult esikohale autökeloo;:iliocd a%a mitte 

sünökoloogilised ülesanded. ükoloogid hakkavad ikka enam ja enam jõud

ma veendumusele, et blotsonooside uurimise püüe ilma kindla autöko-

loogillse aluseta on oma olemuselt abstraktne teoreetitsemine,otsekui 

võrrandi lahendamise püüe kõikide tundmatute abil"(koil sorendused 

minu poolt E.K.). 

Eriti praeguses uurimis järgus, kus BNGV Teaduste Akadeemia Bioloo

gia Instituudil koos Tartu Riikliku ülikooli zooloogiakateedritega on 

täita austav ülesanne - välja anda "ENbV fauna",mis on heaks kiidetud 

N̂ VL Teaduste Akadeemia presiidiumi juures asuva liiduvabariiklike 

akadeemiate töö koordineerimisnoukogu poolt - seisab ka eesti ornito

loogidel ees pingne töö: muretseda täpsustatud andmeid neie linnulii

kide levikust, ökoloogiast ja bioloogiast. Igauks, kes on võinud kest* 

vait tegelda Resti NSV ornitoloogia alal,võib kogeda,millise fragmen

taarse pärandi andis meile kodanlik ajajärk isegi meie suhteliselt 

hästiuuritud linnustiku alal.Hulk liike, ja nende hulgas ka jäälind, 

on niivõrd vähe tuntud,et "ENSV fauna" lindudeköidete jaoks pole kir

jandusest ammutada paale mõningate leiuteadete peaaegu mingeid kon

kretiseeritud matarjäle,mis pärineksid tõepoolest maie maalt. 

Reda enam põhjust on silmas pidada Dementjev'i soovitusi puudu

likult tuntud liikide süvendatud autökolooglliseks uurimiseks,liiati

gi veel selliste liikide,kes alluvad suurel määral miljöö kujundavale 

toimele ja on seega eriti sobivaiks looduslikeks katseloomadeks. 

Uks selline on kahtlemata jäälind. 

Küsimused,mida käesolev töö lahendada püüab,haaravad territori

aalselt ulamlii.i icpida are ali kird̂ osa.eriti Eesti NLV naa-ala. 

Kuld nad ei piirdu selle territooriumiga.Siit toodud konkreetsete 

näidete varal püütakse lahendust leida ka alamliigi ajaloole ühe loo

dusliku terviku piires - Ida-Buroopa tasandiku metsavöötme Balti 

provintsis (NJVL loodusteaduslik rajoneerinine, 1947)* 

icema on püstitatud mitšuurinliku bioloogia selle probleemi 

valdkonnas,mis uurib väliskeskkonna mõju organisnile.̂ rinevused ja 
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immtused,mlda Eesti NSV looduslikud tingimused esile kutsuvad nii kit 

salt spetsialiseerunud organismi elus nagu seda on jäälind,on seni 

täiesti lahendamata.TÖ8 kuulub otseselt "ENGV fauna" lindudeköidete 

ettevalmistavate materjalide hulka ;'a püüab edendada meie fauna ühe 

haiveininituntud liikme detailiseeritud tundnist. 

Fui selle,̂ esti NSV linnustiku jaoks esmakordse autökoloogilise 

monograafia objektiga on jäälind,siis on teena valik põhjendatud ise

gi iildpalearktilisclt seisukohalt ja aitab loodetavasti lisandeid 

tuua Nõukogude Liidu läänepiiridel koduse, .he omapärasena linnuvormi 

alles tumeda hilise mineviku,nüüdse maaatikuaeose ja liigiomaste 

bioloogiliste probleemide kohta. 

2. BSTlmlsajalMEÛ ja. metoodika. 

êid huvitab kõigepealt,mis on tehtud jäälinnu uurir̂ isc alal 

Eesti NbV-e,küsimuse tänapäevane seis a mõningad metoodilised märk

med. 
Naga kõikjal mujal,pole ka siin jäälind ornitolooge oriti vee-

delnud.Kunl kõige viimaste aegadeni levisid isegi eriteadlaste ringi

des arvamused jäälirru haruldusest Läänemeremaadel.Kirjanduslikke and 

meid jäälinnu esinemisest aiin-seal üle maa leidub,kuid kuni 193&*aaa 

tani oli peaaleide teada väga üksikuid ja liiki peeti vähemalt Eesti 

HbV-s haruldaseks baude 1 imiuks .Need teosest teosesse edasikanduvad 

andmed on põhjustatud sellest,et ei leidunud ornitolooge,kes oleksid 

jäälinnu jälgimise teinud endale eriülesandeks. 

reie esimene kaalukam ornitoloog '.*usoow elas ajal, kus 

jäälind polnud veel jõudnud siin tõhusalt levida ja siirdumise 

tõttu Vene Teaduste Akadeemia Zooloogiamuuseumi konservaatoriks 

katkestas varsti ema uuringud tolleaegseis Vene Balti kubermangudes. 

Jäälinnu esinemisandmete kokkukandjaks jäid kohalikud asjaarmasta

jad, ja nende andmeid leidubki kirjanduses hajusate vähenõudlike 



pislteadetena. 

Möödunud sajandi eelviimasel dekaadil organiseeris Vene 

Teaduste Akadeemia usaldusmees Middcndorfi mitme aasta vältel 

omitofenoloogilisi vaatlusi tolleaegseis venemaa Haiti kubermangu

des, mis kokku tõid Õige mitmeid jäälinnuandmeid ala lõunapoolsest 

osast. Kuid mõne aasta pärast need vaatlused katkesid. 

Paarkümmend aastat hiljemini tõstatas Otto (1903) jäälinnu 

kohta andmete kogumise vajalikkuse küsimuse. Tema arvates kuulub 

jäälind haruldasemate lõunapoolsete linnuliikide hulka, kelle kohta 

PBhjâ Bestist andmeid ei ole. 

Otto üleskutsele reageeris vaatluste avaldamisega Ürita 

jõe alamjooksult ainsana Rooh (1906)* JUba paar aastat varemini 

avaldas atoll (1904) oma uuemad andned jüälinnust praeguse L̂ ti 

NSV alalt. Kuid mingit elevust need vähesed teated jäälinnu uuri

misse ei toonud jaKgch'i (1911) raamat on üheks suuremaks kokku

võtteks, milles leidub rida andmeid jäälinnu esinemisest just 

Põhja-Eestis. 

Edasised lokaalfaunistilise sisuga tööd on vüga napid 

jäälinnu suhtes, enamikus seda liiki üldse ei mainita. Härms'i 

(1933) populariseeriv artikkel jäi reaks aastateks ainsaks omataoli 

seks, kuid ei mõjunud jäälinnuvaatluste intensiivistamiseks. 

1922. - 1924*a. ja alates 1936. aastast Kesti N̂ V alal teostatud 

omitofenoloogilised vaatlused sisaldavad sõrmedel loetava arvu 

andmeid jäälinnust. 

Kilgil määral pole olukord parem ka Läti NSV-s. Kii meil 

kui seal ilmus kuni 1933. aastani, tõsi küll, rida pisiteateid 

jäälinnu esinemisest, kuld selleks nad ka jäid. 

1938. aasta tähistab uue perioodi algust jäälinnu uurimi

ses. Restis alustasid plaanivaatlusi J umari ja Lint.L tis asus 
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andmeid koguma Petersone. Ühtlasi propageeriti j ̂ lizmuvaatlusi 

loodusesõprade peres, mille tulemusel pääses trükki kogumik uusi 

pisiteateid. 

Jäälinnu pesitusõkoloogia uurimine Ahja jõel 1938. aasta 

maist septembrini (Kuaari, 1940) tõstis jäälinnu Eesti NSV vähe

tuntud haudelinnust järsku hoopis rohkemate pesitusandaetega linnu

liikide hulka. Kamal suvel jälgis jäälindu Ahja joel Lint, kes 

peale selle avastas liigi pesitsemise Valgamaal, Zumari (1939) aga 

kirjeldas esmasleldu Pirita jõelt. Sel ja järgmisel aastal jätkus 
/ 

jäälinnu uurimine Ahjaĵ Bel kogu aastaringis, mujal leidsid teised 

ornitoloogid ja asjaarmastajad uusi pesapaika. 1939.aasta suve 

keskpaigaks oli kogunenud paljude isikute koostööl juba tunduv 

kogu uusi ja varematest aastatest pärinevaid leiuteateid, mille 

põhjal käesoleva autor võis teha eelkokkuvotte jäälinnu levimisest 

ja levikust Eestis (Kumari. 1940 a). 

Kuni 1941. aasta suveni jätkus jäälinnu uurimine, mille 

täielt käigult katkestas sõda. Okupatsiooniajal lakkas töö, tehti 

vaid mõni juhuslik ekskursioon. Töö algas järkjärgult uuesti 1945. 

aastal ja 1946. aastast juba endise sihiparasusega, kestes kuni 

praeguseni. 

Kogu selle aja jooksul on Eesti NSV-s jäälinnu uurimise 

pidevaks kontrollalaks olnud Ahja jõgi Koorvere-Valgemetsa-Kiidjärve-

Taevaskoja-Valgesoo veski vahel. Selle kõrval on teostatud korduvaid 

-vaatlusi Pirita, Kunda, Roiu, uhne ja Võhandu jõel (iumari ja Lint). 

Teistelt jõgedelt on hulk ühekordseid vaatlusi ja juhuslikke teateid. 

Läti NRV-s on jäälind sagedasem kui meil, kuid seal pole 

uurimised kontsentreerunud niivõrd ökoloogiale kui levikuandmete 

kogumisele. 
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elline on lühidalt jäälinnu. uurimioajaln ju eriti Eesti 

NSv-s Ble midagi äestada, et selles tundub järaku. puhangut 

viimase 16 aasta jooksul - sama ilmneb ka iga teise lii 1 juures, 

kelle vastu keegi on hakanud huvi tundna ja tarna uurimist edasi 

viinad. 

Jäälinnu unrinicc t..napäe%̂ ei- neid huvitaval territooriumil 

pole jtudnud üksikfalrtidc kogumise faasist palju kangonnle. Leidub 

hulk ceinomloteatole Lesti ja L̂ ti HSV-ct kõigil aastaaegadel,pesa

paikade ja pesade Mrjeldnsi ja bioloogilisi tähelepanekuid. 

Valdav osa Lesti l,'bV-*st pärinevaid tüheleparekaid koondub S.lumari 

ja A. Linfi ekakuroioonipäevikuisae, kahjuks en eaa viimase and

meid soja ajal kaduna läinud. 

Ami 19%. aastani trükis ilnunud andnete p&hjal poleks 
võiaL̂ lik levaadet paakuda käesoleva t̂ 8 teemal, selleks on andmed 

liig kasinad* ola tõUd autori malest 1939* 1940 ja 1940 a) 

võtavad kokku peamiselt 1938. ja osalt 1939. aastal tel tud vaatlus

te tulevased. Leist ulatuslikum on jäülimu peHltuaUkolocgla Ahja 

j3elt, ala käsitleb Jae suve unrinistulciaai ja juba selletõttu ei 

saa alla suuremate üldistuste allikaks* Teine tU6 toob mdmeid 

jäälinnu pesitsemisest tirita jõel. 

mõlemad viimatimainitud aa eaoakordaed ulatuslikumad jaä-

linnutüöd ̂ esti N&V kohta, mis fikseerivad tunduva pesitus-

gkcloê üiaiy meil varentandnatuid andneid. rSlema puuduseks on 

pesapaikade ja pesade t̂ pologiaeerimirc foroalistlik küsitlus, liig 

laialdased miljUõkirjelduaed, sisuliselt liig pinnaliselt valgusta

tud statistikad kronoloogiliste andnete oo ,c toiturisv̂ atlustel ja 

mõned faktilised ebat peased* 

Kolmas töö (1940 a) käsitleb jäälinnu levimist ja levikut 
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Eestis, koondades kõik kani selle ajani teadaolevad andmed ja B orki

des juba Üksikuid põhijooni jäälinnu ökoloogilises ja geneetilises 

zoogeegraafias, mie laiemat arendamist leiavad praeguse töö kolman

das ja neljandas peatükis. 

Läti NSV-s on uuemad ja väärtuslikumad jäälinnuvaatlused 

samuti trukis alles avaldamata* 

Käesoleva töö põhiandmestik on kogutud autori poolt aastatel 

1938 - 1941 ja 1945 - 1948. Väärtuslikuks täienduseks sellele on 

A. Lirt/i senlav!.?idanata k̂ isikirjaliscd n̂ irkmed. Eesti ja Läti 

ala kohta avaldatud ornitoloogiline kirjandus on ammendavalt kasu

tatud* TEE iseloomust olenevalt ei pääse mõnes oaas võrdluste too

misest naaberalade a. Et isaiga. areaali äärmine kirdepiir 

läbib meist idapoolsete Nõukogude Liidu oblastite kõige läänepoolse-

maid servi, on selle alamliigi kohta nSukorude kirjanduses andmeid 

napilt, us võimalik, on võrdlusjooni tõmmatud idapoolse atthise*ga. 

Autori völivaatlustel kasutatud uurimismetoodika on väga 

lihtne. Jüaiinnu vaatlemise pean&udeks on aeg ja kannatlikkus* 

Sugupoolte ja vanuseastme te eraldamine looduses nõuab lindude 

välistunnuste, häälitsuste ja käitumise hoolsat ja tihtigi kestvat 

jälgimist, valjudel vaatlustel, mis vajavad isendite eraldamist 

vanuse ja soo j&rgi (näit. kõik peeltusvaatlused), tuleb identi-

fitaeeTlmisküsinustele pöörata erilist tähelepanu. Seda on autor ka 

püüdnud taha, äärmisel juhul linde isegi maha lastes, mis oli 

vajalik ka Zooloogiamuuseumis seni puudunud jääliimunahkade hanki

miseks. riisuguat äärmist eristus vahendit ei saa aga kasutada igal 

juhul, kuna Rhe pesituspartneri hävimisega peaaegu eranditult 

katkeb edaspidiste vaatluste võimalus. 

Enamasti jätkub lindude jälgimisest binokliga lühikese 

maa tagant tihedas seoses nende häälitsuste kuulatamisega ja käita

mise vaatlemisega, mis pakub ka suurt bioloogilist huvi.Pesitus-



vaatlusi olen teostanud varjendis pesadest 2 - 20 m kaugusel. Ka 

sügisvaatluBed õnnestuvad paljudel juhtadel saurepärasolt primitiiv-

setegl varjendite kasutamisega, kui on teada jäälinnu poolt eelis

tatud varitsemiapaigad, kuhu ta sageli tagan! pöördub, jel juhul 

on otstarbekohane kasutada "etteajamise" võtet, mî le juures teine 

isik kaugelt ringi minne3 ajab jäälinnu teisal joe J,irea liikvele. 

Ahja joe ääres oa teostatud rea aastate vältel J tälindude 

koostiseloandusi, aia on suure tähtsusega kvantitatiivsel! populatal-

oonidunaamillsil uurimusil, ̂ esitusajal, kui paarid on seotud 

pesapaikadega, mida linnu eluviise tunde3 pole raske leida, on 

koostiseloendus lihtne ja mitmete aastate kohta võib garanteerida 

isegi absoluutseid arve. 

Hoopis raskepüraaeaaks muutub loendamine sügiseti, kui lin

nud on liikuvad ja oma asukohta vahetavad. Loenduaaarsruut on 

valitud selline, mida aeglasel kaigul on võimalik läbida hommikusest 

valgenemisest kuni õhtuhämaruse alguseni. Kõndides piki jõekallast, 

registreeritakse :Õik isendid. Loendamine vajab kaht inimest, et 

e&akindluse korral teatav jöeoaa "siŝ e piirata' ja vajaduse korral 

jaälindu "ette ajada", ei teel saadakse toâ avaict vigadest hooli

mata ikkagi kasutusvanrne võrdlusmaterjal, mis nüitab niihästi jää

linnu arvulist koostist kui ka tihedust, n̂ ik retked kartografeeri-

takse kohatud isendite asukoha määramisega j&ekâ rdil. lagu kogemu

sed näitavad, on selline viis ainus võimalus jäälinnu mittepesitua-

aegseist koostisekoikuvusist teatava ülevaate saamisena. Endast

mõistetavalt pole nii saadud kcostisearvud mingid absoluutsed 

väärtused. 

autori poolt knlastatud ĵ älinnuĵ gedcl on tehtud arvukalt 

pesapaikade kirjeldusi ja pesade analäise. Viimased nruavad pesa 

avariist, ja kui pesas cn munad vti äsjakoerunud pojad, on iga kord 

tulemuseks pesa mahajätmine, teisel te&l pole kahjuks võimalik 



andmeid saada pesade morfoloogiast ega nonde täpsest sisust. Rõhu

vas enamikus ehitab jäälind, enamasti endise pesa kõrvale, uue 

pesa, mida olen ptüdnud siis alati ka säilitada* Lui pesas on aga 

vähemalt keskmises vanuseetaadiumls pojad, ei lase jäälind ennast 

pesa lahtikaevamisest segada ja kasvatab pojad ikkagi lennuvõimeli-

seks. aell juhtudel olen toru liivaga ja samblaga uuesti ahendanud, 

et taastada võimalikult loomulikku olukorda. / 

Üldse on jäälinnu pesasisu kontroll küllalt tülikas toiming. 

Ainult vähemik juhtudel (lühikese pesakülgu pahal) on võimalik peeg

liga ja elektrllambiga väljast valgustades näha, mis on pesas, ja 

munade pahal ka nende arvu kindlaks teha. Pimeduse tõttu pesakoopas 

on raske juba poegi loendada, kõnelemata nende vanuse määramisest* 
i 

Kõik senised andmed näitavad aga, et jäälinnu väga konstantne muna

de- (7) ja poegadearvu (6 - 7), teadaoleva haudevältuse ja poegade 

pesavaltuse põhjal on hästi võimalik kaudselgi teel tuletada esimese 

muna munemise, hauduma hakkamise, poegade koorumise ja pesast välja-

lennu umbkaudseid aegu, kai vähemalt mõnigi kord pesitsemise vältel 

pesa juures pikemat aega valvata* Rii ongi taandatud enamik kuuendas 

peatükis esitatud ajalisi andmeid, mis on tähtsad arvutuste tegemis-

seks peaitusperioodi kromologlseerimlsel* 

Terve rida aastaid, mida autoril on õnnestunud pühendada 

jäälinnu uurimiseks Ahja jõel, näitavad kujukalt ja arvuliste andmete 

varal jäälinnu populatsioonidünaamikat, koostlsekõikgvusi aastate 

kaupâ  jäaiiinu aasta -, perioodi - ja päevarütmi jm. kronoloogilisi, 

välis- ja sisepõhjusiat tingitud nähteid. 

Majal Meie kodumaa ôgedel, kaasa arvatud ka teised 

minu poolt külastatud Eesti ERV jõed, nii üksikasjalisi uurimusi 

teostatud ei ole. Kui ka Ahja jõe uurimine pole olnud statsionaarne, 

on ta siiski kujunenud jäälinnu uurimise väga oluliseks baasiks, 

mida on põhjust säilitada ka edaspidi* 



Liigne oleks pikemalt peatuda jäälinnu uurimismetoodika nuudel 

üldküsimustele nis on tavalised taolist laadi faunistilis-ökoloogl-

llstele töödele. Letoodilised eriküsimused põhjendatakse lühidalt 

vastavale peatükkides a osades. 

3. kokkuvõte. 

Jäälinnu uurimine esti N3V-s seoses olemasolevate andmete ana

lüüsiga naaberaladelt lubab püstitada ja p̂ üab lahendada ĵ rgnisi 

järjekordseid Ülesandeid ,.a probleeme. 

1. ̂ lamliiji ̂ Icedo atthis iapida . areaali ..a eriti kirde

piiri küsimus. Jäälinnu maastikuline seos areaali eri osades,selle 

sõltuvus valistegureist. l̂anliigi ispida tal- onro.iiiscd tunnused 

üldiselt ja välistunnused vanuse ja soo järgi eraldi, milles Õige 

orienteerumine on väliomitoloogilise töö edu võtmeks. 

2. Jäälinnu levik Eesti N&V-s ja selle kindel seos maaetiku-

liste tingimustega. Leviku aotuxiine Lesti a Läti NSV-a kolme 

osaareaali vahel ja sellise omapärase levikupildi tõlgendamine. 

3. Jäälinnu levimine möödunud sajandi teisest poolest alates 

Läänemere ümbruses. Edasitung üle Lüti ja ̂ csti NJV kuni Soome 

ja samaaegne pahjaekspanaioon Lõuna-ukandinaavias. Levimise ole

tatavad põhjused. 

4. Jäälinnu biotoobi iseloomustus ja tüübid,milles alamliik se-

soaniliselt elutseb.uuhted biotoobikaaslastega eriti lindude osas. 

5. Jäälinnu pesitusaegne asustustihedus. ̂ esapalgad ja pesad, 

pesitsemise ökoloogia. Pesitusamplituudi kriitiline hinnang ja 

mitmekordse pesitsemise probleem. ̂ esitusprotsessi bioloogia ja 

pesitsemise üksikud faasid. Nende võrdlus areaali eri osades 

Pesitsemise seos välistingimustega. 
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6. Jäälinnu toitumisõkoloogia. Toidnhankimisviis ja varitsus

paigad. Toidu koostis. Jüälinnu oaat̂ htsua kalandusele. 

7. Jäälinnu kooetisekõikuvused aastate ja sesoonide järgi. 

Temperatuuri, ĵ äolude ja toitekalade esinemise maju. tüälinnu 

rände iseloom ja selle levimisökoloogiline tühendus. Talvituspro

bleem. ̂ eknlaarsete kooatisemuutuate põhjused. 
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il. Jäälinnu. Alcedo atthie ispida L. areaal ja takaanoomt-
=M3= sKsnsssssK: tas: r?=̂ rr=:rirr=:===is=g= ss 

Ilsed tuimused. 

JUuroopa jä̂ ilind Alcedo att̂ ilsî pid̂  . on lõunapalearktili-

ae liigi Alcedo atthia L. loodepoolsega, merelisele kliimale kohas

tunud? suurte mõõtmetega ja*tuned̂ on v. rvtisega, geograafiliselt, 

ökoloogiliselt ja taksonoomiliselt eristunud alamlilk. 

Kuuludes geneetiliselt Euroopa faunatü&pi, on jäälinnu 

taksonoomilised tunnused kujunenud ja evolutsioneerunud laialehiste 

lehtmetsade vöötmes tõenäoselt pärast jääajal maritiinse kliima ja 

teiste füüsiliste keskkonnategurite tingimusis, levimine aga toimu

nud ?esk-Euroopa levinistsentrumlst põhja suunas osalt eelajalooli

sel, osalt ajaloolisel ajal. 

Alcedoatthis atthis L. levib meie jäälinnust palju ulatus

likumalt - kontinentaalses Euroopas, Vahemeremaadel, Kesk- ja 

LÕuna-Aasias ja tema levimistsentrumiks on mediterraanne alamregioon 

Indo-Hiinas asuva levimlstsentrumiga pleede atthis bcr 

lensia Gm. levik jaotub palearktilise ja orientaalse regiooni vahel, 

kõige idapoolsem Alcedo attrir japonica Bp* levib aga Vaikse ooke

ani läänerannikut ja saari kaudu. 

Liigi Alcedo atthis h. liigestus 4 palearktiliceks alamlii-

giks (1. joon.) on üks uuemaid (Hartert ja ̂ Jtelnbaoher. 1935), kuid 

pole ilmsesti lõplik. Jäälinnu alamliikide ;aksonoomiline piiritle

mine pole kerge ja laiadelt üleminekualadelt on materjali alles 

vähe* Nii näit. teeb Kozlova (Buturlin ja 'pppipntjev, 1941) vaga 

tõenäoseks att&lg'e areaali kagupoolses osas viienda alamliigi 

Alcedo atthis nargelmiica. nad. elutsemise. 

Jäälinnu ̂ Loedojatthlŝ isplda L. retsentsed areaalipiirid 
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on järgmised. Põhja suunas asustab palgalinnuna Briti saarestikku, 

Inglismaal ja Walesis üldiselt, Iirimaal lokaalselt. Sotimaa lõuna

osas üldine, kuid Grampiansiat põhja poole haruldane haudelird, 

uaitĥ ncseis puudub. Shetlandi ja Orkney saarestikus kohatud ain

sal, Hübriididel kahel korral (%itherby jt., 1938). 

Skandinaavias (Ĵ erskiõld ja Kolthoff. 1926) esineb ainult 

lõunaosas; Taanis üldiselt, Lõuna-Rootsis kohati põhja suunas kuni 

suurte järvedeni ja Rorrae vähestel paikadel lõunarannikul, loomes 

alles viimasel ajal levinud, üks pesa leitud Lõuna-Soome rannikul 

(Kortlina. 1939). 

Jäälinnu levikuareaali põhjapiir kulgeb seega ligikaudu 

57̂  p.l. Briti saarestikus,kõige rohkem kuni 66̂  p.l. Norras ja 

umbes 59°46* p.I.Rootsis, kuna Poorne ainus pesapaik asub 60̂ 10' p.i. 

ja on jäälinnu põhjapoolŝ â̂ ks peaituskohaks kogu areaali ulatusel. 

Ida suunas jäälind Läünemere ümbrusest palju kaugemale ei 

levi. Järjekindlalt pesitseb Resti NSV-s, harva Pihkva oblastis 

(Zarudnõi, 1910), kust leviku idapiir kulgeb kuni ninskini (Buturlin 

j* Dementjev. 1941).Leningradi oblastis on pesitsemine juhuslik. 

Leviku idapiir ulatub seega kõige rohkem 30̂  i.p*, kuid peagi 

hakkab siit minema edela suunas. 

Areaali kagupiir kulgeb läbi Poola, Lä îae-Rameenia ja 

fõh ja-Jugoslaavia kuni Aadria mereni (Buturlin ja Dementjev. 1936, 

Niethammer. 1938 ja Witherby jt., 1938), lõunapiir läbib rShja-

Itaalia ja siirdub piki Vahemere rannikut kuni Gibraltarini. Läänes 

pesitseb Pürenee poolsaarel ja Prantsusmaal, mille rannik vastu 
2 

Atlandi ookeani moodustab ühtlasi leviku läänepiiri. 

Nõukogude Liidu loodeoblaateis, kus ispida areaal läheb 

üle atthle'e areaaliks, esineb liigi eriti hõre asustusvõõde ja 

liigiareaali põhjapiiri aeglane langus lüänst ida smmaa.Nii näit. 

esineb i&gida Leningradi oblastis juhusliku ja idhkva oblastis 
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haruldase haudeliimuna, puudub aga Laadoga-Valdai vahel (Bianki, 

1926). Valgevene NSV-s (ispida) esineb haruldase haudelinnuna,siit 

loodes Velikije Luki oblastis on esinemine küsitav, idas Smolenski 

oblastis (at*his) on vähearvuline haudelind (Promptov, 1937).Alles 

duste kohaselt peaksid rahvastama segapopulatsioonid, on teoreetili

selt väga huvitav ja vihjab merelise ispida ja mandrilisê tthis'e 

algavale ökoloogilisele, tõenäoselt peamiselt kliimast põhjustatud 

isolatsioonile. 

Nagu mistahes alamliik, on Alcedo atthis ispida L. kujunenud 

ja adapteerunud ümbritsevate keskkonnateguritega valietus ;ja 

praeguses arengustaadiumis sõltub suuresti neist. Sellepärast on 

vaja tuttav olla põhimiste geomorfoloogiliste, hüdroloogiliste ja 

klimaatiliste tingimustega, mis valitsevad jäälinnu areaalil ja 

suurel määral põhjustavad tema tänapäevast levikupilti. 

Areaali idapoolseim osa Läänemeremaadel, Valgevene NSV-s ja 

Poolas on tektooniliselt lameda reljeefiga madal settelava, põhja

poolseim osa Fennoskandia kristalne massiiv. Selles areaali osas 

ületavad absoluutsed kõrgused harva 300 m. Edasi läände, PÕhja-

Saksamaal, Taanis, Pohja-Prantsusmaal, LÕuna-Inglismaal ja Iirimaal 

levivad nooremad lauskmaad tüsedate jääaegsete kuhjatistega vähe-

vahelduvBl reljeefil, kus suurimad piimakõrgused ulatuvad harva 

kuni 500 m. Pürenee ja Apenniini poolsaare basaalosa ning Doonau 

jõgikonna keskosa on tektooniliselt noored jõemadalikud pinnakõrgu-

sega harva üle 200 m. 

Eelmainitud laialdasi madalikke piiravad areaali perifeer-
. . . . .  ^  

seis osades vanemad, osalt ärakulunud mägismaad tunduvate iseliste 

kõrgustega. Neist on tähtsamad: põhjas Šoti mägismaa (kuni 1300 m), 
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edelas Pürenee poolsaare aiseosa tompgägiamaa (kuni 2506 m) ja 

areaali keskosas LÕuna-Saksa mäestikud (800 - 1600 m) läänes jätku

va iPrantause K6skk8rgustikuga (1900 a). 

Areaali lõunaosas levivad tektooniliselt noored kõrged 

kurdmäed, saavutades Püreneedes 3400 m, Alpides 4CCC m, Karpaatides 

2500 m ja ̂ õhja-Jugoalaaviae 1900/abaoluutue kõrguse. 

Areaali põhjaosa lõunas kuni Inglismaani, Kesk-Saksamaani, 

Poolani ja Valgeveneni oli jääajal kaetud mannerjää-vaibaga, mis 

on suurt mõju avaldanud selle ala geomorfoloogiale. Laialt jäätunud 

olid ka areaali lõunaosa suurad kurdmäestikud* 

Jäälinnu levikaareaali veestik on rikas jopedest, järve

dest jt. siseveteet. Luuna- ja Kesk-̂ uroopa mäeahelikel lahknevad 

põhja ja leuna auunas voolavate jõgede veed. 

Asustusala iselised kõrgused mängivad suurt osa jäälinnu 

vertikaalses levikus, mistõttu liik ei saa areaali ulatusel levida 

pidevalt. Kask-Euroopa kurdm <gedes on 1860 m jäälinnu ülemiseks 

levikupüriks, kuid tavaliselt asub see piir madalamal: Üveitei 

Juuras kuni 950 n, Rileesias kuni 900 m, Tüiiringi metsamäestikus 

kuni 800 n ja Hargis kuni 700 m. 

Nii on areaali lõunapoolse osa suured mäeahelikud jääl in

nule levikutõketeks ja mägimaastiku kõrgemad osad tema poolt 

asustamata. 

Teiselt poolt on areaali põhjaosa tasandikud Lääne- ja 

Põhjamere rannikul, Biskaia lahe äär?6, samuti ka Po jae madalikul 

ja Ungari lauskmaal alla 200 m pinnäkõrgusega ja eiin voolavad 

aeglase vooluga lamedakaldaeed tasandikujõed. Ka sellised alad on 

jRälinnule levikutõketeks ja peaituaajal võib ta ka siin paiguti 

laiadel maaaladel puududa. 

Lellega levib jäälind areaali ulatusel laikudena (mikro-

areaalidena) ja peale geomorfoloogilistest, klimaatilistest ning 



asustusajaloolistest põhjustest tingitud makroleviku võib jäälinnu 

puhul täie Õlguaega kõnelda hüdroloogilistest ja edaafiliatest 

tingimustest põhjustatud mikrolevikunt. 
!! Oma ökoloogiliste tingimuste sobivusel!; ja populatsiooni

de asustustiheduselt tuleb pidada jaäliRHu areaali tuumaläks vanu, 

200 - 1000 m pinnakBrgusega, tkulunud pinnavormidega ja hästierodee-

runudjõecüngldega nägismaid Pürenee poolsaarel ja Kesk-Huroopae 

kurdaäestike (Alpid ja Karpaadid) ja põhjapoolse lauskmaa vahel, 

âkroareaali selles tsentraalses osas elutseb isgida paigalinnuna 

ja klimaatiliste tingimuste sobivuse tõttu kannatab külmadel talve

del kõige vähem. 

Klimaatilised tingimused Ispida levikuareaali koguulatu-

sel jaotuvad kolme erineva ilmastu vahel: areaali lõunaosas valit

seb (kitsas ulatuses) kuiv ja soe mediterraanne kliima, lääneosas 

(Prantsusmaa, Briti saarestik, Taani ja LÕuna-Norra) niiske ja 

pehme atlantiline kliima, põhja- ja kirdeosas (Kcsk-Buroopa, Lääne

mere üabrus) Läänemere läheduse tõttu mahendatud pontiline kliima. 

Areaali piirides esinevate kõrgmäestike mcntaanse kliimaga rajooni

des jäälind praktiliselt puudub. 

Edaspidi näeme lähemalt, millist olulist osa etendavad 

jäälinnu elus klimaatilised, eelkõige temperat- eritingimused. 

Siinkohal võiks märkida ainult seda, et levik ei ulatu -8̂  

jaanuari-isotermist kaugemale itta (Nõukogude Liidu loodeoblastid) 

ega p8hja(L5una-Skandinaavia), ehkki geomnrfcloogHised ja hüdro

loogilised tingimused pcsitusareaali laiendamiseks põhja ja kirde 

suunas takistuseks olla ei saa. 

JRälinnUiAlcedojatthis ̂ ŝ d̂a j . areaali praegune geograa

filine lokalisatsioon koos selle põhja- ja idapiiriga näitab selges

ti antud alamliigi väljakujunenud geneetilis-Boogeograaiillet posit

siooni liigi Alcedo atthia L. üldisel areaalil. Selle järgi on 
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isgids H3rooBa_*saRatüüpi kuulŵ mgrelieea kllinaŝ cvoluteioneeru-

amA, bügrofiilse dispositsiooniga nonoareaalne alaallik, kes on 

paiksustuimd Euraasia mandri läänepoolseimas oaas ja vastavalt 

siin valitsevate miljõõfaktorite kujundavale toimele omanud spet

siifilised taksonoomilised tunnused. 

Neist tuleb eelkõige nimetada Isgida kõiki teisi alamliike ̂  

ületa/̂  at kehasuurust, mis Bergmanni reegli kohaselt hüati vastab 

areaali põhjapoolsele asukohale. Suurusvariatsiooni kohta pakub 

ülevaate järgnev tabel. 

Jäälinnu mõõtmed areaali eri osades 

MSSt med mm 

Tiib Saba Nokk Jookce Id- Siru
ulatus 

Keha
kaal g 

Liik AASjedo atthis 
i,. NSV Liiduĉ lDe-
mentjev jt..l94ET 

69—(c - - 170 -
185 

250 -
290 

27 -
38,5 

NSV Liidu Buroopa-
-osa (Buturlin ja 
Dementjev. 1936) 

72-82 32-40 33-40 9-12 - - -

Eesti KSV (ENSV 
TA BI Zooloogia-
muuseum) 

77-80 37-40 39 10-11 180 ̂  
195 

270 -
290 

39 -
43,5 

aksamaa (Li&tc 
hammer. 1938) 76-80 - 33,5-

47 
II.. LÜJIH. !. 

- - 30 -
44 

Briti saarestik 
(WithprÜX jt., 
1930) 

75-60 33-38 39-45 9-11,5 -

Markus.Nii käesoleva kui ka järgnevate tabelite mõõtandmed 

lubavad ainult jämedaid võrdlusi, sest et paljudel juhtudel pole 

teada mõõdetud materjali hulka ega selle homogeensust. 



Tabeli esimeses lõikes on antud Alcedoatthip L* liigivari-

atsioon NSV Liidu piirea tervikuna, ülejäänud lõiked käsitlevad 

ieg&da variatsiooni areaali eri osades. Mõõtmeist nähtub, et Eesti 

KSV-s haudelinnuna elutsev alanliik on tüüpiline isgida ja ületab 

oma suuruselt kontinentaalset väikesekasvulisemat atthis't. Tiiva-

mõõtmed aa areaali eri osades väga ühtlased, noka pikkus kõigub 

Resti NSV jääl innul amplituudi keskosa piires. 

Silmatorkav on Uesti NSV täiskasvanud suviste jääJ.lndude 

suur keharaskus, mis oleneb kahtlemata kaalutud isendite heast 

toitumisest. Rea saksa autorite poolt antud kehakaal 30 - 35 g 

võib rohkem sobida talviste nälginud jäällndude puhul, pesitusajal 
-

Eesti NSV-e nii kergeid jäälinde leitud ei ole. 

Tabelis esitatud andmed Eesti NSV jäälinnu mõõtmetest on 

esmakordsed ja põhjenevad autori poolt peamiselt Ahja jõelt hangitud 

nahkadematerjälil. Kokku on andmeid 17 jäülinnust. 

neil esineva ispida sulestik on nii üla- kui ka alapoolel 

üldiselt tumedam, võrreldes atthiŝ ega (Buturlin ja Pementjev,1936). j 

Seksuaalset dimorfismi jäälinnu juures ei esine ja mõistetamatuks  ̂ ̂ . . N 
jääb, kuidas söandavad mõned jäälinnu pesitusbioloogiat uurinud 

Lääne-Euroopa ornitoloogid kõnelda sugupoolte erinevast kehasuurusesl 

või värvusetunnustest (peale noka muidugi), mille järgi nad oma 

vaatlustel olevat orienteerunud. 

Siirdudes jäälinnu välistunnuste juurde vanuse ja soo järgi 

tuleb mürkida, et rõhuv enamik neist on sellised, mida pole võimalik 

eristada välivaatlustel. Et jäälinnu värvusevariatsioon pakub mõnin

gat praktilist huvi, sest ta on osutunud komistuskiviks väliomito-

loogidele, on koostatud tabel I,kus on toodud kõik võimalikud vanuse

lised ja soolised erinevused, mida on võimalik tähele pama nahkade-

seeria võrdlemisel. Paljaste kehaosade (nokk, jalad jne.; värvus on 

kirjeldatud äsjalastud lindude järgi. 
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-

Noor- ja vanalinnu sulestikuvürvus ei erine väliselt palju. 

Vanalinnu alapool on kuldookerjas tumedana roostja rinnaga, noorel 

aga hele-kastanpruun rinnal ja pugualal väga karakteerse rohekas

halli või kaguni violetja valendusega. Vülivaatluatel on alapoole 

värvus siiaki väga petlik. Päikesepaistel istuva noore jäälinnu 

alapool näib tegelikust roostjam, varjus viibiva vanalinnu alapool 

tundub jälle tumedamana, kai ta on faktiliselt. Ainult väga läheda 

maa ja mitte liig ereda ega ka liig tuhmi valgustuse korral v5ib 

alapoole värvuse järgi noort jäälindu eristada vanast. Rinna tume

dam valendus püsib suvel lennuvoimestunud noortel jäälindudel 

veel s&giselgi. / 

Ülapoole värvus on noorel ja vanal jääl innul veel vähem 

erinev. Noore kogu ülapool tundub laboratoorsel võrdlusel vanalin-

nust tuhmim, Aredaid lasuursiniseid või ultramariinseid tähne 

asendavad tihti samasugused rohekad tähnid. Ruid jäälindu nii 

vüga iseloomustav selja, päranipuala ja saba tHapoole katteaulgede 

kiirgav lasuursinine värvus, mis lindu looduslikus olukorras kõige  ̂

enam demaskeerib, erineb noortel vanadest ainult väikese nüansi 

võrra, mis välivaatlusel on täiesti tabamatu. 311 on ülapoole 

värvuse järgi noori ja vanu jäälinde väljas võimatu eraldada isegi 

lühikese vahemaa puhul. 

â noortel ja vanadel värvuselt erinev kõrvaala, kiilgkaela 

ja kurgualuse euleeti^, mis kohe silma hakkab jäälinda peos hoides, 

ei paku v&livaatlustel kindlaid eraldamisvõimalusi. 

Noka värvus on noortel must, väikese heleda nokatipuga, 

kuid ka o ad. nokk on peaaegu üleni must. Leaks eraldustunnuseks 

on jalgade värvus. Vanalindude jookse ja varbad on korallpunased, 

äsja pesastlahkunud noorlindude! aga mustjad, mis lindude sobiva 

istamiapooei juures vai jae selgesti silma paistab, la sügisel 

(septem&rie) on noorte jalad alles tumedad, kuid jooksme tagakülg 

ja jalatald koos varvaste alapoolega on muutunud juba oranžiks. 



27 

 ̂ad. erineb noortest ja iaalinnuat laialt punase või puna

ka alanoka tt̂ viku tõtta, muidu ei esine sugupoolte vülistunnustes 

mingeid erinevusi. 

Tiiva ja noka pikkus kasvab progressiivselt noorte j&älindu

de vanusele. Seda ei saa aga öelda kehakaalu kohta. Vanalindude 

raskusega võrreldes on noored jäälinnud kõige raskemad pesaelu 

lõpp-perioodil, pesast vaija lennates hakkab kehakaal langema ja 

saavutab miinimumi (35 g) sügisel. Vanalinnud on samal ajal 

noortest 5 - 10 g raskemad. 

Kõike kokku võttes tuleb märkida jäälinnu välistunnuste 

vähest abi väliuuriniste teostamisel. Täpsed vaatlused jäälinnu 

elust on seotud seetõttu suurte raskustega ja nõuavad nii sugu

poolte kui ka noorlindude erinevate häälitsuste ja erineva käitu

mise hoolikat uurimist, sam̂ uti ka vaatluste kontrolliks mõne 

isendi ? 
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III. jäälinnu levik Eesti ja Läti NSV-s. 

N&ukogude Balti vabariigid kuuluvad ornitoloogiliselt hästi 
/ 

tuntud territooriumide hulka. Jättes Russowi - eelse aja kui meie 

ala ornitoloogilise uurimise lapse-ea arvesse võtmata, võib seni

tehtud avifaunistilisist kokkuvõtteist ammutada jäälinnu leviku 

kohta Eesti ja Läti NSV piires järgmisi üldistavaid andmeid. 

Ruasow (1880): väga hajus ja haruldane. Uks eks. Jelgava 
* 

muuseumis, teine eks. Riia Loodusuurijate Seltsi kogudes, kolmas 

eks. Liivimaalt Tartu ülikooli zooloogiamuuseumis. PÕhja-Bestist 

puuduvad andmed. 

Loudon (1909): Eestimaal haruldane, mujal kaunis haruldane 

paigalind. 

ZarudnÕi(l910): Pihkva kub. väga haruldane haudelind. 

Koch (1911) (PÕhja-Eesti kohta): jäälind on alles viimastel 
Jt' 

aastatel meil avastatud, praegusajal on aga mõnelpool juba harilik 

nähtus. 

Szeliga-Mierzeyewski (1923): Saaremaal hajus rändlind, harul- ; 

dane aaetalind. 

Pliper (1925) (Eesti NSV kohta): jõekallastel pesitsev jää

lind on haruldane. 

Bianki (1926): Baltimaadel haruldane paigalind, Pihkva obl. 

haruldane haudelind, Leningradi õbl. ja Soomes eksikülaline. 

Härms (1927) (Eesti NSV kohta): kaunis haruldane haudelind. 

Elutseb mõne jõe kaldal küll Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, viimases 

on ta haruldasem. 

Grosse ja Transehe (1929): Liivi- ja Kuramaal kaunis harulda- j, 

ne kuni kaunis sage, PÕhja-Eestis kaunis haruldane kuni haruldane, 

saartel haruldane haudelind. Fõhja-Eestis väga haruldane, mujal 



kannis haruldane paigalind. 

Transehe ja Sinata (1936) (Läti NSV kohta): rändlind, 

üksikud talvituvad. 

pänas (1941, käsikiri "Eesti linnustiku" 2. trüki jaoks): 

esineb mitmel Põhja- kui ka Lõuna-Eesti jõel haruldase handelinnu-

na, arvukamalt pesitseb vaid Tartumaal Ahja jõe ülemjooksul. 

Taevaskoja piirkonnas. 

Niipalju kokkuvõtlike tööde autoreid. 

Uhes oma kokkuvõttes (Xumari, 1940 a) näitasin, et nüüdis

ajal on jäälind Eesti HSV alal palju sagedasem kui arvatakse ja 

püstitasin ühe selle põhjusena tema sisserande küsimuse meile, 

edasised uurimised võivad esitatud pilti veelgi mõnevõrra täienda

da ja tundub otstarbekohasena kõiki teatavakssaanud jüälinnuleide 

lühidalt registreerida. 

Jäälinnu leviku vaatlemisel ei saa meie piirduda ainult 

esinenisandmete mehaanilise registreerimisega ja formaalse leviku-

kaardi koostamisega, juevikut tuleb vaadelda ruumiliselt ja ajali

selt dünaamilisena, tema koosmõjus ja vastastikustes suhetes 

reljeefiga, pinnasega, vetega, kliimaga, taimeformatsioomidega, 

loomakooslustega ja inimtegevusega, ̂ ga vähe sellest: iga liigi 

praegust levikupilti tingivad teiselt poolt ka ajaloolised põhju

sed, mistõttu areaal ise ei saa samuti olla muutumatu ega püsiv. 

&õik selles peatükis ja edaspidi toodud daatumid on une 

kalendri järgi, vanad andmed on ümber arvutatud. 



i _ Jpniind j-r.sti liaudelinnû ia. 

Eesti N3V piires on kuni 1948. aasta lõpuni teatavaks 

saanud terve rida jäälinnu pesapaiku. Euigi ei saa ikka veel vüita, 

et meie territooriumi kõik jäälirnujoed oleksid juba avastatud, on 

siiski välja kujunemas teatav ülevaade liigi praegusest leviku

pildist. XÕik andmed näitavad, et jäälind ei levi siin ühtlaselt, 

vaid teatavad alad on eelistatud teiste ees. 

Jäälinnu levikukaart ̂ esti HSV piires (2. joon./ täieneks 

veel rea punktidega, kui riskeeriksime mahutada temale ka need 

mitte vähesed vaatlused maist juulini, mis on tehtud meie jõgedel 

jäälinnu kohta ilma pesa või poegade avastamiseta peamiselt üksik-
-

lindude vaatluste põhjal, ̂ el aastaajal on jäälinnu pesitsemise 

kulminatsioonipunkt ja kui vaatleja on sattunud ajale, kus toimub 

munade haudumine, on täiesti paratamatu, et ta kohtab ühtainsat 
-

jääl indu. Ettevaatuse mõttes olen siiski enamiku selliseid vaatlu

si jäälinnu pesitusleviku Ülevaatest välja jätnud. 

Jäälind on Läänemeremaadel tuntud kõige biotoobitruuma 

jõelinnuna, kelle ühtki pesa pole seni leitud jõgedest kaugel. 

Sellepärast on otstarbekohane vaadelda tema levikut üksikute vesi-

kondade ja jõgede kaupa. Käsitledes Eesti KSV ala, haaran siia 

hulka ka jäälinnu pesitusleiud meie vabariigi idapoolseil piiriala* 
!' 

del Leningradi ja Pihkva oblasteis, niipalju kui neid mul on 

teada. Kõik pesltuskehad (mitte üksikud pesapaigad ega pesad) on 

jooksvalt, kooskõlas levikukaardiga, numereeritud. Jooksev nume

ratsioon ĵ ätkub Lati NSV territooriumile edasi siirdudes.Pesitus-

andmete juures sulgudes on toodud uurija või teadete andja nini. 

Saaremaal leidub väga vähe jäälinnu jaoks 

sobivaid jõgesid, peaaegu kõik siinsed vooluveed on kiviseis 



31 -

sängides nirisevad madalad ja lamedate kallastega ojakesed. 

Hoolimata Saaremaa linnustiku heast läbitöötusest mitmete autorite 

poolt pärineb siit seni üksainus jäälinnu pesitusteade: 

1* &*rasmet&a ojal pesitseb 1911, aastast alates (Szeliga-

* Wzeyewski, 1923). Kui kaua see paar seal pesitses ja kas ka * 

praegu Parasmetsas leidub jäälindu, selle kohta puuduvad andmed. 

poorne tghe Ygsikopd.K8ik P&hja-Besti jüälinnujõed, voolates 

siluri-aluapõhjal, läbivad fluvioglatsiaalseid ja alluviaalseid 

setteid. Jõgede ülem- ja keskjooksud on enamikul aeglase vooluga, 

lamedasangilised ja allikate puudumise või vähesuse tõttu suhteli

selt tuhmiveeliscd. Hida enam ranniku poole, seda rohkem läheneb 

jõesängi põhi pae-aluspõhjale, kuni ta lõpuks glinti läbides 

moodustab kohati sügavaid kanjonilisi orge, mille veerudel paljyn-

duvad liivalademed nende all asuvate vanemate kihtidega või lan

geb jugadena (Keila* Jägala, Valgejõgi) paeastangutelt alla. 

Plindi piirkonnas on jõesäng kõigil neil jõgedel kivine, kärestiku

lise vooluga ja allikarikas. Siit mere poole rannlkamadalikul 

kaotab jõgi uuesti oma järsunõlvalised kõrged kaldad, kärestikuli

se voolu ja madaluse, suubudes mê re laia ja vaikselt hoovava 

tasandikujõena. 

2* - eila-Joa (Keila jõe alamjooks). Jäälind esineb 

leila-Joal nähtavasti üheainsa paarina juba pikemat aega. 1934. 

aasta suvel pesitses ta jõe alamjooksul (r.Thomson). 19.junnil 

1938.a. vaadeldi Keila-Joa pargi kohal kaldajärsaku ääres 1 ad., 

kellelt üks äsja lennuvõimestunud juv. toitu mandus (E.Xumari). 

3* ̂ iisa (Keila jõe keskjooks). Alates vähemalt 1925. 

aastast esineb jäälind igal suvel 1 paarina Kiisal uksnurme 

metsavahi kohal (E* Saaremägi), kas jõekallastel leidub sageli 

liivasel# järsakuid. 

4* Vääna jõapL (alamjooks). Hulgaajal on Vääna jõe alam

jooksul jäälindu kohatud viimase 40 aasta jooksul ja pesitsemist 
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võib seal oletada korduvalt. 22. juunil 1947 leiti pesa 6 munaga 

saviliivases järekkaldas veepinnalt ca 2 m kõrgusel Ü .rärjasaar). 

3* Pirita jõRl (alamjooks). linus esmakordselt süglshulka-

jana Pirita jõe alamjooksule 1887. aastal ja 25 aasta jooksul 

kohati ainult 2 korda suvel, kusjuures pesa otsimine ei andnud 

tulemusi (Koch,1911). Alles hiljemini on muutunud Pirita jõe alam

jooksul nähtavasti püsivaks haudelinnuks. 1938. aastal pesitses 

Iru silla ja mere vahel 1 paar (gumari, 1939) (9* joon.). 1939* 

aastal võidi konstateerida Nehatu-Iru-iose vahemikus 3 paari 

(E. Rgmari).Pärast pakast 1939/1940 * aasta talve puudus jüälind 

1940. aastast alates Pirita jõe alamjooksul mitme aasta vältel, 

leegi 1945. aasta juuni alguses polnud teda endisel pesapaigal 

naha (A.Elmari). 16. mail 1948 vaadeldi Pirita jõe alamjooksul 

uuesti jäälindu (A.Mank). 

6* Kose-Puemõisa (Pirita jõe keskjooks). 23. juunil 

1938 leiti pesa savikasliivases ca 2 m kõrguses väikeses paljandis 

(20. joon.), pesas munadel haudus p. 1939. aastal sel kohal enam 
t 

ei pesitsenud, kuid sama aasta 14. juulil vaadeldi 1 is. siit alla

voolu Saula metsavahi lühedal. 1940. aastal pakase talve järgi 

oli jäälind kadunud Kose-UuemSisa ümbrusest (L'. JLüitwid;. 

7* Albu (Ambla jõgi - Jägala jõe lisajõgi). Julga enne 

1910. aastat hakati Albus silmama jäälindu (Koch, 1911). Samas on 

lindu vaadeldud 1930. aasta paigu. ?. juulil 1939 nähtud 2 is. 

8* Räaniku jõ̂ l. 1938. ja 1939. aastal elutses Männiku 

jeel Koiga metsaülema asukoha juures ja leiti ka pesa (Jagy,1940). 

9* Val̂ ejõ/yj. Valgejõe alamjooksul Bõmmeveaki ümbruses 

ja allapoole on jäälindu suveti kohatud mitmete vaatlejate poelt 

vähemalt kuni 1939./40. aasta külma talveni. 
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10* i&lB&e jõgi. kogu suvi 1902 vaadeldud 1 paari taimse 

jõel, mille kaldas asus pesa (." oeh, 1911). 

11* Katja (Selja jõe alamjooks). Suvel 1922 leitud pesa 

ja vaadeldud poegi (N.BerRholz). 14. - 17. juunil 1934 tegutses 

Karepa kehal jõel (H.Kauri), samal suvel nähtud samaa ka noori 

lenauvõiaelisi jäälinde (A.LecKbandt). 27. juunil 1939 sai as 

(10. joon.) tegelemas 1 paar% (B.Kumarl). Külastades 20.juulil 

1943 Selja jõe alamjooksu merest ligi 6 km ulatusel ei kohatud 

kogu sel alal, kaasa arvatud ka 1939. aasta tegevuspaik, ainsatki 

jäälindu (E.Eumari). 

12. ICcmda (Kunda jõe alamjooks). Kunda vabriku pargi ja 

Kunda mõisa vahelisel jõeosal esineb alates 1924. aastast 1 - 2 

haudepaari.Juunis ja juulis 1934 nähtud siin pidevalt. 14. juunil 

1936 silmati Ründa mõisa juures vähemalt 2 pesastlennanud juv., 

kellest teine maha lasti (A. Leckbandt). 25. juulil 1937 vaadeldi 

2 is. mõisa ja vabriku vahel jõel (N. Mikelsaar). Suvel 1938 ja 

1939 esines 1 paar pidevalt Kunda mõisa lLhedasel jõel (R.Tarde). 

1948. aasta juulikuus korduvail ekskursioonidel Kunda jõe äärde 

jäälindu ei kohatud (E.Kumari). 

13. Rossoni jõ̂ i. 24. juunil 1937 vaadeldud 1 is. pesa 

juures Roasoai jõe kaldajarsakus tolleaegsest riigipiirist ca 

0,8 km Narva-JÕesuu suunas. Teist is. nähtud lenda&as Saarkülast 

ca 1,5 km kirdes jõe kohal. Ka selles Embruses on pesitsemiseks 

sobivaid järske liivakaldaid (A. Maak). 

êipsî järve vesikond.Siia kuuluvad osa füsiognoomialt 

ja morfoloogialt Soome lahe vesikonna jõgedest mitmeti erinevad 

RagBh-Eeeti jäälinnujõed* Voolates devoni-aluspõhjal, on vaiksema?̂  

uuristanud moreeni ja selle all lasuvaisse kihtidesse järske 

sälkorge, suuremad aga voolavad laiade segavate ürgorgude põhjal, 

mille põrkeveerul jõega moodustavad tihti laialdasi 
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devoni liivakivipaljandeid. Erinevalt rohja—Eesti jõgedest on 

Kaga-Eeeti jõgedel just ülemjooks kiire vooluga, järuusdngiline 

ja allikarohke, seetõttu ka talvel laiguti jäävaba, lavaliselt 

juba keskjooksust aiatee kaob jõe viirdav Ilme, eest siit peale 

voolab jõgi lameda# orus rohus te luhtade keskel, on inuutunud vee-

rohkemaka, aeglasevooluliseka ja tulmiveoliseks. Kõigest sellest 

tingitult ja vastandina PShja-̂ estile levib jJalind Aagu-Besti 

jõgedel põhimiselt ülemjooksul. 

14. kargaja jö̂ i. Jüniikuus 1939 vaadeldi hiljuti lennuvõi

mes tunud juv. pesakonda, kokka väh* 5 i3. Üheskoos. Pesa pidi 

ilmselt asuma samal jõel (M.Iiärms). 

15* Elva jõgi. Hellenurme ümbrusse ilmas jäälind 1885. 

aasta sügisel esmakordselt (Kiiddei dorfa. 1687) ja teda on hilje

mini samas korduvalt nähtud suvel, kuid pesa otsitud ei ole. 

tarnal jõel leedu ümbruses esineb liik suveti v̂ ga pidevalt juba 

pikemat aega (A.Leht), viimane vaatlus pärineb 1945. aasta mai

kuust (V* &elnin). 

16* Roiu jo&i* Sellel jõel on jäälindu vaadeldud üle 10 

aasta. 3. juunil 1938 1 is. Aage veski lahedal (A.Lint) .28. aug. 

1948 leitud samas pesa, millest pojad olid juba lahkunud ja jäl

gitud lennuvSimeliste noorte tegevust Roiu sovhoosi lahedal 

(B. Kumari). 

17. Ahja jõe keskjooks. (Koorvere-Valgemetsa-. iidjärve-

Taevaakoja). Selle põlise ja Eesti NSV-s tihedamini asustatud jää

linnu pesituakoha jälgimine algab 1935. aastal (A.Lint). Kui kaua 

seal jäälind on pesitsenud, selle kohta puuduvad andmed. 1938. 

aastal asustas jälgitavat jõeosa eriti suur arv jäälinde (ümmar

guselt 15 paari - jggmggi, 1940). 1939. aastal oli jäälinde vähem, 

1940. ja 194l*R̂ B̂ &l pesitsejana puudus. 1942. aasta kohta ei ole 

vaatlusi, kuid 1943. aastast alates hakkaa j ̂Hindude arv uuesti 



suurenema ja lind on nüüd seal jälle pidev elanik. 

18. Rcksi (Ahja jSe ülemjooks). 1938. ja 1939. aastal 

pesitses 1 paar, kuid 1940. aastal oli pesapaik asustamata 

(E.Hüsarl).Hilisemast ajast ei ole vaatlusi. 

19. Tännasilma* oja (Põlva, Orajõe haru). 1 paar pesitseb 

siin keetvalt: 1938.a. (A.Luha) ja 1939.a. (A.Lint), 1940.a. 

puudus (E.Kumari),vahepeal andmed puuduvad, kuld 6. juunil 1944/ 

esineb jälle (A.rumari), samuti 1. mall 1946/ ja 5. juulil 1948/ 

(B.Kumari) (21. jooi.). 

2C* Viira (V&handu joe keskjooks). 7. juulil 1939 tehtud 

kindlaks 2 paari elutsemine, hiljem vaatlused puuduvad (E.Kumari) 

21. YSukiila (Võhandu j5e keskjooks). Juuli keskel 1939 

leitud 1 paari pesa (A.Llnt). 1948.aastal puudub (."umari). 

22* Roolamaa (Võhandu j3e keskjooks). 9.juulil 1939 vaadel

dud 1 paari, 1948. aastal puudub (E.Ktr ari). 

23- RahumL.e (Võhandu joe keskjooks). 9. juulil 1939 vaadel

dud 1 is. (r̂ ., -nriari;,sama aasta juuli keskel leitud pesa (A.Lint) 

24. R5û ?e Uhe ojakese kaldaa 27. mail 1937 pesa väikeste 

poegadega (J.Koiy).. 

25. Vastseliina (Piusa jõe ülemjooks). 9. juulil 1938 vaa

deldud 1 is. tegeleras pesa juures Vastseliina mõisa IKhedal jõe

kalda paljandi ees (K. Hlkelsaar). 

26* Piusa jõni (keskjooks ?). Zarudnoi (1910) nimetab 

pesitsevana. 

27. 'roŷ Toja (Betseri). Enne 1938. aastat lastud 1 is. 

(K.raltsa). 1946. aastal esines seal suve läbi (V. l vortsov;. 

28* Irboska. Zarudn&i (1310) poelt mainitud septembri kesk

paigas 1894 Irboska järvel lastud 1 paar olid tõenäoselt lähema 

î mbruse haadelir nud. 

29* Partsi oja.(Pikasilla lahedal). Umbes 193C. aastal 



leitud pesa. munadega (K.Tares). 

30. Tsir̂ Mliana (V.-Emajõe ülemjooks). 1934. aastal 

pesitses 1 paar. järgnevail aastail nende kooseis kasvas ja 1939. 

aasta suvel oli nimetatud rajoonis 3 - 4 pesa (rivlcikk,1936,1940) 

31* Laatre oja (V.-Emajõe haru). 1939. aasta suvel leitud 

pesa Laatre veski lahedal (Kivisikk, 194o). 

32. Pedeli jŜ i (Valga). 1927. aasta juunist augustini 

nähtud mitu is* Valga linna ja Seege veski vahel. Junnis 1928 

samas 2 is* lendamas. Jtiunl alguses 1944 lastud Pedeli jõel 

1 is. (V. Želnin). 

33. Rulli (Ghne jõgi). 1938. aasta suvel pesitses 1 paar 

(Vares, 1938). 

34. Helme (Eeisrioja). 1936. aasta suvel pesitses 1 paar 

(Lint, 1938 ja Vares, 1938) . 1939. aastal leitud Helmes Ohne jõe 

üäres veel teine pesa. 1940. aastal pärast pakast talve puudus 

jäälind mõlemal pesapaigal (A. Lint). 

35. Roorküla (õhne jõgi). 193S. aasta suvel pesitses 1 

paar (Lint, 1938 ja Vares, 1938). 1940.aastal puudus ka siin 

(A. Lint)* 

Bil§̂ ig&6JXggî gad<̂ ahe eelmisega võrreldes paistavad 

Riia lahe vesikonna jõed silma oma pikkusega ja hästiarenenud 

lisajõgede võrguga. Silmatorkavaks erisus jooneks on rõhuvas enami

kus nende väga veerohked alamjooksud, mis läbivad suures ulatuses 

laia, madalaid ja mõnikord soiseid tasandikke (võrdl. nüit. Kasari 

ja Pärnu jõe madalikke Eesti NSV-a, Gauja, Daugava ja Lielupe 

madalikke Läti NSV-s). Jäälinnu pesitsemiseks on selline maastik 

vahe sobiv, mistõttu ka liik puudub laiadel aladel Eesti NSV lääne

rannikul ja enamikus kohtades Läti NSV rannikul. 

36. Rapu oja (Navesti jõe haru). Juulikuul 1946 ja 1947 

esines pidevalt Räpu ojal, 1946* aasta augustikuus vaadeldi samas 

3 is. korraga (noorte pesakond ?) (L. Hikk). Praegu on see ainus 



teade, mis vihjab jäälinnu pesitsemisele Viljandimaal ja üldse 

Keak-Beetis. 

37* ^̂ rlijSe suudmel (Võrumaa) pesitses suvel 1938 1 

paar (FiU. 1939). 

38. Mustjõgi (Võrumaa). Suvel 1938 pesitses 1 paar (Pill, 

1939). Samas pesitses ka 1939. aasta suvel, kaid kadus järgneva 

talve pakastega (iili, 1940). 

39. Koiva 38x1 (Lati NSV piiril), nais 1938 märgiti jü&-

lindu Laanemetsa kohal (B* Fastak), sama aasta 7. augustil Rai

küla ja Taheva vä&al (L. . epp) . Kahtlemata on ta siin haudelind. 

Kogusummas jaotuvad Eesti NSV territooriumi ja vahetute 

Idapiiri alade 39 seni teadaolevat pesituskohta järgmiselt: 

Saaremaal - 1 pesituskoht 

FÕhja-Eestis - 12 pesituskohta 

Kesk-Eestis - 1 pesituskoht 

Kaga-Eestis - 25 pesituskohta. 

2. HŴ esinemine Eesti NdV-s. 

Kui haudelinnuna jäälinnu levik Eesti NSV-s on lokaalse 

Ilmega, siis hulguajal võib teda kohata peaaegu üle kogu maa. 

Eriti sügishulkujana (3. joon.) levib jäälind laialt. Rt juurde

voolu põhjast ja kirdest olla ei saa, peavad hulguisendid pärinema 

meie territooriumilt endalt, kus nad peale pesitusaja lõppu haju

vad oma pesapaikadelt. 

§̂ageggg.Ku±gi mandrist isoleeritud idas 10 km laiuse 

Kuhu väinaga ja lõunas 30 km laiuse Irbeni väinaga, leiA& siiski 

korduvaid teateid jüälinnu esinemisest Saaremaal. Vaevalt saab 

jäälind olla Saaremaal järjekindel haudelind, mistõttu hulkujate 

puhul võiks tegemist olla ülemere rändega. 

nasva jõ̂ i: vaadeldud "mõne aasta eest" 3 korda samal 
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kohal (MieMejewskl, 1910). 

Fidiila cia: vaadeldud 7* detsembril 1917 (Szelî a-. 1 erse-

yewski. 1923). Samas esines (aastaaeg ?) ka 1935. aastal (U. täin-

. t 

Paataa oja: vaadeldud 5. ja 13. jaanuaril 1906 (SzeliKa-

-Mierseyewskig 1923)* Originaalis toodud aastaarv "68" on ilmselt 

trükiviga. 

Ravitav on märkida, et Kuusn8mme Bioloogiajaama ajaloo 

vältel (ümmarguselt 1910. aastast alates) korraldatud arvukate 

omitoloogiliste ekskursioonide trükis avaldatud tulemused ei 

sisalda ühtki vaatlust jäälirnust Saaremaal. 

Loŝ e-5#9tj.Ka siin on hullajal ilmselt haruldane. Teated 

puuduvad õ̂una-Läänemaalt. Matsalu lahe ümbrust hulga aastakümnete 

Vältel külastanud uurijad on võinud laiemas ümbruses konstateerida 

jäälinnu puudumist igal aastaajal. 

Tiinuse j8̂ i (Kasari haru): Sipal vaadeldud kord 193̂ . aasta 

paigu (aastaaeg ?) (J. Bauman). 

Klltei oja (Haapsalu): 1 is. vaadeldud "talvel" 1919, varem ' 

ega hiljem pole kohanud (H.Hunnius). 

p89ŝ pea neem: 28. septembril 1933 vaadeldud 1 is. Spith&mi 

küla mererannikal (: . ikelsaar). 

Vihterpalu jõ̂ it oktoobri lõpul 1936̂  vaadeldud 1 is. Vihter

palu j8e alamjooksul (E. Saaremägi). 

iäi * Leidub arvukalt jäälinnu esinemisandneid kõigil 

aastaaegadel. 

Trepioja (K81tsu as. Rlooga lahedal): "ükskord talvel" on 

nähtud jäälindu kinnikülmumata ojakesel ( oeh, 1911). 

Keila j8̂ i. Joe alamjooksul Keilas Joal nähakse jäälindu 

eriti sügiseti: aiatee umbes 1930. aastast igal sügisel (A.Koljo). 

Septembris 1930 1 is. otse joa kohal (B. Saaremägi). 25* oktoobril 



1938 1 is. Keila jÕesuMdmel, samas ka 28. oktoobril (N.hikelsaar) 

ja pärast aeda kuni kuu lõpuni igapüev (R+Treinan). Talvedel 1929-

1933 puudus Keila-Joal (B. Relnwaldt). 

Keila jõe ülemjooksul Lohu juures vaadeldi jäälindu hilis- ! 

sügisel 1939 2 korda (O.Tim&egmann). Hõredal Aabti jäälind̂  

(aastaaeg ?) 1890. ja 1891. aastal, L3;s vaatlus pärineb 24. märt-

aiet 1891 (Koch. 1911). 

V äna jõe alamjooks: 1 is. vaadeldud korduvalt 25. augustist 

3. septembrini 1911 joeeuudme lahedal ja viimasel püeval veel 1 ia, 

ca 3 ka siit ülesvoolu (Eoch, 1911). Augusti alguses 1934 nähtud 

1 is. jõesuudmest ca 2 km ülesvoolu (P.Thomson). 

Tis!rre*o ĵ : vaadeldud sügisel 1938 ja varemalt (A.Oldekop). 

Tallinn. P. (a3nuth'i kordus 1 jüv., lastud Tallinna lähedal 

(koht ?)5. juulil 1914. Vaadeldud 1 is. lendamas 2C. septembril 

1904 Merimetsa (SeevrAdi) kraavi kohal (V.Rosm). 7. detsmbril 

1947 vaadeldud 1 is. Lilleküla ja Kadaka küla vahel kalatiikide 

lahedal ühe ojakese ääres (R.Ptrjasaar). revadel 1933 leitud 1 is. 

surnult Tallinna lahedalt (K.jaitsa). etsembris 193C lendas 1 is. 

enese surnuks vastu Diakonissi-haigla Õhtul valgustatud akent 

(M.RSigae). 

ürita alan.1col-;a. Kosel vaadeldud real aastatel, pea

aegu eranditult sügisel: 13* - 29. augustini 1887 sageli, 19. 

septembril 1890, 26. augustilt 8. oktoobrini 1899 peaaegu igapäev, 

samuti 4. - 24. septembrini 1932 ja 21. septembril 1904 (l och.1906) 

Et autor kolis igal aastal oktoobri algusel linna, ei tea ta, kui 

kaua jäälinaud vastu talvet Pirita jõe alamjooksul viibisid. 

Hiliseim juhuslik vaatlus on tal 21. novembrist 1899. l a sügiskuu

del 1904, 1906, 1909* 1910 ja 1911 kohtas ta samas jäälindu ja 

ütleb, et nad püsivad jõel kuni eelle külmumiseni. Suvel on ta 

Pirita jõe alamjooksul jäälindu silmanud ainult 2 korda: 13. juu

nil 1887 ja 9. augustil 1909 (Xoch, 1911). 
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Järgmised vaatlused sellel jõel on tehtud allee üle paarikümne 

aasta hiljemini. Kosel vaadeldi 2. oktoobril 1932 1 la.(K.Juhtund) 

Pärast seda on Pirita jõelt mitmeid sügisvaatlusi (A.Xoljo). 
i 

23. aprillil 1939 1 is. Irus (A.MRnk). 

Tammneeme (Viinal poolsaar). Tammneeme mererannikul nühtud 

aprilli l&pul 1938 1 is.*lennul põhja suunas. Eelneval sügisel, 

septembri lõpul 1937, vaadeldud samas merekaldal 1 is., kes ära 

lendas lõuna suunas (G.Rünk). 

Jõelähtme jõel 1921. aasta jaanuaris 2 is. (J.Rglik).Jõeläht

me Piibe allikatelt lasti "talvel" 1930. aasta paiga 1 is. (.l.RSi-

Jügala jõxi. Kehras vaadeldi juuni keskel/l is. raudteesillast 

ca 7&0 m ülesvoolu. Pesitsemisest pole seal mingeid andmeid 

(A.Cklon).Albus Ambla jõel (jagala haru) nähti "talvel" 1930. aasta 

palga 1 is. (J.Raudsepp). 

Jäneda lähemas ümbruses, kaasa arvatud külma- ja selgeveeline 

Jänijõgi (Jägala haru), pole teada jäälinnu pesapaika ja E.Kunari 

sellekohased otsingud on jäänud tagajärjeta, sellest hoolimata on 

Jäneda ümbrusest teada rida jäälinnuvaatlusi sügiseti. "Talvel" 

1927/28 vaadeldi Vanaveski juures 1 is. Augustis 1928 peatus 1 ie. 

umbes nädala jooksul Jäneda jõel Vanaveski Juures ja 22. augustil 

lasti ta maha - lind osutus sellesuviseks noorlinnuks. Alles 

aprilli keskel 1932 õnnestus vaadelda jälle üht jäälindu (kõik 

need andried A. Turva'lt)."Talvel" 1935/56 vaatlesid Jäneda põllu

töökooli Õppejõud Jüneda mõisa pargltlikidel ja veskijärvel 2 is. 

(Kunts, 1936). 15.septembril 1937 vaadeldi 1 is. Jäneda järvel 

(Lunts* 1937), samuti ka järgnevail aastatel tähele pandud (Lunts. 

1939). 

1945. aastal, elades suvest kuni aastavahetuseni Jünedal, 

oli käesoleva autoril peaaegu igap äev võimalik vaatluse all pidada 

Jäneda pargitiike, veskijärve ja ümberkaudset Jani jõge. Kogu selle 
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a<;a jooksul ilmus jäälind ainult hilissLgisel ja kokku on 4 vaat

lust. Esimest jäälindu kohtasin 12. oktoobril kont iirul ĥcl allika, 

rikkal parditiigil lepamaiuude jahil puraat esinest sunrenat k 1-

üia ,a lumü:atct. ̂  argine kord koht-̂ n:'.̂  ... ncverirJ.-. talli 

ebatavalises biotoobia Kalijärve ja Vanaveski vahel vallseljaku 

taga p̂ õsasheinainaal lodulompide aares A parast Vanaveski veski

järvel. 7* novembril kohtasin 1 is. êgviidu Reli.arve , a Vana

veski vahel J nijoel.Viimane vaatlus p rineb 24* novembrist, ril-

lal 1 is. lendas <8nijoel Vanaveskist ca 700 m allavoolu. 

Valnejõ̂ i: 23* aprillil 1935 kuuldi I!8mncveskil sageli 

jäälinnu häält (Eplik, 1935). Järgnevail aastatel nähtud Valgejõel 

sügiseti mitu korda (A.̂ oljo) .Hilissuveti vaadeldud nii Valgejõel 

kui ka Männiku joel (Järv. 1940). 

Loobu jo;?i2 14. juulil 1939 va deldud 1 is. Vatku lähedal 

(Ruglssoô  1939). 

ialmse jõgi."talvel" (1902. aasta paigu ?) 2 korda kohatud 

(Koch, 1911). 

-oelja jõ̂ ii Vaadeldud mitmesugustel aastaaegadel Rutja-. are< 

pa ja Varangu kohal paari â  taklaime jooksul umbes 1920. aastalt 

alates (A.Leckbandt). 23.veebruaril 1915 lasti 1 ̂  ad., keda 

hakati tähele panema Juba eâ a aasta jaanuari alguses Relja jse 

ülemjooksul Vetiku veski juures tihel k olnuna ta kärestikul 

(Buturlin, 1916) 

tunda Ka sel Joel esineb nii kai kask̂ ô ûl 

eriti sügiskuude vältel umbes 1920.aastast alates pidevalt..aob 

novembri lSpul v̂ i detsagbri alguses „a auigi n it.rand** veskipai-

su alune on ka talvel lahti, jäälind siin ci talvitu.i:sineb ka Koka 

la veaki ûurca.Augusti lõpul lt?% v<* doidi 1 is .korduvalt Ulvi 

Juures. 5. oktoobril 133? Isiti 1 is. vigastatud tiivaga Kundas 

tel̂ *̂ ît&aadi all ̂ aas Jõest u*̂ bes 1 oâ ai.KovoALri .̂ -̂ ses 
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1938 vaadeldi 3 is. karraga Kunda veski juures, varemini nähtud 

aga ainult 1 is. kaupa (kõik need andmed A.Leckbandfilt ja 

R* Tarde'lt.). Novembri esimesel poolel 1939 esises sageli Kunda 

jõe alamjooksul (E.Mikelsaar). 

Nigula jõgi: vaadeldud Pärna küla juures (A.Leokbandt). 

Narva jSgi: esineb ka Narva joo ääres (̂  oeh, 1911). 

Hulguaegsed jaRlinnuleiud Kesk-Bestist on 

vähem arvukad kui PBhja- ja lagu-Eestist. Isegi kestvama omitoloe 

gilise vaatluse all olnud Ramu ümbrus, Tori-Jõesun ja Jõgeva 

näitavad jäälinnu haruldust* 

Saû a ;!8̂ i (P̂ rnu juures): j8e alamjooksul nähtud augus-

tis-septembris (V.Thomson). 

Tori-Jõesuu (Navesti jSgi): 29. aprillil 1939 vaadeldud 

1 is. Viira talu kohal piki joge ülesvoolu lemmal. Samas vaadeldi 

1946. aasta mailruu. teise poole vältel 1 is., kes hiljemini kadus 

(1'Tilk)* 

Sunre-Jaaxi (Navesti j3gi): 1 is. vaadeldud umbes 1936. 

aastal (A.Lüha). 

Auksi järv (Viljandimaa): 1 ie. vaadeldud umbes 1900., 

aasta paiga (J.Vilip). 

Norra allikad (Endla järvest loodes): Väinjärve vallas 
' 

Piibe j§e lahedal 2 suurel talviti jäävabal allikal vaadeldud 

korduvalt alates umbes 1920. aastast jäälindu. 1930. aasta paigu 

"talvel" siit 1 is. lastud (B.Saaremägi). 

Pedja j8̂ i. Juulikuus 1904 vaadeldud jäälinde Puurmani 

juures, kuid pesitsemist ei saadud kindlaks teha. Järgmisel aastal 

olid nad sealt kadunud (Qtto, 1905). Suvel 1930. aastate paigu 

nähtud 1 is. Simuna - K̂ ru vahel (B̂ Sgareĝ gi).Kahel korral näh

tud varakevadel Jõgeval e$ne 1935. aastat jäämineka eel läbilennul 

põhja poole. 5. septembril 1946 vaadeldud 1 is. Jõgeval jõe ääres 

paadininal peatumas (R. Tâ ). 



Avinurme: augustis 1938 nähtud 2 is* Avijõkke suubuva kraavi 
* 

ääres kahel korral (Miehelson. 1939). 

ôitsjärv: umbes 1945. aastal septembrikuus vaadeldud kaks kor

da 1 jäälindu järve edelakalda ääres vaiadel istumas (E.Savi). 

šä̂ Msä̂ îi+Tihedasti asustatud jäälinnualana aa Kagu-Eestis 

liigi esinemise kohta hulguajal rohkesti vaatlusi, millest nii 

mõnedki peaksid kuuluna pesitusaja hulka. Ebamääraste daatumitega 

andmed on ettevaatuse mõttes paigutatud aga siia kategooriasse. 

Emajõgi.Lõunast suubuvate jäälinnujõgede ja pesapaikade lähe

duse tõttu kohatakse Rsaajõel jäälindu sagedamini kui seda võiks 

arvata jõe ebasoodsa füslognoomia tõttu. 

30. juulil 1936 lendab 1 is. veidi allpool Pedja jõe suuet 

(N.Hikelsaar). üamalt vaatlejalt pärineb ka rida tähelepanekuid 

lartust allavoolu Haaslava, Kabina ja Kaagvere ümbrusest: 6.april

lil 1934 1 is. lennul 0,5 km Haas lavalt allavoolu, 21. oktoobril 

1934 1 is. ülalpool Kaagveret, 9. augustil 1935 1 is. ülalpool 

Kabinat, 22. augustil 1936 1 is. aaagvere kohal ja 22. augustil 

1937 1 - 2 is. jälle samas (N.Mikelsaar).Pole võimatu, et need 

isendid pürinevad Haaslava kohal Emajõkke suubuva Roiu jõe pesa-

paigalt. AUid isegi Tartu linnas vaadeldi 1938. aasta hilissügisel 

4 korral üksikut jäälindu: 10.novembri paigu ja 14. või 15. novemb

ril Kalevipoja samba kohal (14. joon.) ja 20. novembril emajõe paa-

disadama juures, kõigil kolmel korral esimese hommikuvalgega 

(iumari. 1936), ja 25. novembril meltsives&i tiigil (H.Mikelsaar). 

Roiu jõ̂ i. 26. augustil 1937 vaadeldud Aage ja Roiu juures 

kummaski kohas 1 is. (A.Lint). 28. augustil 1948 jälgitud Roiu 

sovhoosi juures (E.Kuaari). 

Kambja Lubja ojal vaadeldud jäälindu umbes 1938. aastal 

(aeg ?) (G.Vilbaste). 

Elva jõgj. Jügisel 1885 Hellenurme juures esmakordselt 
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vaadeldud (äiddendorff. 1837). 23. juulil 1922 nähtud 1 is. 3,5 

km allpool Hellenurme mõisat (R.Richvald) ja 1935. aastal (aeg ?) 

2 km allpool Hellenurme veskit (K.Vares). Elva juures Peedu ja 

Vapraaäe ümbrusê  j&eoaal nähtud mitu korda mitme aasta väitel 

sügiseuvel (V.Zelnin).Võib-olla pärinevad Elva jõelt ka need kahel 

korral vaadeldud üksikud jääl innud, keda kohati Aru asunduse lä

hedal väikesel järvel hilissuvel 1939 ja Aru Kärsamüe talu maal 

asuva tiigi ääres umbes nädala vältel igal hommikul septembri 

alguses 1945 (V.želnin). 

*üija jõgi. Loorvere-Valgemetsa-i iidjärve-Taevaskoja vahemi

kus teostatud plaanivaatluaed annavad jäälinnu mittepesitusaegse 

esinemise kohta aastaringis järgmise kokkuvõtliku pildi. Jaanuari

kuus on nähtud 2 aastal (1937 ja 1949), veebruari esimesel poolel 

ainult 1949. aastal.Mõnel aastal saabub jäälind vähemalt veebru

ari lõpul, sest 1. ja 2. mirtsil 1939 nähti jõel juba mitu is. 

Märtsis, kõige hiljemini aprillis, saabub kogu koostis kohale. 

1940. aastal, peale pakast talve, oli väheseid jäälinde naha ai

nult maikuus, enne ja pärast seda puudusid. Augustis juba hulgub 

suur osa jäälinde ja lahkub jõel*6. 1940. ja 1942. aastal (arvata

vasti ka 1941. aastal) puudus jäälind kogu sügisauvi. Septembris 

on tavaliselt jäälinde kaunis vähe.Oktoobris on sisseründe tõttu 

väljast mõnel aastal jäälinde rohkem kui eelmisel kuul ja üksiku

tel aastatel kestab selline arvukam esinemine kuni novembri lõpuni, 

1947. aastal aga oli jäälind novembris jõelt juba kadunud. Detsemb

ris kohati jõel veel mitmeid jäälinde 193C., 1939. ja 1948.aastal. 

Nii võib jäälinnu aaatarutmis Ahja jõel üksikute aastate kaupa 

konstateerida suuri erinevusi (K.ggmari, A.Kumari ja A.Lint'i 

andmed)* 

Ora jõgi (Ahja jõe haru), üksikut is. vaadeldud Põlva 

raadtaesilla lahedal 11. ja 16. juulil 193S ( ..Kumari) ja 26. augus 

til 1939 (̂ .1umari). 
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reri (orA j8e haru). Nähtud üksikud korrad hilissuvel 

ja varasügisel (B. Taga). 
-S-" 

VShaadn jSni. Sügistalvel 1934. või 1935. aastal nähtud jää

lindu sõmerpalu veski juures (A.Lint'i andmed). 

Nurei.Nähtud (agg ?) Nursi ühel ojal (R.Vares) . 

Aatckovn ô  (Petseri). Sügiseti vaadeldud mitu korda 

(y. Skvggtsov). 

Laatre oja. Vaadeldud augustis 1939 Laatrê as. lähedal 

(Ostrat. 1939). 

Pedeli jõgi (Valga). Valga linna ja Seege veski vahel vaadel

dud augusti esimesel poolel 1927 ja Valga linna piirides pumbanaja 

rajoonis augusti 18pul 1931 (V.Želnin). 

Ühne jõgi* õhne j8e suudmel ja Koorküla all vaadeldud jäälin

du juba enne 1938. aastat (aeg ?! (A.Lintii andmed). Helme Keisri-

ojal (Ohne j6e haru) vaadeldud 10. novembril 193S 1 is. (Vares, 

1938).. 
Pärlijõel (itustjoe haru). Esineb sügiseti (R.Treiinan) ja 

kevadeti (Pill, 1939). . 

Peetri jSfti (iMstjõe haru). 2 jäälindu. sageli kohatud (aeg ?) 

(peltser. 1937). 

Mustjõgi. Jaanuari keskpaiga 1939 vaadeldud jäälindu Must jõk

ke suubuvate magistraalkraavide ääres (Pill. 1939). "Talve tulekul" 

1939/40 vaadeldud samas. Kareda pakase ajal leitud kraavikaldalt 

1 ls. surnult, pärast seda kadas jäälind (Pill, 1940). 
-

Vana-Roosa jgrv (ilustj8e lahedal). 1 is. lastud juulis 1923. 

Augustis 1928 vaadeldud samas jälle 1 is. (N. Juhtund). 

Koiva j8ai. Augustis 1938 vaadeldud jäälindu reiküla-Taheva 

vahel (L.aepp). 

kaugemal). Peale pesapaikade Tsereha j5e alaajooksul, Piusa j5el 

ja Irboska järvel septembri keskel 1894 ̂ tud paari teatab Zarud-

ngi (1910) veel 17. Juulil 19u0 aî ggF-̂ olbitsi jõel lastud 1 is., 



1. jaanuaril 1899 Goroskina küla lähedal jäävabal Fskova jõel 

vaadeldud 1 is. ja sügisel (aeg ?) Pihkva lähedal vastu telefoni

traate surnuks lennanud 1 is. 

3. Jäälind Läti NRV-s. 

Välja arvatud vähesed jõed maa idaosas, mis Velikaja süstee

mi kaudu suubuvad Pihkva järve, kuuluvad Lati NSV jõed Riia lahe 

ja Läänemere vesikonda. Jäälinnu pesitsemise seisukohalt läti NSV 

jõgesid üle vaadates hakkab silma pesapaikade tihedam koondumine 

Riia lahe vesikonna jõgede ülem- ja keskjooksule (2+ joon.). 

40* Salaea jõgi. Hazsalaca juures (Skanais kaina) vaadel

dud juba 6. aprillil 1687 1 is. ja sama aasta 9. juulil 1 paari 

(Middenderff, 1890). Koht näib olevat jäälinnu püsiv pesapaik. 

Käesoleva sajandi neljandal dekaadil on samas konstateerinud 

pesitsemist K.Vilks ( 22. joon.). 

41* ̂ alta jô i. Vilani juures pesitseb vähemalt 1 paar 

J* Petersons* 1938 ja 1939). 

42. Ped̂ e jõ̂ i. Keskjooksul 18 km pikkusel jõeosal Litene 

ja Silnieki vahel pesitseb 3 - 4 paari.Alaajooks on asustamata 

(J. Petersons, 193S). 

43. Lejasciems.Tirzâ  ja Gauja jõe ülemjooksu ühinemiskohal 

pesitseb mitu paari jäälinde. Tirza jõe suudmeosa 15 km pikkusel 

lõigul leitud 1 pesa, Gauja jõe ülemjooksul ca 10 km ulatusel regis

treeritud 3 - 4 paari pesitsemine (K.Vilks, 1932 - 1938). 

44. Gaujas nuisa (Gauja jõgi). Suvel vaadeldud jäälinnu 

esinemist, pesitsemine on tõenäone (Grosse, 1933). 

45. Rausa jõgi. Smiltene juures vaadeldud jäälinde, pesitse

mine tõenäone (Stoll. 1904, J. Petersons)* 

46. Cesis (Gauja jõgi). 1892. aastal leitud 1 kurn (loudon, 

1895). Juba enne 1830. aastat samast lastud 1 is. kaavik Riia Loo



dusuurijate Seltsi kogudes (Russov. 1680), mida mainib ka achwe-

dw (1894)* Ka hiljemini konstateeritud samas, Cesisest ülesvoõ-

lu (J* Raeenis,1939) (15.joon.). 

47* Amata jCni. Karli ja Svarta juures liivukivi-paljandite-

ga j8el (J.Racenic) (16.joon*). 

4&* 8s&̂ a jê j Amata ja Braala joe suudmete vahel on asusta

tud ea 2 paariga (K.Gyif̂ lis, 1933). 

49* Braala jSe alamjooksul mitmed pesad (..G riiulis 1933, 

J.Petereons. 1937 ja 19%). 

50. 3iKulda (Gauja j8gi). 1926. aastal 1 paar (B.Berzins). 

Pauja jSe alamjooksul Siguldast allavoolu jialind ei näi pesitse

vat (J.Petersans). 

51. Llela Jugla J3̂ i. Ropaža muiaa juures alates umbes 1890* 

aastast haudelind, Zaku muisa juures alates umbes 1900 (Stoll, 

1904, J. Petersons). 

52. Naga Jtmla jô i.Seluohina juures 1 pesa ( . otersaas,1937, 

19391 ja Cekuli juures 1 pesa (J.Petersons, 1935 - 1937).Viimases 

kohas on pesapaigaks kuni 10 m kõrgune kallak liivaseinaa, mille 

harjal kasvab noor männimets ja vastaskallas on madal, lage(J.Pe

tersone) . 

53. ORre (Daugava haru). Joe alamjooksul on teada 3 pesa

paika, neist 2 on juba väga kaua asustatud. Rembatese lähedal Avo-

tini juures pesitseb 1 paar alates umbes 1595. aastast igal aastal. 

Teine sama pesituskoha pesapaik asub ülnxjenieki juaares, kus 

1 poar pesitseb alates umbes 1905* aastast samuti igal aastal. Kau

gus eelmistest pesapaigast on ca 2 km. „  ̂
( j. 5ilin% ). 

tarnal j8el Sgresgala juures pesitsevad mõned paarid (K.Grinu-

lis, 1926, 1933, J.Petersons,1927 - 1929, 1938). 

54. Perse jô i. Alamjooksul pesitseb igal aastal umbes 3 paa

ri (J.Raceais), m3ned paarid ka .â â jooksul (J.Petersons). 
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55* --awtay.;, jüf-d. L̂ ti KoV territooriumi ulatusel piki Dauga

va jõge Rraalavaat Kiiani on jäälind haruldane ( .̂ rigRlie? 1932). 

Veidi cagedâ ini esineb riavinas-iô lsiese ja Ikskile-BaHgaale 

vahel (J.RHC41J.L ja J. ̂ eteraonc) .Toenctooclt pärineb suurem osa 

Daugaval n̂ iaolevaist jäülindudeat tema lisajõgede pesapaikadelt. 

56* .Rtiaa jô i (̂ ielupe haru). Dalbe j-rurcs pesitseb vahenalt 

1 paar (̂ .Grirralia. 1927. T. Gtrautsclis. 1930, J. jetersons,1936). 

57. &erac ;jô  (Lielupc haru).Umbes 2 ka Dobelest allavoolu 

192L ja nahtavaati ̂ a järgmistel aastatel 1 pesa. Esineb ka ülal

pool Ddbelct (JVgaceniG, 1932). 

53* Lielupe .jõel ülalpool Asarit 27. juulil 1904 pesakond 8 

lindu (hcrr.-Sl. 48, 1905, lk. 11 ja 14, atoll,1904). kes ilmselt 

olid välja hautud samal suvel kuski laheduses. . 

59. ̂ loeene jô i. Valguma järve ja Janieris järve vahel näh

tavasti igal aastal vahemalt 1 pesa (H.ersiia). Ilmsesti siit 

pärinevad ka mõnikord ̂ anieris järve kanalite ääres silmatavad 

jadlinnud (Grosse, 1942). 

60* Uer̂ yâ :s-kaiial.En.̂ ures järve ja mere vahel tõenäoselt 

pesitseb (j.Petersonp. 1930), selle kai all üares on nähtud kordu

valt (Transehe. 1942). 

61. ̂ -ava jô l. andava ja Sabile vahel Vel̂ ia ala ("Kuradi-

koobas") juures 1 pesa (i.Grî ulis. 1926, j.petersons, 1937-1939). 

62* Irbe jô i* Kesk- ja alamjooksul, itte vaga sageli 

(K.Vilke. 1926). 

Reale eelmainitud koĥ tade on Kuraemes Ziemupe juures 1884 ja 

1885 vaadeldud üht jäalinnupaari (Lliddendorff. 1868), kuid mingeid 

pidepunkte pesitsemise kohta selles teates ei esine. 

Jäälinnu hulguesinemise kohta Läti NSV alal on mõnesuguseid 

kirjanduslikke teateid (Riia Loodusuurijate Seltsi,Korrespondenz-

blatt, Daba un Zinatne jt. perioodilised väljaanded), et aga ena

mik vaatlusi on alles avaldamata ja hajutatud, tuleks kokkuvõtet 
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oodata läti ornitoloogidelt* 

4* Mõningaid andmeid areaali kirdeosast 

Jäälinnu Alcedo atthis ispida L. areaali täpse kirdepiiri 

kohta ei näi veel valitsevat täit selgust. Nõukogude Liidu loode

osa# paistab see kulgevat (Buturlin ja Denent jev, 1941) Leningradi 

lähistelt läbi Leningradi ja Pihkva oblasti kuni Minskinl.Bianki 

(1926) järgi on jüaiind Leningradi oblastis eksikülaline, Pihkva 

oblastis haruldane haudelind. Puudub hsudelinnuna Laadoga-Valdai 

vahel ja esinemine on võimalik? kuid alles tõestamata Kalinini 

oblastis. Pra&Btov (1937) ei tea tõendada jäälinnu esinemist Lenin

gradi ja Kalinini oblastis, kuid Valgevene NSV-s on ta haruldane 

haudelind. 

Lokaal-avifaunad NSV Liidu loodeoblastite kohta valgusta

vad jäälinnu esinemiŝ küsimusi detailsemalt. Büohner (1887) arvab 

liigi Leningradi oblastis puuduvat. Blanki (1909) teatab esimesest 

jualinnu leiust 18. aprillil 1900 Luuga maakonnas Jastcuri ojal 

Bekovo juures. Järgmine leid pärineb 1904. aasta sügisest Gdovi 

maakonnast, kao augustist novembrini vaadeldi 2 ĵ ülindu Lotškina 

Õ̂el (Pihkva jürve põhjasoppi suubuva Tsemaja jõe haru) Upasov-

tšina kula juures. Detsembri keskel jõgi kilnus ja jäälinnud kadu

sid. 21+ novembril 1905 vaadeldi sâ as j ülle 1 jäälindu. Blanki 

arvates pärinevad Leningradi oblastisse ilmuvad jäälinnud, kee ot

sivad endale kinnikülmumata veekogusid talvitumiseks, Baltimaadelt. 

21. septembrist 1915 kuni sama kuu lõpuni nähti 1 is. blavjanka 

jõel Pavlovski juures (Blanki,1916). 

1944. aasta märtsist juulini oli käesoleva töö autoril 

võimalus teostada omitoloogilici vaatlusi Leningradi oblasti loode 

poolseima tipu peaaegu kõigil siseveekogudel, seehulgas ka mitmel 
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aelgeveelisel kiire vooluga väikesel jõel fKotlõ laiem ümbrus 

läänes kuni Luuga jõeni, põhjas kuni Koporje laheni). Hoolimata 

mitme jõe sobivast füsiogaoomiast ja tcitekalade rohkusest jäälin-

du ühelgi ei esinenud. 

Mhkva oblasti linnustikule pühendatud Xarudnõj (1910) 

põhjalik t88 näitab, et selles oblastis jäälind neil aegadel oli 

väga haruldane haudelind, kelle pesitsemise t oli teada väga vähe 

ja kes ka hulguajal oli haruldane (kõik need andmed esitasin juba 

tagapool). 

Mis puutub Kalinini ja Velikije Luki oblastisse, siia on 

nende alade linnustiku kohta teada üldse kasinalt kirjanduslikke 

andmeid. Sõjapäevil 1943. aasta märtsist juulini teostasin omito-

loogilisi tähelepanekuid Toropetsi ümbruses ja juulist novembrini 

Velikije Luki tasandikul, kuid jäälindu kuski ei silmanud. 

Jääb veel puudutada areaalipiiri Valgevene NSV-s. Minski 

ümbruses eelneb jäälind Snltnikovi (1913) andmeil sügiseti vähesel 

arvul. Hüvel on autor teda näinud üksainus kord ja ei või midagi 

kindlat öelda pesitsemise kohta, arvab teda aga esinevat haruldase 

suvelinnana. 

Kõigest seni teadaolevast võib järeldada, et iopida levi

ku ulatus kirdesse piirdubki Nõukogude Balti vabariikide idapiiri-

aladega. Kliima-tingimused peaksid olema üheks oluliseks põhjuseks, 

miks isglda ei saadama praegusest kirdepiirist kaugemale mandri 

sisemusse ja miks tema koostis Peipsi järvest ida poole järsult 

langeb. 



- 51 -

5* JL̂ linnu leviku a ÕltuviY,; skkorniatcjurc ist. 

kesitussuhetes uärmuseni spetsî liseeruimd,ühekülgselt järsku

de pinnasepaljanditega seotud stenöökne jäälind levib ..osti ,a 

Läti NbV-e, nagu näitab lovikukaart (<̂ + jtyt**.), laiguti. Muidugi 

toovad järgnevad vaatlused pesitusalade vahelistele "tühjadele" 

laikudele veel edaspidigi juurde uusi juhuslikke või ka alalisi 

pesapaika, kuid küsitav on. Las järgnevad täiendused liigi leviku-

pilti l̂ uaemere idarannikul eriti oluliselt teisendada suudavad. 

Liigi omapärane asustusiseloom nõuab järelikult põhjuste selgita

mist,mis sellist laigulist levikut tingivad. 

kui heita pilk füüsilisele ja geemorfolooglliscle kaardile 

(NSVL geomorfoloogiline rajoneoririne 1947), ilmnevad siit üsna 

selged sõltuvussuiited pinravor&ide â j.̂ üliMiu leviku vahel. 

Reljeef ise ja ala iselised kõrgused mõjustavad kaudselt jäälinnu 

asustust, kuid reljeefist olenev jõgede iseloom,vooluvetest ja 

varisemisest tingitud paljandid ja pinnakatte, eelkõige mullasti

ku omadused, on sellega otseseoses. 

Jüba Ühes oma varasemas töös (gumari, 1940 a) tegin tõenäo

seks, et jäälinnu pesaleidude kuhjumine Põhja- ja kagu-Eestisse 

pole juhuslik, vaid oleneb pesitusökoloogiliste tingimuste 

sobivusest kummalgi alal. oeda arvamust võin nUüd oma hilisemate 

andmete põhjal kinnitada. 

Jäälinnu põhimiseks, kõige tihedamini asustatud leviku

alaks Läänemere idarannikul on kagu-Besti ja ̂ irde-Läti kõrgustik

kude vööde Emajõe ja Daugava jõe vahel devoni aluspõhjal. Relle 

ala valitsevaiks kõrgustikeks on ütepä< (kõrgeim tipp kuntse magi -

217 m), Haanja (kõrgeim tipp ̂ uur-ftunamügi - 316 m) ja Vidaeme 

(kõrgeim tipp Kainina m̂ gi - 31Ĉ . Kõrgustikke lahutavad ükstei

sest laiad orundid a nõod, mida kaudu kõrgustikelt oma lisajõgede 



Raudu vett kogudes voolavad ala kesksed jõed. Kolkide tähtsamate 

jäälinnujõgede ülemjooksud algavad neil kõrgustikel või nende 

jalameil. 

Otepää kõrgustik annab alguse Ahja, Võhandu, Elva ja Väike-

Rmajõele. Haanja kõrgustikult algavad Piusa, Pärli, Peetri,iededze 

ja rida teisi jõgesid, Vidgeme kõrgustik on lätteks Tirza, Gauja, 

Amata, Jügla, Ogre jt* jõgedele. 

Kogu sellele laialdasele alale on omane rahutu reljeef. 

Kõrgustikke iseloomustavad moreenist koosnevad kingustikud ja suur-

kuplid, mis Pihkva järve poolsel tasandikul maad aimavad avaraile 

ürgorgudelc? Vldaene kõrgustiku piirialadel aga jürsunolvalistele 

puhandusorgudele* Kõrgustike piirkonnas tõuseb moroenkattc paksus 

kohati üle 100 m ja tingib siinsete pinnavormide suhteliselt suu

ri relatiivseid kõrgusi. 

Teine jääliimu levikuala asub lavajal Eurseme kõrgustikul, 

mille körĝ žâ ks tipuks on Kamparkalnsi nägi (188 m). l ellelt 

kõrgustikult algavaist jäälinnujõgedest on mainida Bcrae, Abava ja 

Irbe jõge. iaxrzeme kõrgustiku asustusalal on jäälinnu koostis märk

sa hõredam kui eelmisel suurel massiivil. 

Asustuaajalooliselt kõige noorem, PÕhja-Lesti jäälinnu-

ala, piirdub PÕhja-Eecti rannikuvöõtmega ja on tihedasti seotud 

glinti läbivate jõgedega. Võrreldes kahe eelmisega, on selle ala 

reljeef hoopis lame, sest et moreenkate paepinnal on Õhuke ja jaotu

nud ühetasaselt, laepealse platoo relatiivne kõrgus on alla 50 m. 

Siinsed jäälinnujõed on Keila,Vääna,Pirita,Männiku,Valge jõgi,Palmse, 

Selja, Eüada ja Roesoni jõgi. Kõigil neil on jäällnnu asustus 

hõre (enamasti üksikute paaridena), koondunud peamiselt alamjooksule, 

ainult üksikuil (Keila, Pirita) ka keskjooksule. 

Bellega on Eestil ja Läti NSV-s kokku 3 kompaktset 



jäälinnu levikualas POhja-Resti rannikulähodane lavalanskmaa, 

Kaga-Eesti - Vidzeme kõrgustik ja Eurzeme kõrgustik, mis leviku-

kaardll (2. joon.) aa viirutatud. / 

Nende vahepealseil aladel jäälind pesitsejana kat puudub vSi 

esineb hajusate paaridena, tellised alad on: Eesti NSV läänesaares 

tlk, LLgge-Restl tasandik, Vahe-Lesti metsade ja rabade vööde, 

Pandivere kõrgust! :, Alutaguse metsad, Tartumaa suurvoorestlk, 

iämu tasandik, Loode-Läti tasandik, Riia-Jelgava nõgu, Kurzeme 

ranniku/tasandik ja at̂ ale kõrgustik. 

Peale Pandivere ja Latgale kõrgustiku on kõik ülejäänud 

alad êsti ja Läti NSV suurimad tasandikud, millest osa on kaetud 

vana põllukultuuriga kultuurmaastikuga, teine osa laialdaste met

sadega , soodega ja rabadega. Neil tasandikel hoovavad Balti 

provintsi suurjõgede laiad veerikkad alamjooksud või looklevad 

tuhmiveelised madalakaldased soojõed rõhurikaste luhtade keskel. 

Vähesed paljandid, mis nende kallastel jäälimu pesitusUkoloogi-

lisi nõudeid rahuldavad, muutuvad vastuvõetamatuks lähikonna jõe 

ebasobivate toltumlsõkoloogiliste tingimuste vahendusel (vee väi

ke läbipaistvus, tume põhi, kohaste varitsemispaikade vähesus). 

Kõik see näitab, et reljeefi vaheldusrikkus etendab jää

linnu pesituslevikus kaudselt osa, sest et vahelduvad pinnavor

mid koosmõjus vooluvete tegevusega loovad terale vajalikud pesi-

tustingimused, millest on sõltuv jääli: nn levik haudelirnuna. 

seoses reljeefiga tuleks tähelepanu pöörata ka jäälinnu 

vertikaalsele levikule, alcedo atthls isjpida . levib I.esk-

Enroopa mägedes (Alpid) kuni 18C0 m kõrguseni (1-iethammer. 1938). 

Aleedo a$this a&thisL. levik ulatub Altais kuni 1100 m (guakin, 

1938)* Kaukasuses kuni 18u0 m (Menzbir. 1895)* 

Läänemeremaade kõrgustikud ei suuda oma väikese kõrguse 

tõttu 3äälinnulB pakkuda mingeid ekstreemseid levikupiire ja tema 

levik siin ei sõltu hoopiski kõrgusvahekordadest. *5ige madalamad 
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jäälinnupesad on leitud merepinnalt 10 m kõrgusel (Rossoni jõgi ja 

Mersrags kanal), kõige kõrgemad ligi 130 m kõrgusel (Haanja kõrgus

tiku pesapaigad). 

Suurt tälitsust jäälinnu pesitsemises omab seevastu mullastiku 

koostis ja omadused* Kõik Eesti NSV-at teadaolevad pesad paiknesid 

savikas või kompaktses liivas, ainult üks pesa (Pirital) leiti 

mnllakihtides* 

Jäälinnu pesasubstraat peab olema hästi uuristatav, kuid mitte 

liig pudev ega kergesti varisev. Teisest küljest ei kolba talle ka 

liig kõva liivakal ju, kus tihti näeme materjali liigse tiheduse 

tõttu pooleli jäänud pesakatsetusi. seepärast ongi devonlalal 

reegliks jäälinnu pesad liivakalju pealses kompaktses liivas vci 

kivideta moreenmaterjalis, väga harva liivakaljus eneses. Sellepä

rast kohtamegi Kagu-Restis jäälinnupesi juhisepäraselt ülemise 

mirukanTara serva all, aga mitte kalju alumises osas. PÕhja-Eesti 

jäälinnu jõgedel on paljandi alumine osa enamasti savirdJias ja allika

veest märg, siingi rajab jäälind pesa enamasti paljandi ülemise 

serva liiva. Nii oleks oluline selgitada, millised edaafilised 

tingimused avaldavad mõju jäälinnu pesituslevikule. 

Jäälinnupesade sõltuvuse kohta mullastikust puuduvad seni 

uurimused, kuigi pinnasefaktor just selle liigi levikus mängib 

eriti tähtsat osa* Valitsevate mullaliild.de levik peaks olema jää

linnu pesitusleviku aluseks eeldusel, et reljeefi ja vooluvete tin

gimused pakuvad võimalusi sobivate peaapaljandite tekkimiseks. 

"NSVL geomorfoloogilise rajoneerinise" (1947) jürgi asub 

looduslik Balti provints (NSVL loodusteaduslik rajancerimine, 1947) 

NSVL Buroopâ osa tasandiku Loode denudatsiooni-ylatoo jääaja-reljee-

fil, mille keskset osa iseloomustab põhimine moreenvööde (Rägu

dest! - Vidzeme kõrgustik ja Kursemc kõrgustik),põhjaosa siluri-



platoo (Põhja-Eesti lavalauskmaa). Need kolm ongi jä linnu leviku

aladeks . 

lainitud rajoone lõikavad siaemaal ribadena madala iaelise 

kõrgusega moreantasandikud. Läänemere rainikufziia lahe ranniku-

madalik ja Laadoga-Valdai vahel Volhovi-Ilmeni madalik. Koitis 

neis kolmea jäälind puudub. 

Kogu käsiteldav ala asub Filatov'! (1946) nmllaetikugeograa-

fillse leeteliae vöötme läane-loode rajooni Balti alamrajoonis, 

mida iseloomustavad moreenkuh jätised ja punakaspruun moreensavi, 

mal&adeet põhja pool (siluri ala) rähkmullad, lõuna pool (devoni 

ala) leetunud savtnullad, turbamullad ja gleistunud Emllaliigid 

vahelduvalt liivadega ja turbaga. 

Eesti NSV alal on huvitav jääljb nn levllrut jälgida käsikäes 

meie mullaatikukaardiga (LilleBa.,1946), helleks on koostatud 

tabel II, kuhu on kantud iga peeituakohta (mitte iga üksikut pesa

paika) iseloomustav pinnaeekoostia. Võrdlus tõestab kujukalt jää

linnu pesitsemise tihedat seost teatavate mullaliikidê a. 

71,P % kõigist teadaolevaist pesituckohtadest koondub savi-

liivakatele nmllaliikidcle, mille aluseks on liiva-ja eavimoreen 

või settelised liiva%, saviaja väljauhetud kruus või liivanoreen. 

Sellejuures kujuneb 3 suurecat rühma suhtelise sagedusega 33,3 %, 

25,7 % ja 12,8 ̂  teadaolevate pesituskohtadc üldarvust. Esimene 

ja kolmas neist esindavad eranditult Kagu-EeQti pesituskohti (üldi* 
j 

ne sagedus 46,1 ̂ ), teine sisaldab mõlema pesitusals pesituskohti. 

Selline peeituskohtade rühmitumine saab vaevalt olla juhuslik ja 

näitab otseselt jäälinnu nõudeid peaituseubstraadi struktuuri ja 
-

omaduste suhtes. Ülejäänud pesituskohad, mille aluakivimid eelmis

test erinevad, näitavad, et ka siin jäälind eelistab pesitsemiseks 

aaviliivaseid või liivwaviseid pinnaseid. 

Lillena (1946) järgi levivad nõrgalt ja keskmiselt leetunud 
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saviliiv- ja liivsavimullad punakaspruunil liiv- ja savimoreenil 

L8una-̂ estis. keskmiselt ja tû ;evarti leetunud kerged saviliiv-

ja liivaavî ullad punakaspruunil jämedama 18iBisê a liiv- ja 

savimoreenil koonduvad samuti Lâ u-.-esticae. Mitmesugu

selt leetunud liiv- ja kerged saviliivcmllad peeneteralistel set-

teil ja väljauhutud liivmoreenil piirduvad peanieelt Madal- ja 

nagu-Bestiga, levides vSötnera rShja-Besti rannikul. 

xii tolliks ĵ ülî nu levikupilt Eesti NJV-c kui ka kogu Lääne* 

ncrê aad̂ olla tüieati seadusepärases sõltuvuses nende mullaliiki-

de levikust, uis on 3riti sobivad tarna pesaalusena. 

samuti olulises tegvtriits jL̂ UĴ u u levikul on paljandite 

iselcon. ̂ aljardid peavad õlena võimalikult püstloodsed ja võima

likult vahe taimistunud. selles mõttes on devoniala paljandid 

oEia püstse taimis turiata liivakivipinnaga jr̂ älimule rohkem sobivad 

kui ̂ okja-̂ esti glindijõgede kallakuliced liivapaljandid, mille 

ala-osa nüsi ei saviliival on paremad võimalused taimekasvuks ja 

mille Ülaosa liivakihid kalduvad varisemisele. 

J3e iseloom paljandi ümbruses on jäälinnu pesitsemisel mää

rava tähtsusega. Jahialal peab vesi olema küllalt selge, et võimal

dada saagi silnanist ja tabauist. Vee sügavas on oluline kaudselt: 

jäälind suudab sukelduda vaid pindmiselt, selletõttu pole sügavusel 

üldse tähtsust väikeste kalade rikkail jõgedel, mida asustavad 

peamiselt pinnakihtides tegelevad kalaparvea, ktll aga on eelis- ̂  

tatud nadalad kiirevoolulised kohad sellistel jõgedel, kas jää- , 

lind toitub peamiselt pohjakaladest. 

Teiseks toitamisokoloogilieekB eelduseks on istekohad:kal-

da ääres üle vee ulatuvad puuoksad, joes asuvad kivid, vette lan

genud puud, cksarisu jne.(34. - 39. joon.). Tavaliselt kombinee

ruvad kõik need jäälinnule soodsad välistegurid kõige mitmekesise- ; 

mais vahekordades just väikestel madalsveelistel kiire vooluga 



jõgedel, ̂ ellest ka jäälinnu leviku sõltuvus aladest, kas selli

seid jõgesid leidub rohteinal m-äral. 

Naga juha kolmandas peatükis näidatud, ̂ evib 

jäälind haudelimiuna P6hja-&estis peamiselt jõgede alam

jooksul, Eagu-Bestia ülemjooksul. Glindi jõgede alamjooksud 

on ökoloogiliselt ekvivalentsed devoniala moreenmaastiku 

jõgede ülemjooksudega: sagedased paljandid, jõe allikaroh-

kus, madal ja selge vesi, toitekalade kättesaadavus. Jää

linnu levik mikroareaalidena Eesti ja Läti NSV -s sarna

neb tema levikupildiga teistel aladel, kas liik samuti 

ei levi ühtlaselt. Ilmselt mõjustavad jäälinnu levikut 

areaali koguulatusel ühed ja saiad välictingiinuccd. 

t̂ ama võib konstateerida nende alade kohta, 

kus jäälind ei pesitse. Üldiselt puudub ta tasandi

kel, s. o. väikese voolükiirusega er&siconivaeseil jõge

del. êda näitavad ka, kõik tähelepanekud Besti 

NdV *et+ 

Vahelmised laiad naa-alad, kus jäälind hande-

1 innuna levib vaga hajusalt või koguni puudub, ise

loomustavad jõgedega, mis kae allikast suudmeni ei 

rahulda jäälinnu pesitusnõudeid või rahuldavad 

neid väga kitsaulatuslikult ' või ühekülgselt. 

Võtame näit. kas või sellised vooluveed, nagu 

seda on Haapsalu ja Matsalu lahte suubuvad väikseimad 

jõed, mis kohati omavad madalaveelisi kärestikullsi kohti 

kuid peaaegu mitte ühtki paljandit, või jälle sellised voolu

veed, saagu eada on mõned P̂ rnu jõe lisajõed, mille kallastee 

leidub küll paljandeid, kuid lähikonna jõgi ise on toidnotsimi-

seks sobimatu: jüälind puudub handelinnuna nii uhel kui 



teisel. 

Kõigist seniöeldust võib teha järelduse, et jiäjianu peai-

tuslevlk sõltub suuresti neomorf&loonillsest, edaafillsest ja 

hüdroloogilisest faktorist. 
(̂ n 

Klimaatilised tlngimused̂ Läänemeremaadel jäälinnule 

Aleedo atthls ispida L. kui merelisele laänepalearktilisele alam-

liî ilc soodsad, kuid eri aladel ei avalda levikut diferentseeri

vat mõju. Jopede jääst vab̂ nenine ja kinni)rUlmumine, veetempera

tuur ja eellast solvuv toitel alade vertikaalne levik, pinnase 

lahtisulamine, ais võimaldab peeaehitaniaty mõjustavad ilmselt 

jäälinnu fencloô iat. Mõningaid andmeid nende mõjustuste kohta 

leidub eespool* 

Ainult riivamisi võika siinkohal puudutada eespool lähe

malt käsitletud 1939./1940* aasta erakordre pakasega talve mc ju 

jäälinnule ja sellest sõltuvat ajutist levikumuntust. Hagu teada, 

puudus jäälind paljudel oma endistel pesapaikadel 1940. 

aastal ja ka mõnel järgneval suvel, mida tuleb ühen

dusse vila paljude isendite hukkumisega eelnenud käre

dal talvel. Alles 1942. - 1943* aastal hakkas j;%lnd 

uuesti levima ja tema koostis näib 1948. aastaks olevat 

uuenenud. 

Järelikult on kliiniaelemontidest temperatuur jäälinnu 

leyjJn̂ le v̂ ;a sum̂ e t̂ '-tsi.uiê a ja võib ebasobivale kombinatsioo

nes kujuneda tenale letaalseks, i-ikk külmaperiood püsivalt madala 

õhutemperatuuriga kaanetab mitte ainult jäälinnu toltepaigad 

jääga, vaid tapab jäälinde ka otseselt. Heie jäälindude ränne tal

veks leuna poole on kaitseks mitte ainult nälgiiilse, vaid ka sur

nukskülmumise eest.Hell juhuslikult talvltuvad jüälinnud saavad ko

hal viibida ilmsesti ainult teatavais tempera tuurltingimusis ega 



talu mistahes üleBmüära. Kaatinentyalsam kliima Läänemeremaadest 

ida pool tingib ka meie alaaliigi peatee kirdepiiri Leningradi ja 

Pihkva oblasteis. 

Jäälinnu levik oa taiaeferaatsioonideat sõltuv ainult tea

taval maäral. 3 ui jõel on kohaseid paljandeid ja saagivaritsemiee-

kohti, on liigile tähtsuseta, kae jõeoru veerud on metsastunud 

või lagedad. Ahja jõe keskjooksul Kiidjärve-Taevaskoja vahel 

(12. joon.) asuvad jäälinnu pesapaigad ja kogu biotoop tihedate 

okasmetsade keskel, Pirita jõe alamjooksul (9. joon.) on jõeoru 

veerudel ja külg&isel lauskmaal ainult hajusaid puude-põõaaŝ e 

gruppe, eelistatav on aga see, kui jõekaldal endal leidub puude-

võ&de, mis varjab veepinna ligi lendavat jäälindu ja pakub häid 

istepaiku varitsemiseks. 

Biootilise faktori loamastikuline komponent mingib jüülin-

nu levikus suurt osa ainult saagiloomade osas* ühekülgne eristumi

ne toitumiseks kaladest seob jäälindu kõige tihedamalt biotoobi 

kalastikuga, kelle %̂ al̂ t̂ingimusist sõltub jäälinnu levik kogu 

aastaringis, salade leviku muutus seoses veetemperatuuriga, vete 

reostamise hävitav mõju kalastikule või jõe kalastamiseks ebasobiv 

morfoloogia on olulisteks levikutõketeks jäalinnule. 

Vastastikuste suhete kohta teiste Biotoobikaaalastega on 

rida vaatlusi, mis näitavad, et ĵ äliaRu aeos nendega on äärmiselt 
' 

lõtv ja jäälind ei mõjusta nende levikut ega nemad jäälinnu levikut 

Lõpuks jääb veel mõni sõna öelda inimmõju kohta jäälinnu 

levikule.Jõekallaste põhjalik muutmine, vesiliate biotoopide ilmet 

kaugeulatuslikult teisendavate ehitiste püstitamine suudab enami

kus siin varemini eksisteerinud biotsõnooside tasakaalu ja võib 

põhjustada jäälinnu kadumise. 

Teisest küljest on nüüdisajal just inimene see, kes teki

tab rohkem kui loodus ise ulatuslikke, seehulgas ka vertikaalseid 



paljandeid, rajab nende juures veeieservuaare, kanaleid, kraave 

jm., uhc sõnaga kombineerib enda tarbeks paljandeid koos veega, 

auigi jäälind ei ole sünantroopne liik, leidub andneid selle kohta, 

et ta on asunud pesitsema ka sellistesse tehisvormidesae. 

Huvitava teate Moskva juurest esitab Poijakov (1914): 

peale aastaktmnete pikkust puudumist ilmus jäälind ühe suure 

turbaraba rajooni pesitsema esmakordselt 1914. aastal, kui sinna 

eelmisel suvel oli ehitatud liivane raudteetamm, miile järsakusse 

2 paari ehitasid endale pesa* Linnu elutsemist raba ääres võimal

dasid seal juba ammu olevad turbaaugud, milles leidus rohkesti 

vaikes! kalu, kuid viimaste järskudes turbaseintes jäälind kunagi 

ei pesitsenud. 

Eesti ja Läti NSV-s ei ole jäälind kaugeltki loodusmaas

tiku spetsiifiline haudelind. Kõigil kolmel jäälinnu siinsel 

peamisel levikualal on loodusmaastikku õieti ainult laikadena, beŝ  

ti NSV ala põhim&ne ja ulatuslikum loodusmaaatlk Vähe- ja irde-

Restis on jäälinnu poolt nähtavasti äärmiselt põredasti asustatud, 

kui ta seal jBgede sobimata iseloomu tõttu ei puudu hoopis. Ealgi 

jäälind ei ole ka kultuurmaastiku jaoks eriomane linnuliik, laseb 

ta end inimtegevuse tagajärgedest vähe segada ja kai keskkonna-

tingimused talle sobivad, jätkab edasielutsemist otse inimasulate 

külje all. 

K8ik Kagudest! ja P3hja-̂ ti'';i tähtsamad jäälinnujõed 

läbivad suures ulatuses kauase asustusega knltuurmaastikkn.Talud 

jõekallastel, vesiveskid, käidavad sillad ja suvltuakohad ei takis

ta seal jäälinnu pesitsemist. Koorvere veski juures Ahja joel cm 

niihästi A. Lint kai ka käesoleva an&or korduvalt jälginud jää

linnu lendu otse üle veskikatuse. Väike-5aevaskoja seinamis pesit

seb ja kasvatab pojad üles juba paljude aastate vältel üks jää-

linnupaar, laskmata ennast segada jõekaldal askeldavaist suvlta-
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Jäist. Kunda vabriku juures sügavaaünsilise jõe orus tegutseb jää

lind nii peaitus- kui ka hulguajal, ilma et vabriku müra ja suits 

teda siit suudaks peletada. 

Veelgi mitmekesisemais kultuurbiotoopides kohtame jäälin

du sügisesel hulguajal, mille kohta esitasin andmed käesoleva pea

tüki 2. osas. 

Kõik see näitab, et kuigi looduslike olude põhiline 

muutmine jäälinnu levikut ühtedes kohtades piirab, siis teistes 

kohtades vähemaulatuslikud muudatused ei suuda tê a esinemist 

pidurdada või jälle just inimene ise ongi tingimuste loojaks, mis 

jäälinnu, levikut soodustavad. Nii valitseb tena levikus teatav 

liikuv tasakaal. 

Meie sotsialistlikus riijis, kus ühiskondliku korra, kau

geleulatuva muudatuse tõttu on ju&a toimumas või hakkavad tõigana 

Väga tähtsad muudatused senises maastikupildis, on eriti huvitav 

jälgida jäälinnu edasist ajalugu nii lõunapoolsels stepirajoonides 

kaitsemetsade ja kaitseveekogude piirkonnas kui ka Läänemere 

äärseis liiduvabariikides. Nii, nagu kunstlike veekogude loomine 

steppides (mida, muide, hästi demonstreerivad Askanla Hova tiigid, 

kus juba aastakümnete jooksul keset steppi esineb jäälind), peaks 

kalatiikide ulatuslikum asutamine Nõukogude Balti vabariikides 

teataval määral muutma jäälinnu rändesuundi a seniseid rändeteid. 



IV. Jäälinnu levimisest Läänemere rannikumaadel. 
^ ^ ^ . . 

Braegaei võrdlemisi rohkeid eainenlaandmeld kirjanduslike 

allikatega, saaaeumimaterjalidega ja aastakäaneld samal köhal 

töötanud vaatlejate suuliste teadetega kõrvutades koorub nele 

ees lahti jäälinnu levlkuareaali põhja suunas laiendamise käik 

Läänemere ümbruses. 

Millaminevikus toimunud areaalimuutused on tuntud paljude 

linnuliikide juures, kuld ainult vähestel juhtudel on õnnestunud 

ekspansioone arvukama faktilise materjali põhjal astc-actmelt 

jälgida (vord. näit. Î berizâ  ̂ r̂eola, Rer̂ î  cayiaria sê nus, 

Fhylloscopus trô hlleldesjviridanuaj. Läänemere rannikuaaid̂ jaä-

linnn Aleedq atthls isplda L. levimist põhja suunas teadlikult 

valgustavaid andmeid leidub koguni vähe. 

Jäälinnu levlkuareaali põhjapiiri dlslokatsioon Lääne

meremaadel näib autori käsutuses oleva materjali põhjal siiski 

olevat niivõrd ilmne, et seda kuidagi pole võimalik pidada juhus

likuks, populatsioonide tavalistest koostisekõikuvustest sõltuvaks 

fluktueerivaks areaalitihendamiseks.Jäälinnu levimise kohta Eesti 

NSV territooriumil olen juba varemini (iumari, 1940 a) kirjutanud 

ja näidanud, et see on meie ala jaoks huvitavaks geneetilis-zõo-

geograafiliseks probleemiks. Läänemere rannikumaade asustuskäik 

jäälinnu poolt heidab uut valgust palearktiliste linnuliikide 
n 

levimlsliikumiste dünaamikale ja lokaalsete avlfaunade muutumise

le, mis ei tarvitse alati sugugi mõõdetav olla aastatuhandetega. 

Nõukogude Liidu loodeoblastite, Soone ja Rootsi juba 

vanemaski ornitoloogilises kirjanduses leidub mõningaid märkmeid, 

mis näitavad, et juba tolleaegsed faunistid hakkasid tähelepane
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likuks muutuma jäälinnu kohalikes populatsioones ilxsnevate koos-

tisekBikuvuste vastu. Nii näit. kirjutab Î isbir (1879) tolle

aegse Tuula kubermangu kohta, et 10 aastat tagasi kohati jäälindu 

harva, kuid viimasel ajal võrdlemisi.sageli ja talle näib, et on 

Õnnestunud koguda mõningaid andmeid selle linuu liikumisest 

põhja poole (minu sõrendus B.I.). Oma suures kokkuvõttes Venemaa 

lindudest teatab Menzbir (1695) Moskva ja Jaroslavli kubermangu 

kohta jäälinnu progresseeruvast sagenemisest lt7C. aastate algu

sest alates. Me-zbir resümeerib: " Kõik see tõendab, et jäälinnu 

levik pesltusareaali põhjapiiril allub erinevail aastatel suurte

le k8ikümistelê (m±nu s&rendua 1.1.). 

skandinaavia osas peab Elonan (1922) jäälindu .Al&e&o 

at̂ is ispida kindlailmeliseks kagupoolseks liigiks, kelle 

levimistsentrum antud ala jaoks asub Lõuna-Rootsis. Tähelepanu 

väärivad mainitud autori kaalutlused rännete üle, aida mõned 

liigid aperioodilieelt sooritavad igas suunan. Lkman?i arvates 

ei puudu määramata sihiga rännetel zoogeograafiline tähendus, 

sest et sellistel migratsioonidel satuvad loomad väljaspool oma 
< 

siĝ H&sareaali keskkannatingimustesse, mis neile pakuvad sood

said eksistentsivõimalusi. ̂ el viisil saab Skandinaavia fauna 

esimesi eelposte võõrsilt ja üks selline eelpost, kes Skandinaa

via päriamaise fauna seas kodunema hakkab, on jäälind. JSgers-

kiõld ja iolthoff (1926) loevad jäälindu liigiks, kes on muu

tumas püsivaks haudelinnuks L&una-Rootsic. 

Soome kohta ennustas Kivirlkko (1926) jäälinnu jär

jest sagenevate hulguleidude põhjal tema peatset pecitpama hak

kamist ja käesoleva tõõ autor juhtis tähelepanu tõhusate vaatlus* 

te vajadusele Eesti NSV—s, mis on jäälinnu põhja suunas levimise 

Ehaks tagamaaks(äumari. 1940 a). 



Eesti ja Läti n̂ Vterri tooriumi uurinud ornitoloogid on kah-
*T( 

juks vähe tähelepanu omistanud fauna muutuste fikseerimisele 

viimase kolmveeransajandi jooksul. KRi meie kirjanduses leidubki 

mõningaid andmeid jäälinnu koostise muutuste kohta, siis on need 

kinnistatud täiesti teadmatult sellest ulatuslikust ekspansiooni-

proteessiet, millele nende aastakümnete jooksul on allunud jää

lind. 

jäälinnu leviku lahendamist Eesti ja Läti NSV äial võime 

vSlja lugeda järelikult peamiselt kaudseist andmeist, millest täht

samad toon alljärgnevalt (kõik sSrendused ninu poolt). 

Hellenurmes sügisel 1885 esmakordselt vaadeldud (Hidden-

dorff, 1867).Alates mõne aasta eest esineb Albus (rooli, 1911). 

Jäälind on alles viimastel aastatel meil teatavaks saanud, kuulub 

aga praeyi mõnel pool tavaliste nähete hulka (Kcch. 1911)* lates 

1924. aastast esineb järjekindlalt Kunda j8el (Kumari. 1940 a). 

On viimasel ajal sagedasemaks muutunud (Grosse ja Transehe, 1929). 

Samuti ka prof. Ivanauskas (kirjal.) cai võinud margata .lääliimu 

koostise ?:-:icvanist ja leviku tihendamist Leedu NSV-s. Kõigest 

sellest nähtub, et liigi põhjapoolne levikupiir pole jäänud endi

seks ega areaali asustustlhedus muutmatuks. 

Jäälinnu ekspansioonikäik Läänemere rannikumaadel nõuab 

seega lähemat selgitamist. 

1. Areaallmuutused viimase loO aasta jooksul. 

Jäälinnu Alcedo atthis ispida L. leviku tuumala asub 

Kesk-Buroopas, kuhu liik on ilmsesti migreerunud kagu suunast 

orientaalses regioonis või koguni notogeas paiknevast seltsi 

(resp. alamseltsl) Haleyones ajaloolisest tekkekeskuseet, kus 
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praegugi levib põhimine hulk retsentseid jääliimuperekandl ja 

-liike, selts sisaldab kokku 20 perekonda (Baaent jev, 1940) ja 

perekond Aleedo tosin liike Euroopas, Aasias ja Aafrikas, kellest 

ainult tiks liik Aleedo atthia L. levib palearktilises regioonis. 

Euroopa jäälinnu praeguse areaali asustusajalugu aa 

tume. Tema troopikas levivad sugulaaliigid ei tunne tarvet rän

neteks ja samasuguse paikse loomuse on pärinud ka iŝ ida oma 

areaali lõunapoolses osas. Põhjapoolsê  jääl innud ispidaalamlii-

gist rändavad, kuid mitte kaugemale kui lõunapoolsete populatsi

oonide pesitusalale. nii on jäälind nonoareaalne, lühikese rände-

teega ja, nagu edaspidi näeme, enamikus kinnistumata rändesuuna-

ga liik, mis kõik kokku vihjab sellele, et tema praegune areaal 

ei saa olla kuigi vana. 

Läänemere põhjaosa rannikumaade jääliimuga asustamise 

allikâ  ei saa otsida kustki mujalt kui eelkõige Läänemere lõuna

ranniku maadelt. 

Poolas (Menzbir, 1895) on jäälind pehmete talvede ja 

rohkete külmumata vete tõttu mitte haruldane paigalind. Leedu 

NSV-e (prof. Ivanauakas kirjal.)on üldiselt levinud, kuid mitte 

sage, kusjuures koostise kasv viimastel aastakümnetel on ilmne. 

Enamikus rändlind, kuid talvitub palju sagedamini kui näit.Eesti 

NSV-s. 

Perioodilises kirjanduses leiduvaid väikesi teateid 

sirvides satume mitte harva kehalike vaatlejate nappidele väljen

dustele, mis kõnelevad jäälinnu koostise kõikuvustest, uute pesa

paikade asustamisest, invaaioonilistest ilmuvustest mõnedel aas

tatel ja teistest liigi üldises levikupildis rahutust osutavaist 

nähetest. Need nähted ei tähenda muud, kui liigi alles vähekinnls-

tunad levikut ja populatsioonide asustusrtitmi hoovaraist. Veel 

selgemaks muutuvad jäälinnu dünaamilised levimlsliikumised siis, 



kui jälgime liigi areaalipiiri, käesoleval juhul osa pesitusala 

põhjapiiri, rea aastakümnete jooksul (5+ joon.). / 

Eani möödunud sajandi kahe viimase dekaadini, üsn̂ rguselt 

1880. aastani, kulges jäälinnu põhjapoolne areaalipiir praegusest 

levikupiirist tunduvalt lõuna pool. Praeguses Leningradi ja Pihk

va oblastis puudus liik haudelinnuna ega olnud ka veel andmeid 

tarna hulguleidudest (Büghaeg, 1887 ja Sarudnöi, 19ic4* 

Eesti ja LAti NSV alal oli ta möödunud sajandi alguses 

väga haruldane (Meyer, 1815). Kawall ja iierkel (1846) ja Seidlitz 

(1861) oma nimestikes loetlevad kull jäälindu, kuid ei märgi 

midagi tema esinemissageduselt. Russow(lCSO) ütleb jäälinnu ole

vat väga hajusa ja haruldase, PÕhja-Eestist ei ole andmeid. Kok

ku loetleb Russow ainult 4 talle teadaolevat jäälirmuleidu, neiŝ  

3 pürinevad praegusê  Lati NSV alal̂ ja 1 "Liivinaalt". Russow'i 

kaasaegne V. Romm (suul.) teab siiski kõnelda, et temal olevat 

õnnestunud saada 2 eks. kelle päritolu aga teadmata. 

Kui jäälind oleks Eesti NSV alal põline elanik, peaks 

tal oma ereda/värvuselise sules tiku ja meeldejääva km#a juures 

olema ka eestikeelne rahvapärane nimi. Fischer'i poolt esitatud 

eapurri (- jääpuri) on rohkem kui problemaatiline, milles kaht

leb juha Wiedemann (sõnaraamat). Kesk-Bestis tuntakse nääpura 

nime all vesipappi. Jäälind on kunstlik, mitte rahvasuust päri

nev nimi. Et jäälinnul pole meie tingimusis tegemist jääga 

(rõhuvas enamikus rändlind ja talvetingimusis eriti raske vaadel

da), on väga kahtlane tema nime tuletataks pidada nii ühel kui 

teisel juhul jääst. 

Reda enam põhjust on 19. saj. esimese poole autorite 

kinnitusi jäälinnu suurest haruldusest praeguse esti ja Läti NSV 

alal tegelikkuse&e vastavaks pidada. 

Soomee polnud jäälind kuni möödunud sajandi lõpuni 
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tuntud leegi eksikülalisena. 

Rootsi kohta toovad esineciisandmeid Jä/tersklöld ja Kolthoff 

(1926). L8una-Smalandis Tingsrüdi ümbruses kohati jäälindu talvel 

1860/61 ja 1861/62. Kõige vanema leaitusleiuaa märgivad mainitud 

autorid 1872. aastat JgnkUplngi juures, kuid (1922) arvab 

jäälindu juba 1856. aastal õstergötlandis Hotala juures pesitsenud 

olevat. 

BRraat 1880. aastat hakkavad andmed jäälinnu esinemise 

kohta sagenema. Gee on üheltpoolt elavana ornitoloogilise tegevuse 

tagajürg, kuid teiselt poolt ei saa ka jäälinnu jätkuvaid levials-

liikumisi, ais puhangutena esile kerkivad areaali põhjapiiri aladel, 

alahinnata. 

1880. ja 1900. aasta vahel ilmub jüälind Pihkva oblastisse* 

1894 tabatakse 2 is. Irboska järvel, 1899 vaadeldakse 1 is. Rskova 

j8el ja 1900 lastakse 1 is. "uur-Tolbitsi jõel (Zarudnoi, 1910). 

Kõige esimene jüälinnuleld Leningradi oblastis tehakse samuti 1900. 

aastal Luuga lahedal Jastsuri ojal (Biaakl, 1909). 

Kuni 1900. aastani leitakse Läti NSV alal esimesed jäälin-

nupesad ja registreeritakse liigi sporaadilist esinemist reas palka

des Eesti NSV alal. 1884 ja 1885 vaadeldakse üĥ * paari Ziemupes ja 

viimasel aastal ilmub jäälind esmakordselt Elva jõele Hellenurmes 

(Middendorff. 1887 ja 1888). 1887 vaadeldakse iJaasalaca juures 1 

paari (Middendorff, 1890). 1890 ja 1891 nahakse jäälindu Hõredal 

Harjumaal, hiljemini ka Albus Järvamaal (Koeh, 1911). 18§7. aastast 

alates hakatakse jüälindu Pirita j8e alamjooksul silmama peaaegu 

igal sügisel (Koeh, 1906). 1892̂  leitakse munadega pesa Gauja 

j3el Cesise lahedal (Loudon. 1895)) sajandi lõpu poole leiab 

stoll (1904) pesi Liela Jügla j5el. J. Petersons'i (kirjal.) arvates 

saavutas liik PShja-Lätis oma pesitusleviku põhjapiiri 1885. - 1890. 

aastate paigu. Umbes 1900 nähakse jäälindu Aüksi järvel Viljandi-



- 68 -

naal (J.Vilip). 

Soomes kohatakse jäälindu eksikülaliaena esmakordselt 

1899 Helsingist idas Botby juures. 

LBuna-Gkandlnaavlaa jätkub liigi levimine ja asustuse 

tihendamine. 1899 pesitseb jäälind Sõdermanlandis Broby juures. 

Hulkuvaid jäälinde vaadeldakse möödunud sajandi kahel viimasel 
* . r 

aastakümnel mitmeis paigas ja erinevail aastaaegadel, eriti sage

li aga hilissügiseti ja mõned koguni talvel. POhja suunas tungib 

liik kuni Fyriseni (1B99 ja 1931). Skane poolsaare jäälinnu kõige 

varasemal levikualal tehakse mõned täiendavad leiud. Esimest 

jäälindu kohatakse gotlandi saarel. Märkimisväärne cn liigi suur 

invasioon 1899. aasta hilissügisel ja talve esimesel poolel, mil

lal tehti võrdlemisi arvukaid leide. 

Upbes samal ajavahemikul hakatakse jäälindu kdhta&a 

Lõuna-Norras, kus esinemisest seni ei olnud andmeid. 1883 -1890 

novembrist kuni jaanuarini nähakse jäälindu Skienis, Eides ja ] 

Krlstiansandis, edaspidi veel mõnes paigas Lõuna-Norrâ  raimiku-

osadea. Liik kuski veel ei pesitse. 

1900. - 1920. aastani jätkub ekspansioon põhja suunas 

kõigil aladel* Leningradi oblastis vaadeldakse jäälindu augustist 
. 

novembrini 1904 Gdovi maakonnas, samas jälle uuesti novembris 

1905 (Bianki, 1909) ja Pavlovski juures septembris 1915 (Bianki, 

1916). Kuid pesa veel ei leita. Küll â a konstateeritakse liiki 

selles ajavahemikus esmakordselt pesitsevana Pihkva oblastis 

Tsereha jõelalamjooksul ja Piusa jõel (Zarudnõi, 1910). 

Jätkab tung kuni Põhja-Eesti rannikuni. Juba 1902 

kohatakse Palmses 1 paari pesitsevana (Koeh, 1911),kuld käesoleva 

sajandi esimene dekaad, võib olla invasioonide tõttu sajandi vahe* 

tusel, on üldiselt jäälinnu suureks hulgulilkumise ajaks, millal 

teda hakatakse järjest sagedamini eriti sügiseti silmama PÕhja-

Besti ra&nlkul̂ hedastel sobiva ilmega jõgedel. Loudon'1 (1909) 
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arvates on ta sel alal Põhja-̂ estis haruldane, isujal kaunis harul

dane paigalind. m̂akordselt ilmub liik Saaremaale (Mieraejewski, 

1910) ja peeitseb 1911* aastal Parasmetsa ojal (üseliga-Mierge-

yewski* 1923%*Brep. L3* Leppik (auni.) saab sel ajavahemikul 

LRuna-Eeatiat toppida 5 - 6 jäälindu, Läti HRV jõgedel on liik 

juba kaunis sagedane* 

loomest pärineb 1903. ja 1920. aastate vahemlkustkokku 

8 jäälinnuleidu, enamik augustist ja septembrist, üks ka maist ja 

jaanuarist. köieks oige nimetada kõiki neid hulkureid eksikülalis-

teks, sest ilmsesti on siin tegemist iäälinnu regulaarsete rände-

liikumistega põhja suunas. 

aelles ajavahemikus peeitseb jäälind esmakordselt korras 

Kristianaandi juures ja nardangeris. Lindu nähakse sügis- ja 

talvekuudel Norra lõunapoolseima osa mitmeis aigus (Oslo, Fredrik-

atad, kedenaes, Brateberg, Kragerö). 

Rootsis muutub levikupilt vähem. Peale tavaliseks muu

tunud hilissügisesse hulkujate pesitseb jäälind 1906 ̂ kane pool-
* 

saarel ̂ ngelholmi lähedal Ja 1914 uueati Ostergötlanaia ̂ otala 

juures . on jä lind Rootsis viimase 70 austa jooksul (Rani 

1920) pesitsenud juba pooltosinat korda. 

1920. - 1940. aastate vahemik on eelkõige uute asustus

alade populatsioonide tihendamise ajajärk. Eesti ja Läti NSV-s 

püsivalt kanda kinnitanud allohtoonne jäälind muutub meie omito-

fauna kindlaks koostiseosiseks kõigil oma kolmel kohalikul 

levikualal ja üksikuid pesi leitakse ka väljaspool neid. 

Lõuna—Skandinaavias levlkupiiride silmapaistvat nihuta

mist vist ei toimu. Tehakse uuel pesaleide senistel levikualadel. 

1932 pesitseb jäälind ürettro läänis . Leviku põhjapiir kulgeb nüüd 

umbkaudu joonelt Oslo - Väneri järv - Västmanland - Mälari järv -

Stoekĥ olm. 
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Soomes kinnistab jäälind kõnesoleval perioodil esmakordselt 

pesitsejana. 1920. - 1940. aastani tehakse seal 11 uut 

j&aliaauleidu, naiat bavftaval kenbei pi??ea jnba &uvai, millest 

pesitaskähtlasena 1 - 3 jäälinnu kestev esinemine 23. maist 

24. juulini 1938 Vantaa jSel Helsingi lahedal (Cmis Fennica 16, 

1939). Eaaaspesitsemire leiab aset 1939. ansta suvel Siuntios 40 

km Helsingist läänes (Kortlina* 1939)* Ramal kohal, kus juba 1914. 

aastast alates mitu korda jäälindu vaadeldi. 

Kõigest sellest faktide hulgast lasevad end v̂ lja koorida 

järgmised teoreetiliselt tähtsad ja asustuaajalocliselt huvitavad 

üldistused (vt. 5. joon.). 

Tegemist ei ole omitoloogillste vaatluste intensiivsemaks 

muutumise tõttu liigi "avastamisega" teia põlistel asustusaladel, 

vaid täiesti ilmselt levimislilkunisega. Seo nähtub juba sellest, 

et jüälindû "avaatata" sporaadiliste täppidena kord siin, kord 

seal, vaid lõunast põhja liikuva lainena. Kõige varasemad leiud 

pärinevad ala lõunaosast, kõige hilisemad põhjaosast. Mõned köhad, 

mis on olnud eriti kestva ornitoloogilise vaatluse all, tõendavad 

veenvalt jäälinnu ilmumist vaatlusaja kestel ja koostise pidevat 

kasvu. 

JLLälirjm ̂ lcedo at thij? iqpidâ  - . viimase sajandi vältel 

levlkuareaali kirdeosas toimunud pchjasuunalise ekspansiooni 

lähtealuseks on Läimenere l&unaramiku naad. Möödunud sajandi tei

sel poolel algas siit umbea üheaegselt kâ es sunnaa jäälinnu edasi

tung p&hja: Jyllandi poolsaarelt lle Taani väinade ja saarte Lõuna-

Skandinaaviasse ja Leedu-Poola alalt kuni "lesti NSV-ase. Jäälinnu 

levimisele eelnesid haiga aastakümnete vültel ja. ka ekspansiooni 

ajal invasloonilised hû r̂etked kaugele üle senise levlkuareaali 

põhjapiiri, eriti peale pesitusaega sügiseti. 

18C0. aastaks oli pesitusareaali põhjapiir nihkunud 
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LÕuna-Rootsis Jõnköpingi ümbrusse (58̂  p.l.), Läti Î V alal aga 

Vidaeme kõrgustiku lõunaosani (57̂  p.l.). Bulgukülalisena tungi

sid äksikisendid kuni Rootsi suurte järvedeni ja L8una-Bestini, 

kuid Norras ja Pihkva ning Leningradi oblasteis allee puudusid. 

1900. aastaks jõudis jäälind oma pesitusleviku põhjapiiri

ga Rootsis kuni Brobyni (Sõdermanland, 59̂  p.l.)* Eesti NSV alal 

kuni Haanja kõrgustikuni ( 57̂ 40' p.l.). Eksikülalisena (eelposti-

dena)registreeriti esimest jäälindu korras 1663, Pihkva oblastis 

1894* Soomes 1899 ja Leningradi oblastis 1900. 

1920. aastaks oli jäälinnu pesituaareaali põhjapiir nih

kunud juba palju kaugemale: Hardanger (60̂  p.l.) ja Kristiansand 

Norras (ilmselt mööda edela- ja lõunaranniku madalamaid alasid), 

Rootsis umbes endine laius, Põhja-Lesti rannik (59̂  30' p.l.). 

1940. aastaks oli levikupilt i orras enamvähem endine, 

Rootsis oli selle põhjapiiriga suurte järvede põhjapiir (umbee 

59̂  40' p.l.), esmakordselt oli liik tnnglrrud me Poorne lane <a 

pesitses Bdela-i oomee (u*Bt*es 10' p.l.)̂ kuid ida pool tegi levi-

kaplir laa%uae sagM saaBas ja (B&tarian ĝngrtjev, 1941) kulges 

siin lev̂ att kirdepiirina, Leningradi lähistelt ilinskini. 

Hulguisendiliste esmasleidude ja esmaspesitsemise vahe 

on teistel aladel teadmata, kuld praegusel leviku põhjapiiril on 

see Norras ja Soomes ümmarguselt 40 aastat. 

Fkspansioonikäik on kujutatud jäälinnu levimlskaardil 

(5. joon.). Põhjapoolne areaalipiir on kaardile kantud 20-aastas-

te vahedega ja endastmõistetavalt on samalevimisjoonte kulg ligi

lähedane. Siiski võib kaardil märgata, et Skandinaavias on jää

linnu levimist mõjustanud suurel määral reljeef, sest näit. Lõuna-

Norraa Langf̂ eldene ja Hardanger-fjeldi mägimaal, kus absoluutsed 

kõrgused tõusevad üle 1800 m, vaevalt jäälind saab sellest piirist 

vertikaalselt kaugemale levida. 



deistel areaali põhjapiiridel on a<g*i ka edaspidi levials-

VÕimalused olenaa ja tulevased uuringud näitavad, kuidas siia olu

kord kujuneb. 

2* Levimine põhjused. 

Lindude levimisliikumiste ja isegi alles hiljuti toimu

nud ekspansioonide põhjusi selgitada pü̂ da on seotud riisikoga 

langeda faktide aluselt hüpoteeside valdkonda. Teadmised valdava 

enamiku liikide koostirekõikuvustest ja populatsioonide asustue-

rütri hoovamisert üksikuis geograafilisis vöötmeis ja enan veel 

levikuareaalil tervikuna on allee niivõrd puudulikud, et raske on 

anda srgavarr.at argumentatsiooni ka jäälinnu levimispõhjuste kohta. 

Võrreldes palearktilises regioonis jüälinnuga samaaegselt 

levivate mõningate värblirnulistega, paistab silna jüälirnu levi-

nise vr-l̂ r"?" kUrur, wte al3.de asuatnrlpe *"uref? tihedus ja 

levinlsc erinev fencleô l̂ * sf̂ avna ̂ R̂ remera tanhya-

ees ulatub jäälirnul 403 kR-rt* 

nu*e a?.a%e asuetsniê  ponyusi puvavaa paljua autona 

teiste liitri<s@ juuren seletada endie* area*ii üleaau8tamice+ uutel 

aladel eeedea aKOioc&iiise îuKcrra Icidrurt* ja einra pcpuAatei-

<M;Ri Irardekaevu suundumise teooriaga. Kuigi teataval ajal ja ko

hal 3î e, taotleb see teccria liiale lintaustaaa 

ja ertparcÄcrnidep naas, $*ea**le*lt !*ehasril̂ î levimist 

alati ei pORtuMta ainelt areaali üleasustamine ja uutel aladel 

võrdselt heade v31 endisest paremate ökoloogiliste tingimuste leid* 

aine, seda näitab jüälirnu ekspansioon Läänemere rannikumaadel. 

Lkaikud kaasaegsed autorid seovad lindude levimisliiku-

misi kliimamuutustega areaali ulatusel voi nõnes selle osas. 

Nii näit. konstateeritakse, et Soome linnuetikus on soojusperioo-
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dil alates lüüC. aastast peamiselt levinud euroopa famiatüüpi 

kuuluvad liigid, nende hulgas ka jäälind* 

tjte. näit (193S) näitab oma Euroopa faunatuübi geograafi

lise leviku käsitluses kujukalt mõnede Skandinaavias kuni 65 p.l. 

levivate liikide põhjapiiri kiiret laigust ida suunas ligikaudu 

Leningradi laiuseni. Jäälind Alaedo atthis. iepida -L* on ka ida 

saunas langeva põhjapiiriga liik ja teua kangenat levikut siit 

veelgi ida v8i kird3 poole takistavad ilmselt klimaatilised põhju

sed. 

layr (1947) viitab levimise sisemiste faktorite tähtsusele 

areaali laiendamises, millest alles vüga vähe on teada, lema järgi 

real liikidel vahelduvad vaikuseajad levila intensiivse laiendami

se perioodidega* ais võivad järsku alata. VLlistegureist tõstab 

ka ayr esile kliimamuutusi. 

TÕnel juhul oa püütud linnuliikide levimist selgitada ka 

nn. Ökoloogilise substitutsiooniga (asendusega), mis on linnu te

gelik võime tavalisest erinevas biotoobis kohastumiseks ja uute 

kes&koanatlnginuste kasutamiseks* 

sudes analüüsina jäälinnu levimist põhjustavaid keskkonna-

tegureid, tuleb.esmajoones peatuda reljeefil, pinnasel, vetel ja 

taimkattel, ̂ he sõnaga liigi biotoopi noodustavail komponentidel. 

Viimase saja aasta jooksul on kõik need suurtes joontes 

endisega ja Läänemeremaade maastikuline ilme pole selle aja 

jockeul palju ̂ uutanud. 

Teiseks ker*la guslmHa, ̂ as ei ole jäälinnu levimisele 

tõuget andnud biotsõnootilise tasakaalu nihkumine tema endistel 

v8i praegustel elualadel, eelkõige toite alade koostises ja liigi 

enda populatsioonide tiheduses. 

Ka seda krsinust tuleb eitada* Toiduks kõlbulikke pisikalu 

leidub jäälinnu endistel ja uutel elualadel piisaval maaral. Teiste 

selgroogsete liikidega omab jäälind kõikjal väga lõtva suhteid. 



- 74 

Ka suhted omaenda liigikaaslastega viimase 100 aasta jooksul pole 

ei otseselt ega kaudselt muutunud. 

Põhjapoolsed alad aga, kahu jäälind on aastakümnete jook

sul edasi tunginud, ei oma ökoloogilisi eeliseid areaali endiste 

osade ees. figemini cn nad hilissügiseti ja talvel lõunapoolsete 

aladega võrreldes liigi eksisteerimiseks vähem soodsad kalade 

laskumise tõttu veo sügavamaiase kihtidesse, vete kiirema külmu

mise ja madalama õhû temperatuuri tõttu. 

Levimise põhjusena langevad seega ära kõik meile tajuta

vad välistegurid - peale ühe* Selleks keskkonnafaktoriks on jää-
* 

linnu levikuareaalil valitsev kliima temast sõltuva sisevete kül

mumise elukorraga ja neile kaasuva sisepõhjusega - jäälinnu 

hulkumistungiga. 

Läänemere ümbruse kliima merelisemaks muutumist möödunud 
-

sajandi teisest poolest alates näitavad pikaaegsed meteoroloogili

sed vaatlused, kartus olid aastateks, kus minimaalne temperatuur 

langes peaaegu igatalviti alla -30 C, aastad enne 1860. Pärast 

seda hakkas talvede temperatuur tunduvalt tõusma ja külmi talvesid 

on olnud perioodiliselt . lüuivi pöuaseid suvesid, mis kuivendavad 

jäälinnu peolt eelistatud väikesi jõgesid ja hävitavad nende kalast 

tikku, esines samuti peamiselt enne 1880. aastat ja hiljemini 

ainult perioodiliselt. 

Eii näeme, et on kaaluvaid põhjusi otsida jäälinnu levi

la põhja suunas laiendamise stimulaatorit kliima endisest suurenas 

maritiimsuses Läänemeremaadel 1880. ja 1940. aasta vahemikus. 

Pehmevõitu talved ja mõõdukad suved pakuvad jäälinnule optimaalseid 

eksistentsivoimalusi, suurendavad ta koostist, soodustavad ta hul-
* 

gurandeid igas suunas ja võimaldavad tal kanda kinnitada tema 

poolt eeni asustamata aladel. 

Suunaliselt alles kinnistumata ründevaist eraldab jää-
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lindu enamikust teistest oma levilat laiendavalst r̂ mdlinnuliiki-

deet. Tema "määraaata" sihiga rondod on tühtsaks vahendajaks uu

te alade leidmisel ja sinna pusima jdümisel. Ja et ekspansiooni 

üldsuund pole siiski päris määrijata, vaid p&hjasuunaline, see 

ei olene juba enam juRlinnust, vaid klimaatilisist tegureist, mis 

aastakümnete jooksul on selles suunas hakanud muutusa* 

Jäälinnu rünnete fenoloogilises pildis ja levimises ei 

puudu mitte väike evolutsiooniline tähendus. Esiteks näitavad 

need jüälinnu suhtelist noorust Euroopa faunatuübis, teiseks le

vikupildi hüppelisi muutusi meteoroloogiliste tingimuste toimel. 

_Alaedo_atthis iepida L* edasine levlkupilt Nõukogude 

Talti vabariikides oleneb palju eeileet , milliseks kujuneb loe

maa talevixas LK3rcBterc rannikumaade kliima ja juba kahtle

mata ka sellest, kuidas eliraad hietaohia inimtegevuse mOjul edasi 

Kogunevad. ̂ Blem&ia arengfuauwdi silsas pidades K̂ältuRa 

levikupildi aoogeô raafillae genees ta edaspidi huvipakkuvaks 

probleemiks, mida tulevased uurijad juba teadlikumalt ja metoo

dilisemalt suudavad jälgida* 

* 



V. Biotoop ja selle elanikud* 
:s3=ssM=s:s:s==s==c:3HB=:s3E====r:==s=a 

Jäälinnu esinenist aastaringis vaadeldes on tarvilik selgu

sele jõuda tema peaitas- ja toitebiotoobi suhtes. 

Pesitusajal on jäälind kahtlemata üldiselt monobiotocpne 

liik, dhkki leidub üksikuid erandeid, kelle peaitus- ja toite-

biotoop asuvad lahus. Küll aga jaguneb liigi pesitusbiotoop sigi-

misperieodil üksikute paaride piirkondadeks selle keskel paikneva 

pesapaigaga ja perifeerias asetsevate toitepaikadega. 

Mittepesitusajal on kogu joejooks, niivõrd kui see pakub 

kohaseid toitumisvoimalusi, jäälirmule ühtseks toitebiotoobika ja 

iga uksikisendi päevases tegevuses on kaaluv koht saagivaritsemi-

sel. Kuid isegi nüüd on igal oma teatav piirkond tavaliselt mitme 

toitepaigaga. 

1. Jaälinnu biotoop aastaringis. 

êsitusajal on liik ̂ lcedo atthis 1. kogu areaali ulatu

sel haruldaselt stanotoepne ja alamliikide biotoobi iseloom e&ineb 
* 

lokaalselt vähe. 

Eesti ja Läti !<3V-s on jäi.linnu eelistus metsastuaud 

kallastega või vähemalt uhtlamm-lepav38tmega jõgede vasta ilmne. 

bee kehtib kõigil aastaaegadel, nilLal jä liid s4ta,cslaeb. 

Primitiivsed, troopikas elutsevad jâ linnuliigid on mitte-

vesilised, putuktoidulised, puuõõndeis pesitsevad puistuliniiud. 

Palearktiline Alcedo a&this 1+ OB kõrgesti spetsialiseerunud kala-

toiduline, sekundaarselt vete türde asunud ja pinnasekoopaisse 

pesitsema kohastunud liik. ia meie jüalirnule lähedasemad mõned 

Alcedinidae sugukonna teised liigid (Cer̂ le, mõni ̂ alogon- lilkjt.,' 
ts 



- 77 -

on veega seotud ja toituvad suurelt osalt kaladest. Batsiifllise 

arhipelaagi värvustoredaist jädlindudest tegutseb osa mereramikal. 

kuld see biotoop pole eelduseks nende pesitsemisele* Motogea ja 

orientaalse regiooni arvukate jäülimiulllkide enamik on metsalln-

nud, kes pole seotud jõgedega. 

randub ämleolt tõenäosena, et ka -lê ojal̂ iŝ  I. primaar-

seks blotooblks palearktlllsea regioonis on metsastunnd kallastega 

jõed. 

Ajcedo atthis isgida L. kohastumine biotoobitingimustele, 

biotooblvaliku evolutsioon, on seotud palearktilise regiooni lää

neosas kanagi valitserud maastikaliste oludega* Põllukultuuri alla 

Võeti esmajoones hästitöHdeldavad ja viljakad jõgede tasandikud, 

orud ja muud reljeefilt sobivamad alad. rägised maastikud püsisid 

kauemini metsa all, veel keskajalgi olid Iiesk-i-Juroopa madalamad 

mäestikud ja nende jalamite kõrgendikud alles laialt metsastunud. 

rBllunduse edasitung tasandikelt ja madalil.cli mägede poole, mille 

piirdealald olid jäülinnu ammusteks asustusaladeks, ei suutnud 

jaällndu suruda mägede suunas, kus ilmsesti klimaatilised tingimu

sed olid takistuseks tera levimisele, jäi püsima oma endis

tele elualadele metsa mahavõtmisest hoolinata. 

Et Eesti KSV-ŝ metsastunud kallastega jõgesid alles kül

laldasel määral, puudub/%äälinnul tema üldiselt hõreda asustuse 

juures esialgu tarvidus sellistelt jõgedelt levida lagedaile põl-

lundusaladele. 

Metsastunud kallastega jäalinnujügedest võiks tüüpilisena 

nimetada Ahja jõe keskjooksu (12. jooi.), Võhandu jLe mõningaid 

osasid, Gauja jõge (15. joon.) jt. Xunsikud, männikud ja männi-

-kuuse segametsad ulatuvad reil paljudes kohtades otse jõekaldale, 

jäälinnu biotpop paikneb metsade keskel. 

Teisel osal jaälinnnjõgedel ulatub mets kuni jõeoru 

nõlvakuni, lamm Ise on puudeta, jõekalda läri l audu kasvab aga 
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' 
leppade vööde. Selline on osa Ahja j8ge aelle keskjooksul (13.joon.) 

Roiu jSgi (11. joon.!, Amata jõgi (16. joon.), osa tirita joge 

(9* joon.) ja rida väiksemaid ojasid. 

K8ige lagedama Unega on Keed j ülirnujõed, kus jSeoru 

veerud pole metsastunud või esineb metsa üksikute saludena, jõe

org ise on lage ja kallastel puudub ka pidev uhtlaom-lepik. &ii on 

oluliorrad Pirita joe alamjooksul mõnedel kohtadel, osalt Uelja 

joel (10. joon.), Kunda jõel ja vähestel teistel. 

Puhtais kultuurbiotoopides - põldudevahelistes kruusaauku-

des, kuivenduskanalite k ldals jt. kultuurmaastiku tehlspaljandeis 

poi Eesti ja Läti NSV-ŝ ^̂ Rl pesitsevana leitud. Pesitus&%o&oo-

gilise sobivuse ie nii neil ega looduslikel paljandeil 

olulist vahet ja jä linnu sissetung kultuurpaljandeisse tohiks olla 

ainult ajaküeimuSy muidugi eeldusega, et naabruses leidub talle 

toita. 

Hulguajal, kui enamik haudelinde on pesapaikadelt lahku

nud ja liigi järelkasv hajunud üle maa, muutub jäälinnu levik pal

ju üldisemaks. ründki on suvised jäülinnujõed teistest tihedamini 

asustatud, kuld sügisel esineb liik ka paljudel suveti jäälinnust 

tühjadel jõgedel, ojadel, järvede ääres ja isegi mererannikul. 

Sügis septembrist detsembrini on jäälinnu populatsioonide 

liikveloleku ja hulgurännete ajaks, millal liik ilmub temale eba

tavalistesse biotoopidesse. 

Jäneda põllundustehnikumi pargitiigid, kus viimase 20 

aasta jooksul on sügisel korduvalt vaadeldud jääl indu (v5rdl. and

meid käesoleva töö kolannda peatüki teises osas), meelitavad väikes

te kalade rohke esinemise tõttu j U linde kaugelt kokku, mbruses 

pole teada ühtki pesapaika. 

Hürms'i (1933) arvates nähakse vahel jäälitdu ka läbi

paistva seisva veekogu ääres. Resti HiV järvedelt on jäülinnuvaat-
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lased üldiselt allakl napidtkord vaadeldi Aukal järvel Vii'andi -

saal, kaka korda Vana-Roosa jurvel Võrumaal, Zarudnõi (1910) and-

aall lasti aaptenbris 1394 2 is. Irboska järvel. V.SelKin vaat

le* sHvel 1939 1 is. J Iva lahedal pisikesel järvel kalapüügil ja 

kohtas septembri alguses 1945 korduvalt 1 is.Konguta vallas ühe 
' 

väikese lombi kaldal kokri varitsemas a  ̂

Sügisesinemine magistraalkraavide i üres on Eesti ja Läti 

NSV-s samuti vähe tuntud: Riia lahe rannikulähedaste järvede ma

gistraalkraavid (korduvalt, mõni kord isegi järvetarseie roostikes) 

tMguatis 1938 2 is* Avijõkke suubuva kraavi kohal ( ichelson, 

1938), hilissügisel korduvalt Võrumaal nust jõkke suubuvate magis

traalkraavide üres. 

Huvipakkuv on autori poolt vaadeldud j ülinnu esinemine 

1. novembril 1945 Jäneda vallseljaku taga vesisel poõsasheinamaal 

ppauiiiveeliste lodulompide äürea. 

Mere ääres on Eesti NSV-s j iülindu vaadeldud ainult 3 

karral: septembri lõpul 1937 ja aprilli lõpul 1938 Viimsi Tammnee

me rannikul (G.Hänk) ja 26* septembril 1938 Fõõaapea neeme ranni

kul (I .iiikelsaar), kuid Leedu fSV-e rohkem (prof. ivanauskas). 

Kelle kõrval pakub huvi ka jäälinnu korduv esinemine ise

gi tihedasti asustatud linnades : hilissügisel 1910* aastate paigu 

Riias ühel kanalil (Kors*Bl. 57, 1915), novembri esiaesel poolel 

1938 1 is. korduv esinemine Tartu Emajõel ( umâ i , 1936) (14. joon.][ 

ja 25. novembril 193S Tartu Neltsiveski tiigil (I . Urelsaar). 

SügisrSnne ööseti suunab jäälinnu eemale veekogudest, 

mida näitab muuseas 1 is. lendamine vastu Tallinna diakonissihaig-

la 'valgustatud akent detsembris 1930 ja 1 is. huJ kuiaine vastu 

telefonitra ti Kundas 5* oktoobril 1937* 

tõik Eesti ja Läti NSV -st teatavaks saanud ebatavalised, 

mõned isegi kummalisena tunduvad biotoobid, näitavad jäälinnu tuge-̂  

vat hulguränduri loomust ja ühtlasi tema rändeaegset kohanemisvõi-



mttBuvisect nornist mõnevSmra erinevaile keskkonnatinginusile. 

Jäälinnu esinemine järvedel, tiikidel, kanaleil ja mererannikul 

tõendab aastaringis mitmete üksteisest tugevasti erinevate bio— 

toopide vahelduvat kasutamist, kui neis leidub vaid toitu, 

lui veel mone sõnaga puudutada liigi talvitumisest sõltuvat 

biotootimuutust, a is tuleb märkida talve alguses jäalindude siir— 

dtenist allikaile, mis nii Läti NSV-s kui ka Heati NSV-s silma tor

kab* 

' okkuvõttes v3ime märkida järgmist. Jäälind kasutab aaatarin 

gie vahelduvalt mitmeid biotoope* ĥimiseks tegevusareeniks suve-

poolaastal on pesitusbiotoop jõgedel. Ülenevalt pesituaamplituudist 

viibib jäälind selles mürtsist septembrini. Sügisel algavad noorte 

ja varade jäälindude hulkur anded, mille suund ja ulatus olene 

sobivate toitebiotoepide olemasolust, milleks oa ka nüüd peamiselt 

jõed, kuid selle korral ka teised voolu-ja seisveekogud* Vete kal-

dad mingivad hulguajal vaiksema tähtsusega osa , liik tungib nüüd 

sageli neile veekogudele, kus ta pesitusajal puudub. Teitekalade 

veepõhja siirdumisega ja jääolude järjest raskemaks muutumisega 

vahetab jäälind sügisbiotoobi talvi tuskoha vastu, rünnates kaa 

lõuna poole või vähesed meile kohale jäavad isendid peamiselt kül

mumata allikaile. 

!i Kii '' § 
2. Biotaõnootilised suhted. 

Jäälinnu Alcedo atthia ispida L. suhteid temale emase bio-

toobi zootsonoosidega on puudulikult uuritud. Siinkohal võika teha 

ainult mõningad Üldised märkmed ĵ üliuau suhetest tema saagilooma-

dega. 
Uurimised Ahja jõel näitavad kalade suurt osatähtsust jää-
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linnu toidus, suhted kaladega aa jäälirnn elus paratanatud, suh

ted muitde saagilooaadega jui usliimd. L.eeĴ mres on jLMilind v&ime

line oaa nadala sukeldumissügavuse tõtta tarvitada ainult pinna-

kalR v̂ i vüga sadalas vees tegelevaid liike* u.i sügisel veetem

peratuuri langedes kalad siirduvad vee sügavamaisse kihtidesse, 

oa jüälind sunnitud senisest biotoobist lahkuda. Vees elutsevad 

putukad ja nende vastsed on jäälianule ainult lisatoiduga ega suu

da liigile uksiida pakkuda ̂ raelaniavõinalusi. 

Jõed, kû s esineb arvukalt lepaaalmude parvi, en peaaegu 

kõigil aastaaegadel enamasti ka "head* jäülinnuĵ ed, sest see 

liik on Eesti I V̂-s jäälinnu tähtsaaakg toitekalaks. 

Jäälinnu stenofaagsus ca põhjustatud rohkem toitemiljüõst 

endast, liigiomasest toitunisviisist ja eksistentaõkoleogilisiBt 

adaptatsioonest ti i toiduvaliku laiast amplituudist, mis tingib 

teistel liikidel spetsialiseerumise. Jü^ilinnu toiduhankiaist vtl-

jaspocl vett pele autor võinud konstateerida. 

Laagiloaaade kõrval oa jäälinnukoostise Ja tena populat

sioonide tihedune mõjustajaks teises järjekorras vaenlased nii 

selgrootute kui ka selgroogsete loomade halg st. Jüülinnu vaenlas

te kohta en andmed nii meilt kui najalt v ga juhuslikud. 

ûrinused jaalinnu parasiitidefauna kohta puuduvad, i iet-

hansner (1936) võib esitada ainult 3 lii-i jäülirnu parasiite: 

T̂ iTilistesl̂ hilopteruG alcedjnia, imiucsilietoot deptjou-

lata ja i rw jss il istest ̂ tre t̂pearR&deecrag neist on ainult esi

mest kohatud jätULiž nui järjekindlamalt. 2 õi!; ainu poolt Abja jõelt 

lastud ja läbivaadatud jüälinnud olid {makroskoopiliselt? parasii-

tideväbsd. 

POMmenaalistlikest nidütoolidest esineb jäälinnu pesanate; 

jalis ja roojas mõningaid putukaid. Aĥ ja jõe jRHlinnupesade kala-

luudekihi elanikeks on oardikal istest ̂ tgĝ l̂iridaê angû onda 
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kuuluvad Qmalium rivulare ja Atheta laevaga (det. Ii. labernan;, 

lennu torn. roojakl&is arenevad mSnin̂ ad dipterid. 

Röövlindude elimineeriv mõju jäülinnu koostisele on alles 

kõige uuemal ajal teatavaks saanud* Kesk-Duroopae leitakse jäälin

nu jäätmeid kõige eram raudkulli talvemurretes. $eni olen leidnud 

tähel ainsal korral murtud jäälinnu, nimelt 21. mall 1346 Väike-

Taevasko jas. 

Jäälinnu pesade rüüstamist imetajate poolt takistab nende 

kättesaamatu asukoht. Drumpelmann'i (16(6) naiivne oletus, mille 

järgi jäälinnu vähest sagedust "Liivimaal" põhjustavat vesirottide 

ja nirkide arvukas esinemine, kes meelsasti hävitavat jäälinnu 

mune ja poegi, on vRhekaaluv fantaasia. "Ulja jõe jäälinnu poaakal-

jude murakamara serval olen seni vaadelnû Bvotomys glareolus ja 

Sorexjaraneus isendeid, ühel juhul asusid viimase käiiud otse jää

linnu pesapealses samblakattes. 

Jäälinnu vaenlaste kilda tuleb lugeda ka inimest nii otse

selt kui kaudselt. Tiigimajandeis on jäälind soovimatu külaline 

ja kuna ta ei lase end siit minema tõrjuda ihê i preventiivse 

abinõuga, jääb ainsaks vahendiks püss või püKgirauad. 

Inimese kaudse mBju juures jäHlinnu levikus peatusin 

juba kolmandas peatukis. Lisaks sellele võib siinkohal märkida 

veel rändeaegseid ohte telefonitraatide (2 hukkunisjuhtu), valgus

tatud akende ( 1 hukkunisjuht) jms. tõttu esti H3V-S. Eehra jõel 

kadus jäälind puupapivabriku reovete jõkke voolamise tagajärjel. 

L&gna-Besti mõnel väikesel jäälinnujõel võidi märgata liigi toite-

tingimuete ajutist halvenemist linaleotamiee ajal. 

Jääb veel puudutada eelmistest rolü:earvulisemald vaatlusi 

jäälinnu kooaelulistest suhetest teiste linnuliikidega, kes elut

sevad ühes jäälinnuga samas tlotoobis, samuti tema enda liigikaas-
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l&etega. 

Pesituo perioodil on jäälinnu sagedamateks haudenaabriteks 

ja Rtparlo r. riparia, juhuslikult 

lotacilla a. alha, nuscieapa s.otriata ja ̂ h&anLFgr&B̂ gĥ ĵ b&e-

nlgggue, kes k5ik pesitsevad peale muude biotoopide ka jõgede 

kaldapaljandite õõnsustes ja lohkudes* Jäällnnuga võrdseid iste

kohti jBel jagavad kõigil oma esinemise aastaaegadel Cinclus c. 

cinclus, Actitis hypoleu.cos ja ̂ &t̂ glllâ â  albâ  juhuslikult ka 

TTogl̂ dytes t̂ trô lodytes ja aoni teine liik. J8e veevälja tarvi

tavad toiduotainiseks Cinelus ĉ  einelas, \rdea_ĉ  cinerea, Anas 

p̂ platyr̂ Tiohĉ  ja Anas e. creeca, harva mõni teine pardi- või 

vardiliik, P̂ gdlMR̂ Ĵial̂ et̂  , ̂ r̂nâ h. hirundo ja teised 

juhuslikud liigid, joevee piiril käivad sageli toitu hankimas 

6̂tagilla â âlhâ  Aĉ tiŝ hĝ olê oosy Tringa oehropus, harvemini 

ja juhuslikult mõned teised liigid. 

Feele selle asustab joäärseid puistuid arvukas metsalin-

nustik, kes â a jäälinnuga kokku satub peamiselt ainult joogiret-

keil (MLn̂ ULla q. ooelebs, Turdus- liigid jt.), õlles muidu jiiä-

llnau eluliste huvide ringist enamvähem isoleeritud. 

Otseseks pesituskonkurendiks jäälinnule on ainult koloniaaJ 

ne Riparia/riparia , kes oma pesakäigud uuristab nii nagu jäälind-

ki liivapaljandeisae. Otseseks toitumiskonkurendiks on jäälinnule 

temast suuruselt ja jõult kaugelt üle olev Ardea ô  clnerea, kes 

püEäb ka üsna väikesi, jäälinnu jaoks kõlbulikke kalu. mardid ja 

jäälinnujõgesid ainult juhuslikult külastavad tiirud toituvad pea

le kalade suurel maaral selgrootutest, jäälinnu hilieeügisene ja 

kevadine biotoobikaaslane Cincluo c. cinclus on peamiselt seotud 

ehmestiivaliste vastsetega. 

Jäälinnu käitumine omaauuruste ja omatngevaste lindude 

vastu on kas va&nulik v6i ükskõikne, kirjanduslike allikate järgi 
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pu&ab jäälind hoiduda pesitsemisest kaldapä̂ sukestega samas pal-
-

jandis, kuid minu andmeil leidub sellest reeglist siiski Sige 

mitmeid erandeid* iii näit. pesitses jäälind 1938. aastal lirita 

jõe alamjooksul kaldapäüsukestega t&ises paljandis, pesa asus kal-
-

dapää&akeste üle 100 pesalisest kolooniast ainult moni a eemal 

(i.umari.1939). põlva juures Tännasilma ojal pesitseb jäälind juba 

aastaid vahelduvalt kord kaldapäüsukestega samas paljandis, kord 

sellest mõnikümmend m eemal teises paljandis. Ahja jõe pesapaika

dest pesitses jä lind 193C. aastal fiidjürve Kaljumäe paljandis 

koos kaldapäüsukestega (koloonia suurus alla IC pesa),pcsa asus 

selle liigi aasadest isoleeritult 4 m madalamal (A.Lint ). Väike-

-Taevaskoja prljandis pesitseb jäälind vähemalt 1946. aastast koos 

kaldapdacukestega samas kaljus, pesa asub pHüsukeste aitmekürme-

-pesalisest asundist 20 - 30 m eemal kalju alavoolupoolsel serval. 

Kuni vähemalt 1941. aastani kaldapaüsukesed Yäike-Caevaskojas ei 

pesitsenud, küll aga jäälind. 

âl&apäüaukesest palju sagedases jüRlinnuga koospesiteeja 

on käblik. Ligikaudu 40 % Tartu -,Võru - ja Valgamaa jäälinnu 
' 

läbivaadatud pesapaljandeist sisaldasid ka käbliku pesa* Viirase 

liigi pesitusökoloogia on jüSlinnust erinev ja teda on jäälinnuga 

ainult kokka juhtinud mets astunud vBi poõsastgnud jõekallaste 

aoodas kombineerumine paljanditega, mille nurukamara serva all lei

dub sobivaid lõhke ja oonsusi pesa paigutamiseks. Baljandipinna 

enda aukudes pole Ka veel kunagi leidnud käbliku pesa. 

Jäälinnu ja käbliku lähestikku kooselutsemine ja-pesitse-

mine mitme suvekuu jooksul näitab, et väga erineva toitumisega ja 

põhijoontes mitmeti erineva pesaasukohaga käblikus jäälind ei nLe 

endale tõsist konkurenti. Nii elutseb kumbki ükskõikselt teinetei

se kõrval* 



J§spal jandite urgudes E&rukü&ara serva all pesitseb kaunis 

harva ka â i llnwsatrika-paar . eda enam v&it linsevastrikka koht 

ta j8a -'̂ ..jras toita otaiaas ja istumas veest väljsalatuvail kivi

del. ̂ aigl jäälind p38rab linavüstrikale üldiselt vši&e tähelepana, 

leidub siiski ukaibuid vaatlusi tema vaenlikust küituniseat selle 

liigi vaata. 

Jada huvitava i oleltü vast̂ ti*mnte stüicte unri.iine jH linna 

kõige eht&ana bioteobikaaslasega, vesipapiga, mille kohta ar dmed 

seni on vaga juhaglî ud. ̂ hja jõele ilamb vesipapp ullea hilja 

au&iagl, kui enaail: jüalinde on juba lainad ja lahkub kevadel um

bes ĵ älindude pesapaikadele aaabû iae ajal. Erinevate jahipaikade 

tõttu satuvad nad teineteisega üldiselt harva kâ ka* Lüti NSV-e 

&gya jõe -î raei ĥel allikal talvi tua ̂ itu aastat j jrjem-jõda jä 

lind, l̂ hedaael jõel elutses ka vesipapp, -laajad plüdsid tiöbini-

seka kasutada allikapeaiaet koobast* kasjunrea tehtig alalisi t.-li* 

sid ja üksteise jLlitaaiai (J.Sllins). L;ti "SY-s jäülinnn taietes 

talvi tua pai: ades an sabati kehatud vesipappi. 

endast tunduvalt saarê ate ja tugevamate linnuliikide 

vaeta oa jiüliad kartlik ega s8anda neid jälitada isegi oma kalaa-

tuspai jal. rait* hallhaigra vLi sinikaelpartide eest taandab ta 

aegsasti. 

le minata jäaiiann suhetele omaenda liigikaaslastega, 

Võib märkida jäält*na äšgysaiat sallimatust teiste jä̂ lindade vaeta, 

learapaar saab ainult peaituaajal okstelsê a leplikult labi.Piraat 

peaitKaaega a tSrjnb g peaapaigalt min&na. ̂ anati t5rjatakae pesa* 

paijalt Ura pesastl̂ mažmd nesrlirmud* .õne p-eva jooksul noorte 

pesakond hajub koost. 

Mia puutub võõrastesse jr .lindudesse peaita&ajal, siis 

taleb neil küllalt sageli kokkupõrkeid p**aaaanikega,ehkki iga 

 ̂o oa sel ajal väga paikae ega teosta peale toldukandaise saare
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maid retki, cigu vouras ad. või juv., aga kui ta satub mõne naaber-

paari piirkonda, on ensaastl â i põhjast ägedaks tüliks* Ahja 

jõelt on isegi paar haruldast vaatlust, kus mbödalennul võõrast pe

sapaigast oma valvepostilt tundmatule jaülinnule kallalckaranud 

o -le seltsis pesast ka ̂  ja gsda krigistamise eaat&l kihutati 

uustulnuk üheskoos piki jõge kaugele eema&e. Alles seejürgi pöördus 

g tagasi pessa ja varsti ka J oma endisele istepaigale. Kui mcle-

maJ vatialinnud cn valjas, jälitavad nad alati üheskoos ka vSoraid 

sissetungijaid* r inu vaatluste põhjal Ahja jõel on kahe paari lä

hedane pesitsemine võimalik üksnes sel juhul, kui kummagi jähiala 

asub vastassuunas (näit. 1938. aasta pesapaikadel nr. 1 ja 10). 

jLälinaupaari territooriumi suuruse kolta pesitusajal cn mõ

ningaid andmeid. Läti NSV Gauja joel Lejacciemci juures pesitses 

10 km pikkusel j5eosal 1932. - 1938. aastani igal aastal 3 - 4 

paari. Cgre Joel Avotini pesapaigal on jahiala suuruneks kummalgi 

pool pesa umbes 1 ka. tarnal joel ̂ kujenieki tnbrusea asusid kaks 

jäalinnupesa üksteisest umbes 2 km kaugusel. 

î hja-Eestis Ürita jõe alamjooksul elutses 1239* aasta 

suvel 3 paari vahemaaga esimese ja teise val el ubes 2 km, teise 

ja kolmanda vahel umbes 1,5 km (piki jõe jooksu), ühne joel Valga

maal paiknevad üksikud pesapaigad üksteisest mitme km kaugusel. 

Väike-Rmaj8ei Ülalpool raudteesilda pesitses 1939.aastal mõne km 

ulatusel 3 - 4 paari - seega tunduv jâ linnntihedus meie oludes. 

Võhandu jõel Viira ümbruses elutses 1939.aastal 2 paari umbes lkm 

lahemaaga, sama joe alamjooksul võuküla ja Rahumäe vahel 3 paari 

järgmise vahekaugusega (piki jõe jooksu;: esimese ja teise vahe umbes 

8 km, teise ja kolmanda vahe umbes 4,5 k̂ m - hoolinata sellest, et 

kohastest paljanditest seal pole puudust. 

Täiesti rekordiliseks tuleb pidada 1938.aasta jäülinau-

tihedust .Ja.ja jõe keskjooksul ̂ cor#erc-Valgeuoo veski vahel.Seda 
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ligikaudu 18 km pikkust jõeosa asustasid mainitud aastal 14 jäü-

liDaupaari, neist v.henialt 8 paari Riidj Lrve -Valgeŝ oo veski 

vahelisel 0,3 km pikkusel jõeoaal. 2'eakmiceks tiheduseks kogu 

ala jaoks oleks seega ligikaudu 1 paar 1 kilomeetri kohta, fakti

liselt aga paiknesid pesapaigad üksteisest t ,3 km - 1 km kaugusel, 

erandina vuga lühike 12C m vahemaa pesapaikade nr. 1 ja 10 vahel 

(lühemalt /jouari , 1940).. 

Ühelgi hilisemal aastal Ahja jõel nii suurt jüälinnatihe-

duat ja nii pidevat asuatusrida joejooksu kestval ulatusel enam pa 

pole esinenud* Juba 1939* aastal peaitaea jäälind märksa hõreda

malt. 194C. aastal aauRi,aa * iidjarva - vaigeadd veaki vahemikku 

5 paari, kaid tunduvalt hõredam oli koostia ̂ oorvere-Kiidjärve 

Vahel. 

Varasügisene jüallnnutiheduB jugadel muutub kiiresti, 

mõnikord juba väheste paevade jooksul, Ja oleneb â aserände inten

siivsusest valjaat. '-ei ajal asustavad mõningaid pesapaika veel 

suvised peaaomanî ud, vahelmistel aladel hulgub aga mobiilsete 

isendite koostis. 
. 

3. *̂ aliHEU ekeiatentaõkoloonllised adaptatsioonid. 

Nii originaalne kalastaja ja koobaspeaiteeja kui seda 

on j älind̂ pakub erilist huvi ka bioloogilise anatoomia seisuko

halt .Jäälinnu adaptatiivseid morfoloogilis-bioloojilisi tunnu

seid valme rühmitada 4 suureks kategooriaks: vürvuselised kaitse-

kohastumieed, kohastunised pinnasele, kohastumise# elule õhus ja 

Kohastumised elule vees. 
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A. VErvuaellscd kaitsekehastunisod. Tundub esialgu pisut 

V08ractavana r'l'Jkida jäaiirnu kaitsevürvuBcst. Inimene asi, mis 

äralendava jäällrnu limres Igaühele silma haKkäb, on tarna hele

dalt sädelev sinirehellne selg. Eredale seljavärvusele lisandub 

lima roostjas aiapeol ja teravad valged laibad pea piirkonnas. 

Kõik kokka täiesti kontrastsed toonid. 

ootused jäälinnu heaks eraldamiseks ̂ mbrnsect ja kiireks 

avastamiseks osutuvad siiski suurel määral petlikuks. Jälgides 

jäälinnu biotoop! inimese pilguga, kellel on selle liigi vaatle

mises a%lea vahe vilumust, jääb jäälind onn looduslikus keskkon

nas väga sageli nähtamatuks. 

<?&bs- Menzbir (1895) kirjutas, et peiduliaect eluviisist 

tingitult on jäälindu raske margata isegi tc :a ereda värvuse juu

res, pealegi valib lird oma iste alga nii osavasti kõrge kalda 

alla, et eemalt teda märgata peaaegu kanagi ei õnnestu. Sellele 

võiks liäada, et vana jäälind peaaegu kunagi ei lase päris laheda

le ja sellest on̂ i tingitud linnu küllalt ' ariilf-â  c kohtamine 

ette almistarnata vaatlejate poolt. 

Autor kaldub pidama jäälinnu eredat lasuureinist selja-

värvust üheks omalaadseks kaitsekohastumlscks looduslikus miljöös, 

kõigepealt liikuva j älii-xu tPr jevLrvuseks oma biotoobikaaalaste 

vastu. Olen vaadelnud juhuseid, kus üle j3e lendav põhjatihane, 

smida kullalt agressgyne lind , põrkab järsku tagasi, kui näeb 

jäälindu ilmuvat oma all jöe kokal. Kord metsvint, kes tahtis jooma 

tuila jäälinnu pesapaiga juures, põrkas samuti tagasi kalaga ilma* 

vat jäälindu nähes. Beile oma biotoobikaaslastele ei pööranud 

jäälind ise vähematki tähelepanu. Seevastu liikumatult oksal luu

rav jäälind, kelle sinine selg on varjamatutel avalda naabruses 

tegelevaile värblinnulistele mingit mõju. 



Peale selle võiks jäälinnu eredat ülapoolt tõlgendada veel 

ehk tunnusvLrvusena teisele sugupoolele, nii nagu sellisena on 

võidud konstateerida tiigikana saba alapoole valgeid kattesulgi, 

partlaste tiivapeegleid jt. Selline mulje jääb tahtmatult piki 

jõge üksteise järgi lendavat jäälinnupaari vaadeldes, nii e juures 

tagumisele ees lendava hele selg on heaks orienteerunistunnuseks. 

iui tõlgendada jäälinnu eredat seljapartiid liikumisel 

tõrje- või tunnusvLrvusena, jääb Õige vühe argumente ter;a man 

suleetiku varjevürvuce kasuks. Inimese pilk toepoolest ei suuda 

alati eraldada tena tuhmrohelisi t̂ hnitatud tiibu, kaela ja pead 

lepalehtede või kuuseokaste rohelusest, mille varjul jäälind is

tub, ̂ id juba puuokste kate ise palcub taile samavõrra head varjet. 

K.ui aga jäälind istub raagus oksal või kivil keset jõge, kaotab 

seegi vürvus efekti ja väike lind pääseb vaatlusest rohkem oma 

liikumatuse kui värvuse tõttu. Jäälinnu kuldookerjas, roost ja 

nüansiga alapool on muidugi heaks "varjes- värvuseks vasta 

punakat devoniliiva, kuid mitte enam heledate või savikate tooni

dega paljandite ees, mille vürvuseMllus liigi tohutu areaali kogu-

ulatusel vaheldub laias skaalas. 
' 

Jäälinnu tegevustlooduslikus miljöös maskeerib mitte nii

võrd tema värvus kui käitumine üldse, Tena hästivalitud istepai-

gad, lennu iseloom, suur ettevaatlikkus kõige väljasttuleva vastu, 

kõrgestiarenenud nägemis- ja kuulmismeel on liigile suurepär steks 

kaitsevahenditeks vaenlaste vastu, rui selleks piiratud määral kaa

sa aitab ka tema jõekalda rohelusega harmoneeruv ülapoole värvus 

ja mõnelpool ka tema alapoole värvus, siis on need väheolulisteks 

varjevahenditeks domineerivate käitumiskohastumiste kõrval. 

B. Kohactumiscd prhnascle. Jäälinnu süadaktüülne jalg 

on niivõrd väike ja nõrk, et pesakoopa uuristamise juures vaevalt 
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võib kasutamist leida kaevamiseks , millega sündaktüüliat ühen

dusse seavad mõned autorid. Teisest küljest on jüülinnu eksis-

tentaOkoloogilised adaptatsioonid liigi taielikult isoleerinnd 

maapinnast otseses mõttes, nii et peale istumise okstel või kivi

del või läbi pesatcm lipsamise pole tena jalg üldse kõlbulik 

pinnasel kulgemiseks, kõnelemata ujumisest veepinnal või vee all. 

istajalg (pes ineidiens) näib jaLlinnujal̂ jaoks olevat 

hästivalitud nimetus. Lühike jookse, suhteliselt väikesed ja nõrgal 

varbad ja pisikesed küünised on kõlbulikud peamiselt vaid peentel 

okstel või punjuurtel istumiseks, mida jäälind ka suure eelistuse

ga kasutab. Jäälinnu tagajäseme ja varvaste vähene liikuvus on 

ilmselt tingitud nende ühekülgsest spetsialisateloonist ainult 

substraadile toetumiseks ja sellest kinnihoidmiseks. Küsimuse 

juurde pBRrdume veel kord tagasi jäälinnu istekohtade vaatlemisel. 

Peamiseks pesaehitus instrumendiks on jäälinnule tema 

nokk. Suvel lastud lindudel on mõnel 4tokaots tugevasti kulunud. 

Knigi jäälinnu ööbimispaikadena mainitakse peamiselt 

tihedaid põõsastikke ja paid, on Eesti ja Läti NSV-st vähemalt 

talvepoclaastal vaatlusi, mis lubavad tõendada tema ööbimist ka 

järsakute koopale, isegi vanades pesades* oel juhul on lii d muidu

gi sunnitud lamama pinnasel, nii nagu haudumise ajalgi. Jäälinnu 

kChusulestik on pikk ja kattev, seega ka soojusê kaitseks külmunud 

pinnasel, ööbimine koobastes talvel peaks linnule olema isegi 

kõigiti eelistatum kui puuoksi!. 

Fasapoegade kohastumisena pinnasele tuleb märkida nen

de teravaid koonilisi suletuppi, mis ümbritsevad ja kaitsevad 

noori sulgi kasvamise ajal mehaaniliste vigastuste eest liiva 

ja kalaluude poolt. Tuped langevad sulgede ümbert äga alles pesast 

Wüljalennu eel.  ̂



0* KohAstMmiaed elule õhus. Kohastamiamäara Indikaatoriks 

õhuelule on lindudel eriti väljendusrikkalt stemum ja erista 

stemi, nende ehitus ja proportsioonid, mis annavad teatava kujut

luse neile toeseosadele kinnituvate suurte lendamislihaste (suseu-

lus pectoralis, musculus supracoracoideus )t88st* Jüällnnu stemu-

mi laiuse ja pikkuse suhe on 0,68, erista atemi pikkuse ja ster-

nnai pikkuse suhe 1,36, erista sterni kõrguse ja pikkuse suhe 

0,30 (mõõtmised Ahja jõe materjalil), selle järgi on jäälind teiste 

seltside esindajatega võrreldes laia rinnaga, pika, kuid seejuures 

all* keskmise kergusega rinnakukiiluga liik. ialearktilis.s rtpoc-

nis tarna lähem, kuid seejuures veef küllaltki kauge hõimlane sini

raag, kes on temast veidi kitsarinnakulisem, lühema ja kõrgema 

rinnakukl1 luga, on suurepärane lendur, kes on võimeline tuvidega 

võrdselt kõige mitmekesisemateks lennumgnõövriteks. Jäälinnuga 

sarnaneb oma lennuviisilt vesipapp, kes on tenast tunduvalt kitsa

ma rinnakuga, tunduvalt 1 ühena, kuid seejuures kõrgena rinnakukiilu< 

ga sekundaarselt vee-elule kitsaltspetsialiseerunud v̂ rbliimuline. 

Jäälinnu strnuni kuju ja moõtindeksid on korrelatsioo

nis tema lennaviisî a. Tema peaaegu ainsaks lennuviisiks on sirg

jooneline, ilmselt küllalt jõudu pingutav kiiresti vehkiv sõudiend 

madalal jõepinna kohal veest ainult mõnikümmend sentimeetrit kõr

gemal. Evolutsiooniliselt seisukohalt madalatasemelisena näiv 

jäälinnu lend on kahtlemata alles sekundaarne adaptatsioon eluke 

jõgedel, kui arvesse võtta tema enamiku sugulasliikide arbar&koclse-

eluviisi. 

A. Lint'i vaatlustes jäälinnu lennu kohas tuslikust ise

loomust on autori arvates tabatud tõde selles mõttes, et ühtlase 

kiirusega sirgjooneline lend väga madalal veepinna kohal pakub lii

gile palju rohkem varjet kõrgel puudeladvue või ohus varitsevate 
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röövlindude pilkude east kai käanakallne või üles-alla lainjaa 

lend, mis jäälirma eredavärvuselise seljasnlestika asetaks ead- j 

neva nurga all langevate valguskiirte märklauaks/ ja lindu kiire

mini demaskeerida. 

Jäälinnu sSadlenna kiired ühtlased tilvalSEgid kannavad 

tema jässaka luhisabalise keha õige raskepäraselt edasi* Keha

proportsioonidega võrreldes on jäälinnu siruulatus küllalt vaike. 

KSik see aga ei takista jäälindu rappelennuks vee kohal kalade 

varitsemisel neil kohtadel, kus sobivaid istepaika on vahe, või 
/ 

jälle paljandite ees pesapalga luurel või pesaehituee algstaadi

umis, Jäälinnu raplemlne toimub vaga kiirete tiivalögkide saatel 

ja nõuab linnult ilmset pingutust oma raske keha õhus hoidmiseks, 

Jäälinnu sõudlenna kiirus jõe kohal rahulikus olukorras 

on A. Lint'i vaatluste järgi 10 - 20 m/sek. Kui arvesse võtta,et 

segamatus olukorras kirjatavi lennakiiruaeks on 18 - 22 m/sek., 

kuldnokal 20,5 m sek., siisikesel 15,5 m/sek., metsvindil 14,6 a/sei 

hallvaresel 14 a/sek*, raudkullil 11,5 m/sek. ja mõnede plirpääsa-

keste-liikidel 40 E/sek. , šuleb jäälinnu lennukiirust pidada 

küllalt suureks. 

Täiesti kohastusliku iseloomuga jaalinnu lennakorgus 

on tavaliselt ainult 10-kond cm veepinnalt kõrgemal* Peale mas

keeriva tg&tsuse on nii madal lend päris veepinnal kahtlemata ka 

suureks takistuseks kalliliste haaramisliigutusele, kuna suure 

kiirusega sa gi kallale sööstvad plstrikud, raud- ja kanakull, 

kes jäälinnu biotoobis on peamised röövlinnud, võivad seejuures 

iee vette langeda. 

Veepinnalt üle 1 m kõrgusel lendab jäälind juba harva. 

Seda võib margata peamiselt paarimisajal, kui o lendab ̂  jälitades 

mõnikord jõekallaste paadevSrade kõrguseni ja istub kõrgele oksale. 
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Vaga karakteerne on jäälinnu lend läbi metsa juhul, kui lind 

cn inimese olemasolu teadmatult lahenenud ja aatub sellega jaraku 

kokka* Kiis põrkab ta täisnurga all jõekalda metsa ja aeda lühi

kesel ulatusel läbinud, jätkab oma teekonda kas edasisunnas jõel 

või pöördub läbi metsa tuldud teele tagasi* rtrnde vahel laveerides 

en jäälind kaunis abitu, võib silmata, kuldas ta okstevaba ruumi 

otsides on sunnitud teostama, kohavaid liikumisi. 

Vaenlast jõekaldal kahtlustades on jäälinnu kolmandaks 

zmakeerimisvõtteks lend.otse sama kaldaalust kaudu, millel asub 

hädaoht. rõrge kaldaperv varjab nüüd madalal veepinnal möödalenda-

ya linnu täiesti. 

Aktiivseist kaitsekohastualstest õhuelus jääb mainida jää

linnu pikka teravat nokka, mis on kardetavaks relvaks jõukohaste 

vaenlaste vastu. Konkureerivaid liigikaaslasi ja teiste liikide 

esindajaid peletab j älind eemale peamiselt nekahoopidega. haava

tud jäälind ja pesast voetud täiskasvanud poegade enamik kaitseb 

ennast inimese vastu samuti &okal8ökidega ja haaramisega näpust. 

siirdudes jäälinnu õhueluliete kaitsekohastumiste juurde 

alnevahetuslike protsesside alal, tuleb kõigepealt märkida tema 
-n 

intensiivset metabooliat, mis kalatoidulisi linde üldse iseloomus

tab. sellest sõltuvalt on jäälinnu toidutarvidus suur ja ohvriks-

langemise oht pakastele meie talvistel toidukehvadel veekogudel 

ilmne. Hinu poolt uuritud jaälinnupesades tühjenesid pesapoegade 

lihaamaod toidetud kalade jäätmeist (rappetompudest) juba paari 
- *  

tunni vältel pärast viimast toitmist, nii et toidu seedimine pidi 

toimuma üldiselt väga jõudsasti. 

Vaikese kehamassiga linnuna oa jäälinnu vereringe in

tensiivsem kui suurtel lindudel, eest väikeste lindude soojusekadu 

on viimastest palju suurem kehapinna suurema suhteindeksi tõttu 

kehakaalusse. Sel põhjusel oa jäälinnul relatiivselt väga suur 



güdaptehaal. mille kohta Besti NSV handelindudelt kogutud mõningad 

andmed on koondatud alljärgnevasse tabelisse. Täiskasvanud jäälin

nu südame pikkuseks on ninu mõõtmiste järgi 17 mm ja lübimõSduks 

11 na. 

a ̂ el.aalu euhe keî -raalusLe. 

Sugu ja vanus Kehakaal güdaaekaal büdamekaalu 
g g suhe o/oo 1000 

g kehakaala 

<?ad. 39,5 0,82 20,76 

c?ad. 43,5 0,86 19,77 

q ad. 42,5 0,67 15,29 

aex ? juv. 37,5 0,77 20,53 

J'juv. 35,7 0,65 18,21 

Tabeli andmed näitavad jäälinnu eluviisi adaptatiivset 

tagasimõju relatiivsele südamekaalule (3 t? keskmine 19*58 ). 

Jäälind on halva keemilise termoregulatsiooniga liik, kes vajali

ku soojushulga saavutamist tagab suure Cgilusega, mis omakorda eel

dab suurt liikuvust, kõigil sõudlendureil, eriti veel sellisel 

väikese kehamassiga ja kiireke tiivalöökidega liigil, nagu seda on 

jäälind, on et da relatiivselt raskem kai teistlaadse lenravilslga 

sama rasketel liikidel. 

Hürms (1934) näitab, et Eesti NSV haudelinnud on erandi-
< 

tult kõrgema relatiivse si damekaaluga kui Kesk-Baroopa samade liiki 

de populatsioonid. Ka jäälind ei ole erandiks. Minu poolt saadud 

suhe 19*58 korvutatult Saksamaal pesitseva jäälinnu relatiivse 

sädamekaaluga 17*94 annab tunduva erinevuse.Samuti on silmahakkav 

meie jäälindude suurem raskus ja mõned muud tunnused, võrreldes 



lõunapoolsete populatsioonidega. Kui jõutal:se andmeid hankida 

ka idapoolse atthiee kohta, tohiksid populatsioonide adaptatiiv-

sed tunnused areaali eri osades ja erinevate alamliikide juures 

veelgi reljeefsemalt esile kerkida. 

Jäälinnu nä̂ emic- ja kaulm̂ iemeel̂  on kõrgesti arenenud 

ja pakub liigile tena looduslikus elukeskkonnas head kaitset. 

Väga raske on vanale jäälinnule lähedale pdfseda isegi metsastu-

nud jõekallaste tingimusis. Liikuvat eset märkab ĵ iälind juba 

kaugelt. Tähelepanekud jäälinnu lesti NSV pesapaikadel näitavad, 

et pesas hauduv jäälind kuuleb inimese lühenemist pesale juba 

nî mekrane m kauguselt, kuigi tulija ise on linnule nähtamatu ja 

püüab võimalikult hääletult liikuda. 

Liikumatut eset, ka varitsevat inimest, jäälind nii 

kergesti ei märka. Pesa juures varjendis on võimalik tema elu

tegevust jälgida mõne m kauguselt. 

Ka jäälinnu häälitsustel ei puudu adaptatiivne eksia-

tentsgkoloogiline tähendus. Munast koorunud pisikeste pesapoegade 

esimeseks häälitsuseks on tasane sirtsumine. Pesaelu valdaval 

perioodil on poegadele omane "uirrr̂ uirrr̂ uiarrr ..."-laadi e 

kooris viristamine, mida tuleb kvalifitseerida toidumangumishüü-

dena, mis vanalinnas äratab toitmisvaistu. Pesaelu viimastel 

päevadel asendub see lühikese "taük"-iga, millest väljalennu 

järgi areneb noorte jääl indude tavaline lühike kutsehüäd "tji", 

mis püsib kogu sügise jooksul kuni noorte jäälindude meilt lahku

miseni. 

Vanalinnu tavaliseks lennuhüüdeks on venitatud terav 

"tjii", mida ta pesale lahenedes ja ka muidu lennul jõe kohal aeg 

ajalt kuulda laseb, "uure huviga tuleb märkida selle hüüde kaugu

se sageli v ga petliMu kunldavust inimkõrvale. üteelennul kutse-

hüüdega möadavuhisevat jäälindu silmab tavaliselt vald hetkeks, 
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häälitsuse enda järgi on linnu kaugust väga raske määrata. See 

hEüd iseloomustab jäälindu peamiselt pesit̂ sajal, eriti poegade 

toitmise perioodil. Võimalik, et ta on sidehäälitsuseks vanalinnu 

ja poegade vahel. Sügisel on jäälind üldse väga vaikne, nüüd kuul

du* hüüd on peamiselt juv. taoline lühike "tji". 

o iseloomustab euvepoolaastal, eriti aga paarimieajal 

lihtsa laula taoline mõnguhüälitsus, rittaAükitud kuteehüüete 

" tji-tii-ih, tji-tii-ih, tji-tii-ih ..." - kombinatsioon, mi 

kevade poole häälitsus kõlab Õige pikalt järjestikku, siis su#e 

keskelt vael vaid väheste silpidena. Päriselt ei lakka ta sügiael-

gi, vähestel juhtudel olen neid silpe kuulnud suvistele pesapaika

dele püsimajaänud isal indudelt isegi veel oktoobris ja novembris. 

Jäälinnu äAtushüüd on krlgistav kiire helirida "kritri-

tritrit mida sageli kuuldub võõrast jäälindu territooriumilt 

minema kihutades ja paarimieajal ka sugupooled üksteist jälitades. 

Ka see hüüd ei ole seaooniline, vaid kostub kõigil aastaaegadel. 

D* Kokastumi3ed elule vees. Rohkem kui kohaatumised 

pinnasele ja õhuelule, näitavad jäälinnu kohastumised elule vees 

liigi suhteliselt alles noort hüdršbiondi loomust. Kõigepealt 

puuduvad jäälinnu sulestikus peaaegu kõik tunnused, mis iseloomus

tavad kauaseid veelinde. Fuigi küll siledad ja võrdlemisi keha 

ligi, on jäälinnu kontuureuled vee-elu jaoks alles liiga pikad, 

liiga vähe jäigad ja udusulgede-polster pärissulgede all liiga 

nõrgalt arenenud. &landula uropygiton küll hästi arenenud, kuld 

mitte sellisel määral, nagu ehtsatel veelindudel. Vesipapi integu-

mandi kohastumine vesilisele miljööle on kindlasti jõudnud sammu 

kaugemale kui jäälinnu oma. Peale tiheda kontuur- ja udusulesti-

ku on temal ka paks nahaalune rasvakiht, mis jäälinnul täiskasva

nuna peaaegu alati puudub või esineb siis sesooniliselt ainult 

allkeha piirkonnas. 



Ujumlaeka puuduvad jäälinnul igasugused vahendid ja vette 

sukelduda saab ta ainult tõukuvalt. Jalad ja tiivad ci paku temale 

vee all viibimiseks peaaegu mingit abi, aellepürast kestab jdä-

liimu vees viibimine ainult mõni sek., mis on küllaldane parinal 

juhul vaid kala haaramiseks. Uksisööstud pole jäälinnu juures 

haruldased. Selletõttu on mõistetav ka jäälinnu väga pindmine 

kalastusvlis, mis minu vaatluste järgi ei vii teda sügavamale kui 

paarikümne am kaugusele veepinnast. Sügavamal tegelevad kalad on 

jäälinnu eest alati kindlad. 

Jälitava vaenlase eest võib jäälindu päästa ainult lennu-, 

mitte aga ujumis- ega aukelduskaitae, nagu enamikul teistel vee

lindudel. ruivord äbitû vettelangev lennuvõime kaotanud jüalind, 

näitab vaatlus Ahja jõel 6. augustil 1948, 

Nimetatud päeval lasksin jõe üärsel männioksal tiivast 

vigaseks ühe o ad*, kes see järgi kaldast ca 3 a kangusele jõkke 

kukkus. Lind laperdas enes<* l̂ibade abil piki veepinda kalda ligi 

ja pages kuhugi õõnsusse, nii et otsimisest hoolimata jäigi kadu

nuks. Kaks päeva hiljemini, kui Kiidjärve veskipaisu tõttu vesi 

oli madalam, leidsin üles vahepeal surnud jaRllnnu, kes tugevasti 

kinnihaHssustunult puujuure kulge, rippus ile-eelmisol paeval hal

vasti nähaolnud koopaauudme lahedal. Lai&a järgnev lahkamine 

naitas, et lind oli saanud viis haavli/tabamust - kõik kohtadesse, 

mis ei võinud põhjustada linnu kohest tegevusvõimetust. iõgenemine 

kaldaõonsusse ja seal enese osav varjamine näitab jäälinnu kaitse 

otsimist maal, mitte vees, mis on temale kõlbulik ainult väga lü-

hlaĵ iseks saaglpuüdmise hetkeks. 

Mõned jäällnaud tõukuvad vette ka pesast väljudes pea

le poegade järjekordset toitmist. Mitmed uuemad autorid peavad 

sellist käitumist puhastusvahendiks poegade roojast, mis kitsast 

lennu toru läbides on jäänud sulgede kulge. 



ĉltnnisriictsulest on kalatoidu jaoks hästikolbulik 

jäälinnu pikk ja teravaeervane nokk, mille servadel siiski paa-

duvad libeda saagi hoidmiseks saad lisavahendid, ̂ üll on aga 

jäälinnu suus kurga piirkonnas hoaanide taga suulael ja keele 

taga suupõhjas haik tahapoole lüngas teravaid sarviseid kidasid, 

mis on tarvilikuks abinõuks sügavalt nokas istuva kala kinni

hoidmiseks ja neelamiseks. Täiskasvanud jäälinnu lühike kolaenark-

n§ keel (pikkus 10 na, laius baaaisel 5,5 nm) kummalgi alusküljel 

on saiaati varustatud suurema ogaga. Peele lühidus ja tihe istuvas 

otse sunpohjas koos ülalmainitud suukoopa kidadega on jäälinnu 

biolocgilis- anatoomiliseks adaptatsioonilt?? &aiatoid^le. #*?a&ocpa 
lj 

ja keele vLrvae on adaltseil isendeil intensiivselt orana, juve-

niilseil isendeil kahvatumalt rauge, noortel jäälindudel pesast 

väljaalennu ajal roosakas* 

Toitamisadaptatsioonidest jääb veel puudutada jäälinnu 

kotjat, vähemaskeljat, kollase sarvkihiga vooderdatud lihasmagu, 

mida alati iseloomustab suurte gastroliitide puudumine. Volumi-

noosne jäälinnumaga vulb oma elastsete seinte tõtta samaaegselt 

mahutada mitu väikest kala, kiire seedimise ja toita&isvaheaegade 

tõtta ei leidu temas tavaliselt aga üle 1 - 2 kala. 

Kokkuvõttes näeme jäälinnu kohastumist vee-elule pea

miselt toiduhankim&ae hetkeks ja vees$ saadud toidu kasutamiseks, 

rasud adaptatsioonid vesilieele miljööle pole temal arenenud pea

aegu üldse* 



vi- ?ae&isastaa. 

1. Ie3itusamplituud. 

Besti BSV-e peeti jäälinnu pesitusoludc uurimiätks vaatlust 

all Ahja j&$ pesapaika kogu aastaringis. Kontrollalaks eli a&ates 

1938. aastast jSevahemik Koorvere veskist kuni Valgesoo veskini, 

eriti agnjõeosa Fiidjarve-Taevaskoja vahel. Vaatlusi teostati 1938. 

aasta maikuust 1941. aasta juunikuu keskpaigani ja uuesti 1946. 

aasta maikuust 194S. aasta lõpuni. Andmed ei ole võrdselt täieli

kud kõigi aastate koh&a, kõige detailsemad on na% esimese ja vii

mase aasta kohta. Tööle täienduseks en rida ühe- ja m8nekordseid 

vaatlasretki jäälinnu teiste jõgede pesapaikadel. 

Uurimuste põhjal Ahja joel on võimalik kõigepealt selgita

da sugupoolte arvulist vahekorda peeitusajal. Peale kooehoiduvate 

ja territooriumi omavate pesituspaaride asustab suvel j5ge oige 

tunduv reserv vallalisi <%%, kellest enamik emab lindlaid tegevus-

rajoons. 

Nende rahuldamata pesitustungi tagajärjeks on kõigepealt 

arvukad kasutamata pesad ja pesakatsetused, mida leidub peaaegu 

igas vähegi vastuvõetavas kaljas. Besitusperioodi valtal paljan

deid kontrolli all pidades ja tekkivaid santusi arvele võttes 

võib jälgida aastate vältel uute pesade teket, kinnivarisemist 

või ka püsimist, mis lõpuks pole enam kellegi omad ja jäävad tüh

jadeks varupesadeks, kuhu järgnevail aastatel võib pesitsema asu

da mõni uus paar. 

Näib, et monedthilesed paarid, kes esmakordselt pesitse-

vad rüve teisel poolel, ongi sellised, kelle 6 on leidnud endale 

kaaslase alles hilisel aastaajal, kui liigi peapesitnaperiood on 

juba möödas. 
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3. augustil 1948 laaksin kalju nr. 18 jures naha pesaoma-

nika o ad., kelle nokk oli tublisti kulunud kaljuase värskelt 

tekkinud pesa uurlatalisest, larast esinese kurna poegade välja

viimist juulikuu algueea elutses mainitud paar püsivalt kohal 

ja kavatses ilmsesti uuesti pesitseda* Lesestunud  ̂leidis endale 

juh* 3 päeva jooksul uus .lukaaslase, kes tõenäoselt oli saat 

vallaline kes kogu suvi asustas üksikuna kalju nr. 26 üabruat 

vaevalt €,5 km allavoolu. 6+ augustil lasksin maha ka uue ̂  ja 

leidsin, et see on täiaadultne isend täiesti kulumata nokaga. 

Rui mõne päeva parast maha lasksin vedL̂ , ĵ id molenad kaljud 

aaustamatuks, mis näitab kalju nr. ID juures paikae ja kalju 

nr. 2€ juures paikse Lkaik-o naabrust, kusjuures viim̂ ane kiires

ti asen&as hukkunud o* kalju nr IC pesapaigal. 

Ahja jõel esines eriâ gtatel järgmine reserv vallalisi 

pesitsevate isendite arvust: 1938 - 30;*, 1935 - 15̂ , 1947 - 10%, 

1948 - 15%. Arvud on muidugi ligilähedased, kuid näitavad siiski 

populatsioonldtnaaKiliselt e&gaĵ rg&lise tjatsuaega pesituskSiku-

vaste ja jäälinnu ulatusRlku pesituaamplituudi üht olulist kompo= 

neat!. 

öö* liigarvusus jäälinnul oleneb nähtavasti niihästi füsio-

loogilisist kui ka biootilisist põhjusist, resaga palju enam 

seotud ja andumusega poegi hool̂ dav ̂  unustab end kergemini vaen

laste eest ja võib neile hõlpsamini saagiks langeda kui ettevaat

lik Taanlaste liig laastavat mõju vabadele jäälindudele siiki 

ei tuleks oletada ja tõenäoselt on sugupoolte arvulise suhte suu

remaks mõjustajaks sigimisfüaioloogilised tegurid, millesse täit 

selgust suudab tuua ainult eksperiment. 

Eesti NSV-n omab jüälind väga laialdast pesitusamplituudi 

aprilli keskelt septembri lõpuni, mis oleneb mitmekordsest pesit

semisest suve jookcul ja mõnede paaride ebastabiilsest pesitusajast. 
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Jäälinnu pesitusolukorrad pole kaugeltki igal aastal samasugused 

ja korduvad pesitsemist ei esine igal suvel. Mitte ainult mõned 

alad, vaid ka eri aastad avaldavad auhtavasti erinevat mõju jää-

linnu pesitustungile. 

Ida pool levi* Alcedoatthia atthiŝ L* pesitseb Moskva 

oblastis mai keskmisest dekaadist juuni lõpuni (bmolin, 1948), kuid 

selle alam,liigi pesitus amplituudi kohta, ais tohiks areaali suurt 

ulatust ja erinevaid kliimavoötmeid silmas pidades tublisti 

vahelduda eri aladel, pole seni detailsemaid andmeid (Dement jev, 

kirjal*). 

Alcedq atthip jsplda. L * pesitusulatuse kohta Kesk-Baroo-

pas en kõige uuem põhjendus t?entz'ilt (1940). Tema järgi põhjus

tab jüälinnu pikka pesitusperioodi kaanis sageli esinev kahe- ja 

korduvalt konstateeritud kolmekordne pesitsemine, i eed pele selle 

autori järgi sõltuvad ilmastikuoludest, sent olgu kevad külm või 

pehme, jäälind pesitseb ikkagi omal ajal. 

ilkk pesitusperiood näib olevat jäilinnule lilgipärane 

ja aastapesitsemist Euroopas (nagu seda teeb näit. Aleedo atthis 

bongaleasia 8m. Indias) näivad takistavad karmid talvetingimused, 

piirates pesitusperioodi 7 kuule. 

Mitte ainult Alcedo atthis bennalenslŝ Gm., vaid seltsi 

Halcgenek, mõned teisedki troopiliste ja subtreopillste perekondade 

esindajad on aastapesltsejad, kui vihma- ja kuivas perioodide va

heldumine ei mõjusta negatiivselt poegade üleskasvatamiseks vaja-

likku toiduhalka. Nii näit* on peale orientaalse regiooni jäülin-

dude isegi etioopilise liigi Cergle r̂ r̂udis L. pesi leitud mõne

del aladel kõigil aastaaegadel. Sellepärast ei näi liig hüpoteeti

lisena pidada liiki Alcedojatthis L.primaarselt aaetapesitsejaks, 

kelle eri alamlligld erinevate keckkonnatingimuste toimel on oma 

evolutsiooni vältel kujunenud suvepesitsejaks lokaalsete populatsi-
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ceaillata erinevustega isegi sama alamlii.̂ i piires eri geograafi

listel aladel. 

Eesti ja Läti NSV-e vältab jäälinnu pesituaperiood sood-

sail aastatel vühemalt 6 kuu.d. Varaseimad paarid noedû tavad 

märtsi keskpaiku, esimesi mune leitakse IC.aprilli paî n, kõige 

hilisemate kurnade pojad eriti soodsail aastatel lendavad pesast 

välja oktoobri alguses. Tihedaim pesitsemine leiab aset aprilli 

lõpust jtmai lõpuni. 

sellejuures ei saa m̂ âaata j äda jäälimiu pesitusaja 

ulatuse väga suured erinevused üksikute aastate kau a. label III 

Abja jõelt, kuhu on koondatud 4 pareminituntnd aasta (1933) 1939* 

1947 ja 1948) andmed, tundub väga kontrastsena, eriti 1930. aasta 

tiheda asustuse ja korduvate pesituste tõttu. Selle järgi on 

Agja j5el ainukordne pesitsemine suve jooksul reegliks, kahekord

ne pesitsemine üksikutel aastatel kaunis sagedane, kolmekordne 

pesitsemine â a ainult erandiks. 

Bt Resti NSV teistel jäälinnujõgcdel samadel aastatel 

eelnesid umbes samasugused olukorrad, näitavad korduvad vaatlused 

Pirita j3elt (193& kahekordne, 1939 ainukordne pesitsemine) ja 

Õhne jõelt. Mitte midagi ei saa otststada seevastu ühekordsete 

varaste või hiliste pesaleidude järgi, mida teistelt meie jõgedelt 

leidub kenake kogumik* 

Erandiline kô k̂ordne pesitsemine Ahja jõel kaljus nr. 

49 aastal 1938 on fakt, mis ei tulene ühegi kurna hävimisest 

ega ühegi pesakonna hukkumisest, vaid teostati linnu poolt vaba

tahtlikult. 

Hilise pesitsemise põhjuseks oa mõnedel juhtudel une 

paari sporaadiline ilmumine mõnesse kaijusse, kus varê  e&a hiljem 

ta ei esine. Need pesapaî ad, mis on aastast aastasse püsivalt 

asustatud, selliseid äkilisi hüppeid ei ilmuta ja vanad paarid 

kasutavad sageli oma endisaegseid pesi. 
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l̂*Hk-ärast$ e<̂  igaaastane esinemine Ahja j8el lahendab tOib olla 

küsisaae, kast pärineb üks angupocl. ̂  vähene arv ei jäta aga 

vallalistele ̂  peadega aingit võimalust leida endale kaaslast 

pesitusperioodi esimesel poolel, kui vanad paarid juba pesitsevad. 

hilisemal aastaajal au olukorrad toieteugascd. Vaatlused 

tervel real peaapaikadel näitavad peale pesitsemise lõppu nonel-

peol ainult % kohale jüüaiat päraat seda, kui ̂  leKimvõlneatunud 

poegadega üheaegselt v3i veidi hiljemini lahkub* 

Andmeid jüälinRn polwmdria kohta seni ei ole, kaid küsi

mas paknke suurt huvi. Kui saadakse tõestada ̂  aitmlkabieluliei 

sidemeid ühe sesooni vältel - olgugi küll eri aedadel eri ̂ -ga -

võiks lahendatuks pidada ka jäälinnu spora dllisi hiliaeid peaitae-

aisi. 
' 

Leed pesapaî ad, mis jäävad suve keskel vakantseks mõlema 

sugupoole lahkumisega, jätvad asus tana tuks. Võiks veel küsisas 

kerkida, kas eeldatav kahekordne pesitsemine aasas kaljus ai päri

ne hoopis kahelt, üksteise järgi pesitsevalt eri paarilt. Lellele 

r .agivad aga vaata kõik faktid, niihüstl pesituapaari käitumise kui 

ka kordava pesitanise puhul pesapaiga vahetpidamata asustamise 

pShjal. 

Jitälinnm elukeskkonna aSjust pesitusaaplituadi Elatusele, 
-

pesitsemine varasuâ le vbi hiilgusele on kaudseid aadmeid* Tundub 

mõistetavana jäälinnu intensiivne pesitsemine Eesti N̂ V-4* 1938.aas

tal, kai rida pehmeid talvesid vaheldavalt kuivade v§i H&B&a&ate 

suvedega oli jõudnud kaotada jüälinru jaoi;c katastroofilise 1926.' 

1929* aasta laastavad tagajärjed ja viimased kaks soodsat aastat 

(19%, 1937? olid terjia levimisele järjest enaa #inda valmistanud.  ̂

Seevastu on raskem põhjendada Ahja ĵ e 1939* aasta pesitaakoostise 

tunduvat langust ja nähtavasti peamiselt ainult ühekordseid peelt** 

(pead ?)* 
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Jaälinnu saabumise ajal on jõeäärsed paljandid alles külmu

nud ja esimesed pesitused peab lind teosta ia vanades pesades. 

Selleparast on Eesti jn Läti NSV-a reegliks ka jäälinnu. palju 

sagedases pesitsemine andistes pesades kai näit* Kesk-Earoopas. 

V8ib olla on meie peeapaigad seetõttu, ka põlisemalt asustatud, 
' 

eest mitmete jõgede teatavais paljandeis pesitseb jäälind juba 
! 

aastakümneid, mida ei saa öelda Resk-Buroopa ja Briti saarte pesa

paikade kohta, mida jäälind kiiresti vahetab. 

Parast uut jäälinnukatastroofi 1939./1940. aastal on lind 

Ahja jõele saabuma hakanud keskmiselt kuu aega hiljemini ja tema 

pesituaaja algus on samuti nihkunud kuu aega hiljemaks. 

KSlk see ei jäta kahtlust makrokliima suurest mõjust jäälin-

nu kogu elutsüklile. Aastad 1946 - 1948 on olnud sademeterikkamad, 

suved jahedamad ja talved külmemad kui 10 aastat tagasi. Ahja 
. 

jõgi on kevadel jääst vabanenud tunduvalt hiljemini ja sügisel 

külmunud varemini. Pesakaljud on olnud kauemini jäätunud. Joe 

toidad - KEHs..  ̂MS* 

Näib, et jäälind on tundlikuks baromeetriks kliimaperioodi-

listele mõjutustele, mis haaravad laiu maa-alasid mitmete aastate 

või koguni aastakümnete ringis ja koos muudatustega kogu loomasti

kus - ühtede liikide taganemisega ja teiste edasitungiga - põhjus

tavad ka seadusepärast perioodsust meie fauna ühe nooresa liikme, 

jäälimm kogu eluringis. 

2. ̂ aarlmisaâ  ja pesaehitus. 

Eelkevadised vaatlused mitmel Ges6. NSV joel, eriti aga 

koostleeloenduacd Ahja jõe keskjooksul tõendavad jüüllnnu tundu

valt erinevaid saabumisaegu eri aastatel, <guid väga reeglipärast 
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dô  esimesena saabumist, sanati isal ind esimesena ka pesa-

paigale, mille otsekohe "sisse võtab" ja mänguhüalit&asega oma 

olemasolust m8rku annab. 

9 saabumise ajaks on % jõudnud mõnedki lahingud võõraste 

sissetungijatega maha pidada ja moodustab peatselt paar. Ainult 

vüga erandlikel juhtudel saabuvad meil jäülinnud guba paaronunult 

kohale, mis, muide, haruldane pole areaali Kesk-Eoroopa osas. 

Võttes kokku saabumisvaatluste tulemused,võib konstateeri

da õ̂ ilmum̂ pt Ahja jõele ja ühtlasi ka pesapaikadele ajavahemikus 

veebruari lõpust kuni aprilli keskeni. Mitmel aastal, kus jõgi osa* 

lisalt vabanes jääat juba märtsis ja täielikult aprillis, sadusid 

jUälinnud pesapaikadele alles aprilli jooksul. Teistel aastatel, 

kus mõne pesapaiga ümbruse jõgi oli alles pikas ulatuses jäüs, 

tuli jäälind kohale sellest hoolimata. Pesapaikade asustamise eel

tingimuseks on kaljudes juba olemasolevad eelmiste aastate valmis 

pesad, mitte aga jõe jääolud pesa juures. 

JUalinau saäbumiakihuks pesapaikadele on seksuaaltungi 

liigipärsne ärkamine, ründe stiimuliks ilmselt makroklimaatiliste 

olude muutumine areaali neis osades, kus meie populatsioonid vee

davad talve. Sellepärast saabub jäälind Eesti NSV pesapaikadele 

olenematult mikroklimaatilisist tinginusist, mis valitsevad tema 

pesapaikade kitsamas ümbruses. Ainukeseks saabumiseelduseks on 

jüäelude selline areng, mis võimaldab jõest toitu hankida.Paarimis-

aja vältel esinevad jäüminekud ja tõusuveed, nis sogas tavad tema 

toitepaikade jõe, sunnivad jäälinnu ajutiselt pesapaikadelt lahku-

Jäalinnu paarimisaeg kõigub aastate järgi märtsi keskelt 

kuni mai algudeni, kõige elavam on ta Ahja jõel aprillikuus. Paari-

misperioodl vüliseks tunnuseks on lindude suur liikuvus pesapaiga 
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lähemas iimbruŝ s,üksteise jälitamine, tavalisest kõrgem lend ja' 

elav häälita eaiine. 

Kui kaljus on mitu pesa, külastab paar neid alguses vahel

duvalt. Ree juures kraabitakse ja kohendatakse pesa sisemust, nii 

et kalju jalamile pudeneb kalaluid ja möödunudaastaste munakoorte 

Uide. .Lõplikult omaksvõetava pesaga jääb lõpuks rohkem seotuks 

 ̂, kana o aga tavatseb külastada kõiki kaljus asuvaid pesi 

järjestikku. 

Paarimisajal kannab sageli ̂ -le kalu. Kalad antakse 

pea&tuspartnerile üle kas mõnel pesaeelsel oksal, pesast kaugemal 

jõeiareiä istepaikadel või lendab t? sellega otse pessa. Mõlemad 

vanalinnad viibivad paarimisajal palju pesast väljas ja mangu vahe

ajal kalastavad *M.hti koos. 

Peale sagedaste xalakandmiste iseloomustab o paarimisajal 

kestev paarimislend. Sellejuures lind lendab pikalt jõge kaudu 

edasi-tagasi, vuhiseb kiiresti mööda oksal konutavast ̂ -st, tõu

seb järsku kuski jõekäänaknl tema jaoks ebatavalisele 5? - 6 m 

kõrgusele, liugleb läbi puuokste ja istub järsku kuhugi kõrgele 

oksale, kus teda muidu kunagi ei kohta. ̂  nii kõrgeid käänakulisi 

lende ei soorita või ̂  jälitamisel tõuseb mõnikord jõepinnalt 

ainalt paari m kõrgusele. 

Paarimislendu ja mängu saadab o sage hää̂ î m̂ine ja 

mõlema partneri elav krigiatamine. Nänguhäälitsuseks on rütmiline, 

kutsehüüetest kombineeritud "tji-tii-ih, tji-tii-ih,tji-tii-ih...", 

ais eriti intensiivselt ja kogu päev läbi kõlab pärast ̂  saabumist 

kuni haudumise alguseni. Kahtlemata on see ka territooriumihüüdeks, 

mis püsima jääb kogu suveks ja mõnikord kuuldub ka hilissügiseti 

neilt dô lt, kes kohale jäävad suviseile pesapaikadele. 

Esimese ja teise pesituse vahepeal toimuvad kõik paari-

mistaeremooniad palju lühemal ja varjatumal kujul. Ka need ô , kes 
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pesitsema asuvad allee aure keskel, ei ilmata kaugeltki sellist 

pidevat elavust naga kevadised oo. 
* 

Juba pesitsenud bg teistkordsel pesitsemisel kasutab 

kaa mõnda vana varupesa või uuristab une. Kuid isegi endise pesa 

kasutamise korral tavatseb enamik oo*saiaaaegselt kaevata naab

russe üht või koguni mitut uut pesa. Arvukad vaatlused Eesti ja 

Läti ESY-*e näitavad, et kauase asustusega jäälinnujogedel pesa-

paigad mitme pesaga om ülekaalus ainupesaliste paljandite ees. 

Eriti oa sellised kSik iidsed jüällnnu-pesapaigad, kus kaljumater-

jali vastupidavuse tõttu kord kaevatud pesaterud püsivad aastaid 

ja aastakümneid. Murenevate liivapaljsnditega Põhjaeesti pesa

paikadel on pesade iga enamasti lühike ja järgmisel aastal tuleb 

jäälinnul kaevata juba uus pesa, mis sel juhul tingib pesitasaja -

nihkumise veidi hilisemaks. 

Pesaehitus ei nõua jüälinnult nähtavasti mingit erilist 

j&akala, nagu see näib esialgu tema nõrkade jalgade ja odaterava 

noka põhjal. Jäälind uuristab endale peŝ ^̂ ^̂ s vaga selgesti näh

tub niihästi pesaehituaajal lastud isendite nokaotsa kadumise 

jH&gi kai ka otseste vaatluste põhjal tS8 juures. Nokakülik on 

yesitasaegseil jäälindudel mitte ainalt kulumata ,vaid ka kriimus-

tamata , mis näitab, et oma kehasunruse kohta hiiglasliku töö 

sooritab jäälind vüga lühikese aja vältel nokaotsa abil. 

Kalgi jäälind asub mRnikord ehitama mitut peaa samaaeg

selt, valmib neist lõpuni tavaliselt vald üks. "itte harva jäetak

se kõik pooleli ja pesitsemine toimub 18puks ikkagi vanas valmis

olevas pesas, reaaehitustung on jäälinnal suur ja pole alati seo

tud pesitusvajadustega. Isegi sel ajal, kui töinab manade haudumi

ne või poegade hooldamine, katsetab o paljudel juhtudel pesaehi-

tust, mis enamikus jääb pooleli toru keskosas voi veelgi lähemal. 

Vallalised ô valmistavad mängu— voi magamispeei ka sügiseti. 
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ûi pesitsemine toimub endises pesas, aa selle heaks tun

nuseks mõnikord peeatoru. põhjal ja lenauauga alasel paljandi 

jalamil leiduv vana peaavooderduamaterjal, poegade roejakämbad, 

vanad räppe tombud ja poolikad munakoored või nende osad* 

Haljad vanad pasad "kraamitakse" uue pesitase eeli, kusjuures * 

liigne materjal pesadest välja heidetakse* Teistes aaestiasusta-

tavais pesades puhastust ette ei võeta ja väliselt ei erine nad 

millegagi juba mahajäetud pesadest. 

t̂ lk vaatlusi näitab, et täielikult valmis pesa võib jüä-

lind Eesti Bsv oludes ehitada alla 10-päevase tähtajaga, mõningail 

juhtudel valmib selle aja vältel koguni kaks lõpliku kajaga peaa 

torusügavasega kuni 1 m. 

Juälind oma meelsel ehitustegevusel rikastab savisel 

perioodil, sõltumatult tegelikust vajadusest, biotoobi pesadefon-

di uute varupesadega, mis ei jää üksnes ehitaja enda omanduseks, 

yaid asustamata paljandite juures moodustavad sobiva kinnistus-

paiga jõe pesitusreservile* Reed uued pesad, mida territooriumi 

omanik rajab aegajalt omaenda paljandisse, jäävad temale järgneval 

kevadel, kui pinnase külmumine ei võimalda esimese karna jaoks 

peaa aarlstamist, sobivaiBs varadeks. 

Eesti ja Läti NSV devanialadel esine* jääl inna selline 

pesitusomapüra vajab esiletõstmist kai adaptatsioon siinseile 

eritingimnsile, mis pole nähtavasti kõikjal kehtiv areaali kesk

osa pesapaikadel. 

3. FeaaPSik ja. peea. 

Ühe paari pesltusaegse territooriaii pikkuseks jõel 

on kuni 1 km, harva rohkem. Territoorium liî estub sisemiselt 
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yeeapaa-̂ al;s ja enamasti rohkes kui tiheks toitepaigake. 

Jõe pesitusaegne asustustihedus oleneb eelkõige kohaste 

paljandite tihedusest* ui võrrelda nüit. Aĥ ja jõge Tille ja 

Koorvere ( 7 paljandit), Koorvere ja Kiidjüyve (20 paljandit), 

Kiidjürve ja Valgesoo veski (35 paljandit) vahel, sile or. jäälind 

viimase 10 aasta jooksul pesitsenud esimesel jõeosal kahes paljan

dis, teisel 6 paljandis ja kolmandal 9 paljandis* Paljandite eri

nev tihedus on pesitusaegse erineva jäälinnutiheduae esimeseks 

tähtsaks ja puhtmehaaniliseke põhjuseks. 

Teiseks ĵ ilinnutiheduse oluliseks põhjuseks on erinevad 

aastad erineva jäälindude arvuga, populatsiocnidünaamilised kõi

kuvas ed* 

Tabel IV näitab Ahja jõe pesapaikade erinevat asustust 

erinevail aastatel. Jäälinnu tunduvate koostisekõiknvuste juures 

äratab tähelepanu teatavate kaljude (nr. 4, 11, 18, 27, 37 ja, 

49) teistest pidevam asustus. Need on jaälimn põlised pesapalgid, 

mis on kahtlemata juba palja vaner/3, kui seda suudab valgustada 

lühiajalist ajavahemikku haarav tabel* 

Läti NSV-jOn Ogre jõel Avotini pesapaik asustatud ü̂ba 

Vähemalt 1895. aastast ja teine pesapaik siit 2 km edasi 

akajenieki juures vuhemalt 1905. aastast, ̂ alaea jõe paljandis 

bkanais kalas (22. joon.) pesitseb jäälind juba rohkem kui pool

sada aastat. Kõik see taandab jäälinnn suurt asukohatrnndust 

kord valitud heade pesapaikade vastu ja nende edasipürandamiBt 

põlvest põlve. 

Rende vanade, ĵ älinnu pesitustiheduses alalist osa män

givate pesapaikade kõrval asustatakse igal jäälirnujõel ajutiselt 

rida teisi paljandeid. Biotoobi pesituskoostise statsionaarse 

põhifondi kurval on seega fluktueerivalt mängus pesitusreaerv, 

kes aastate kaapa erinevalt esinedes on jäälinim kõikuva tiheduse 
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väga oluliseks põhjuseks. Seda illustreerib muuseas ka järgmine 

näide. 

Utrast 1939./1940. aaet* eakast talve oli jäälind Eesti NSV 

ja areaali mõnede teiste oaade jSgedel paar aastat täiesti kadu-
-

nnd. Rukkua nShtavaati nende alade kogu pesituskoostis. praegu 

elutseb jäälind j iile enamikul oma endistel elupaikadel. *ooetise 
! 

küllalt kiiret uuenemist tuleb Pidada jäälinnu liigipürasest 

hulkamistungist põhjustatud populatsloonitihendamiseks, nii et 

mujal seilanud isendid hajusid mõne aasta jooksul uutele aladele, 
^ -

kus nad ikka enam hakanud paiksustuma ja pesituskoostist oma jä

relkasvuga tihendama. 

Ĵ älinnatlheduse juures on oluline ainult biotoobi pikkus -, 

mitte aga pinnavahê ord. Faktiliselt on jõejooks otsê k̂ui kitsas 

joon, nlllele on üksteise järgi lükitud jäälinnu pesapaigad. Jää

lind tegutseb piki jõge ja külgmised akad pole enam teaa biotoop. 

sellepärast pole al&st püstitada Maimust selle kohta, kas laie

mail jõgedel jäälinnu pesapaigad paiknevad tihedamalt kui kitsas

tel jõgedel. Sisuline lahenemine jäälinnu pesitusolude mõistmisele 

näitab samuti paljandite väliskuju, kõrguse, pikkuse, ümbruse jõe 

välisilme ja jpaljude teiste füsiognoomiliste tunnuste bioloogili

selt vahetahtsaf või koguni tähtsusetus ega jõe pesituBtihedusele. 
, 

jäälinnu pesapaigad Eesti ja Läti NSV-s (1?. - 22. joon.) 

erinevad väliselt tunduval määral, kuld pesasubstradi struktuu

rilt on nad  ̂ K teisele v̂ ga sarnased, ̂ cik nad on liiva-, liiva

kal ju- Voi lilvcavipaljsndid vertikaalse või peaaegu vertikaalse 

taiBlstumata pealispinnaga, mille ülemise murakamara serva alla 

voi paljandi servaistesse pehnentalsse lllvakihtideese jüälinnul 
' -

on hõlbus uuristada peaa. 

Jõekaldast päris eemal pole Eesti ESV-s seni kohatud 
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êel Ühtl.i jäälinde pesitsemas. Seniseil andneil on veest kõige 

kaagem peaa leitud Helmes, ̂ eisrioja kaldast 100-kond m eemal 

Aevoaikoopas (nn. Helme "Põrgu"). Pesa juurde pääsemiseks lendab 

jäälind alguses üle kaldaniidu ja lipsab seejürgl läbi sisselange

nud kocpalae (A.Lint). Teistel jõgedel, kus paljandieelne on põ5-

aastunud, lendab jäälind üle põõsalatvade või läbi hõreda oksas-

tika. Rõhuv enamik pesapaljaadeid asub otse vee kohal ja jäälinnu 
\ 

küündivus pesani on neil vahenditu. 

$abel V pakub ülevaate Eesti KSV-s leitud jäülinnupesa-

deet, mille juures on teostatud mõõtmisi. Kõrvutades selle tabeli 

andmeid juba eelpool toodud tabelitega III ja IV ja lisanditega 

teistelt jõgedelt, võib anda jäälinnu pesapaigutuse ja pesade 

morfoloogia kohta järgmise kokkuvõtte. 

paljandi kõrgusel on jäälinnu pesitsemises teatav tüht-
— ^ ^ * aus. KBrgeinad pesituspaljandid on kuni 15 m kõrged, madalaimad 

alla 2 m kõrgusega. Liigiparane madal lend ja otse vee kohal 

tegutsemine muudab eelistataks sellised paljandid, kuhu on võima

lik pesa uuristada veepinnalt mitte liig kõrgele. 

Pole nähtavasti juhus, et jäälinnu kauase asustusega 

pesapal jandid on üldiselt madalad. Reed pesapaigad, kas jääl innul 

on valida kõrge ja madala paljandi vahel (näit. Ahja jõel kaljud 

nr* 4 - 5 ja 18 - 19)* jääb ta lõpuks ja kestvalt pesitsema mada-

lasse. 

Jäälinnapesi on Eesti HSV-s leitud veepinnalt 1,2 - 16 m 

kõrgusel* Madaluse piir 1,2 m on parajasti selline, et enamik juh

tudel kaitsta pesa tõusuvete vastu. 

Pesa kaugus ülemisest paljandlservast kõigub 0,3 - 1,3 m 

vahemikus, aage poolemeetrlllne kangus ülemisest muru&amara servast 

saavutatakse peaa ehitamisega kaljupealselsse lilvaklhtl&esee või 

paljandi madalamaisse servaosadecse, kus on ohtramalt kergemlnl-

varlstatavat pinnast. 9n paris iseloomustav,et ĵ ni&KKgBsad 
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pgadMVad paljandite keeR&Õrgaaes, s.t. paljandi üla&erva ja vee

pinna pooles vahemikes. 

*aälinHcpeaa algab vülja avaneva lenn&aM̂ aaa .Kuini jää-

linnal leidaks paljudes paljardeis võimalusi tema peitmiseks alla

rippuvate puujtmrte vahele või üleulatuva kanarakamliei alla,on 

anaaUr lenn&aâ e vabad, h'istl nähtavad. JBnrdepäüsaata asukoha 

tetta pole j Käi innul põhjustki oma peel eriti varjata. 

Nii nagu teistelgi suluspesitsejall, kerkib jä̂ Hlnnugi 

pahal küstmue, kas on lennuaâ u ausmai Ilmakaarte jürgl bioloogi

list tShendast, või cm tegemist juhusega. Hehaanlline statistika 

nende lennuauJro.de kohta, mille suunda autoril kompassi abil oli 

vCimallk määrata, annab järgmise pildi! põhjakaared - 13, ida

kaared - 5, l&anakaared - 7, läänekaared - 13. Selle järgi oli 

jäalinnupeeade enamik eksponeeritud põhja- ja l?t'!nekaartesae,Iraa-

jsnxree, kui arvesse võtta jõgede voctusuun&a â olemasolevate pal

jandite ekspositsiooni, lennuaukude ekspositsioon naib täielikult 

s&ltH&at kohapealselet tingimus ist ega olene jäälinnu valikust 

ühtede või teiste paljandite kasuks, aee on ka arusaadav, sest 

jäälinnu sügav pesatoru isoleerib selle sisu vilana jutus te eest. 

LenHRgagu Raju pole jäälinnul kanagi täiesti ringjas, 

vald peaaegu alati kõrgem kui lai* ̂ kstreeaaeiks kõrgusemõotmeiks 

on 14 ja 6 cm, ekstreemselks laiusemõõtmeiks 14 ja 5 cm.Lennuaugu 

kaja (6+ joon.) algab peaaegu täiesti ovaalsest, mõnikord ligi

lähedaselt ümaarast august ja lõpeb korrapäraselt pirnjate või 

vertikaalsuunas lõhejäte lennuaukudega, mille kummalgi alaküljel 

on sügav allapoole küündiv vagu. Kaja järgi en jäailnnnsake 

(23.- 26, joon.) kerge tunda paljandis asuvaist teistest aukudest. 

Vastandina oma endisele formaalse** käsitlusele (Kumari*1940) on 

autor veendumusele jõudnud nii ĵ älirna Rrui ka teiste lindude peaa-
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* 

osade tüpologiseerimise mõttetusest nende puhtvälise kuju järgi, 

mis bioloogiliselt ei põhjenda midagi ega anna geneetilist alust 

lindude pesaku jude ühest teise minevas voraiküllusee. 

Jäälinnu lennuaugu kuju võib, ̂le minna ühest variandist 

teise, sama lind võib ehitada erineva kujuga lennnauke. Pirita 

jõe 1938+ aasta ̂ esapaigal cli ealmeae pesa lennuauk lohejaa, 

eelle asemele valmistatud pesakatsetusel pimjas,teise kurna pesal 
. 

aga koguni ovaalne. jõe real pesadel oli lennuauk alguses 

ovaalne, muutus hiljemini pirnjaks. Mõned lannuaugud on alguselt 

peale pirnjad, teised jäävad alaliselt ovaalseiks. 

Jäälinnu lennusngu kuju ja suurus kujuneb põhijoontes 

juba ehituse alguses. Allee korduval pesitsemisel muudab lind 

mõnikord lennuaugu kuju. Väga vanad pesad on murenenud välimusega 

ja vetikaist rohendavate lennuaukudega, nende kuju ja suurus muu

tub ka ilmastiku tegevusel.Mõõtes ühe või kahe aasta möödudes 

sama lennaauku, võib märgata tema vähest avardumist igas suunas. 

Jäälinnu pesatoru üldpikkus kõigub 40 - 125 cm, kõige 

sagedamaks pikkuseks on 50 - 90 cm. Väga lühikesed ja väga pikad 

pesatorud ei naita nende lühikest ega pikka iga. Sama lind võib 

kaevata erineva sügavusega pesi ühe suve vältel* 

ennuaugule järgneb pesakäik nille bioloogiliseks ots

tarbeks on isoleerida pesasisu väligmojutuste eest, ühtlasi ka 

poegade rooja vastu võtta ja olla vanalinnule kommunikatsiooni-

tunneliks. Pesakäik on väga otstarbekohane seadeldis toitva vana

linnu ja poegade kaitse mõttes. 

Peaakäigu pikkuseks on 43 - 92 em , tema kõrgus kõigub 

5,5 - 9 cm ja laius 4,5 - 8 cm (väljaarvatud 21. sept* 1938 Ahja 

jõe kaljus nr. 49 analüüsitud ebanormaalse kujuga lermuauk ja pesa

käik hoopis suuremate mõõtmetega). Enamasti on pesakäik sirge, kuid 

mõnikord ka %4õver, mida põhjustavad ettejuhtuvad puujuured, kivid 

ja muud takistused. Alati on pesakäik eest tahapoole tõusva suunaga, 
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nii et pesapõhi paikneb lexmuauga alaservast 8 - 22 cm kõrgemal* 

Sel viisil ei g&a poegade väljaheide peaa poole valguda ja pesa 

i&e jääb täiesti puhtaks. 

Roojakihi paksus pesakäigu põhjas oleneb sellest, kas pe

aa on esmakordselt voi juba aasta&fkasutusel. Pesaküig* keskel on 

Värsketel poegadega pesadel peaaelu lopnl roe ainult kuni paari cn 

paksuse kihina, vanadel pesadel aga küünib ta kuni 8 cm ja enamgi* 

Pesakäigu suubumisel pessa on rooja vähe, kuid seda pak

sem kiht poegade räppetompudest pärinevaid kalaluid. Toidu ootel 

tühjendavad ennast sinna peaaelanikud, mille tulemusel kuhjub 

3 - 10 cm kõrgune luudevall, mis lõpuks tugevasti ahendab sisse

käiku pesakambrlsse ja millest vanal ind enne uut pesitust suure 

osa pesast välja roogib* 

Pesatoru pikiprofiili koos peaakambriga näitab Ahja jõe 

193S. aasta materjalide põhjal koostatud 7. joon. keskmistes loo

malikes proportsioones* Rooja - ja kalaluadekihte sellel joonisel 

kujutatud ei ole. 

Jaälinnupesa viimaseks osaks on pesakäigu lõpul laienev 

BeaaLttaiber, mille diaensiasaidsks on Bosti ilbV-s toimetatud a&5t-

miete põhjal: pikkus 12 - 23 cm, laius 12 - 21 cm ja korjus 

9 - 14 cm. Tavaliselt kõigub pesakambri pikkus 15 - 18 cm ja 

laius 17 - 21 cm piires, kusjuures koobas on peaaegu alati laiem 

Rai pikk, s.o. venitanud pesakäigale ristisuunas. Pesaseinad on 

enamikul pesadel siledaks tahutud ja pesakambri üldkuju ülevalt 

alla litsutud ovaal. 

Vaga tühtis bioloogiline otstarve on jäülinnupesa voo

derdus; Vürskeltehitatud pesad on ilma igasuguse vooder

duseta ja esimesed munad olen leidnud paljal liivapianal. Haudumi- ̂ 

se ajal kuhjuvad pesapõhjale vanalinnu räppetompudest pärinevad 

kalaluud, mic poogad* ajal moodustavad ligikaudu 1 aa, 

paksuse polstri* Ka poegade kogu pesaelu vültel produtseeritud 
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jäävad pessa, litsutakse keharaskuse ja pesas ringleva tegevuse 

aSjal lamedaks ja lagunevad lõpuks koest, moodustades tiheda ja 

soojuekindla alusmadratsi. Kui jäälind kevadel asub oma möödunud-
, 

aastase* pesas hsaauma ja üles kasvatama esimest kurna, oa juba 

varuks valmis vana luudepolster, mis Isoleerib mune ja paljaid 

poegi külmast liivast. Vanades pesades tõuseb l*mde tüsedus 11 cm , 

ja raskus kuni 350 g, mis on mitme aasta produktsioon ja on jõud

nud täita endise pesâ oopa juba 100 % selle endisest kõggusest. 

Nii tuleb jäälinnu! uuristada oma pesakambrit järjest ülespoole 

või ehitada endise kõrvale uus. Selle tegevuse tõenduseks on 

huvitav pesakobar Ahja jõe kaljust nr* 58 193S.aastal (8.joon.). 

Pesaelu vältel, kui poegadega järjest enam seotuks jääb 

p,asub (fpesa lähedal täiesti kindlakskujunenud valvepostil, mis 

on otsekui hüppelauaks pesa kaitsmisel, (f tegevuspaik asub tava

liselt pesast mõnikümmend kuni 100 m eemal jõeüärseil madalail 

põõsail, kus ta veedab enamiku päevast ja võõraste jä̂ lindude 

sissetungil asub neid viibimatult välja kihutama. 

4. Manamine ja haudunine. 

Paaride moodustamise Ja esimeste munade munemise vahe 

on ĵ älinnul Ahja jõel kogutud andmete põhjal vühê olt paar näda

lat. Isegi juhul, kus valmispesa on ju&a olemas, ei asu lind kohe 

munema. See näitab, et paarimisaeg esimese pesltnse eel on jääl in

nule bioloogiliseks vajaduseks järgneva pika pesitusperioodi ette

valmistamiseks. 

Teise kurna puhul suve alguses on olukorrad mitmeti 

erinevad. Esimese kurna poegade pesast väljalennu ja teise kurna 
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esimese muna vahel on Ahja jõel kõige rohkem paar nädalat. ?lda 

enam sügise poole, seda lühemale ajavahemikule nihkub kahe kurna 

vahe* 

EBige huvitavamad on kaka kontrollitud kurna 1938. aastast 

ja Belle põhjal taandatud pesitusdaatumid, mille olu seisab järg

mises. 

Kaljus nr. 49 kasvatas paar suve jooksul segamatult üles 

kola kurna järgemööda* Teise kurna pojad koorusid munast 18. juuli 

paiga. 3C. juulil, kui pojad olid 12 päeva vanused, algas kolman

da kurna munemine poegadega asustatud pesa kõrvale teiee pessa, 

milles olid üleskasvatatud esimese kurna pojad. Täiakurn oli 5.au

gusti paigu, kui teise kurna pojad olid $9 päeva vanused, s.o. 

7 päeva enne nende pesast väljalendu. 13. augusti paigu, kui teise 

kurna pojad lahkusid pesast, cli kõrvalpesas kolmas kurn 9 päeva 

hautud. 

aljus nr. 55 võtsin 27* juunil jäälinnu pesast ära 7 tuge

vasti hautud muna. Juba 3. juuli paigu hakkas jäälind uuesti mune

ma sana paljandi naaberpessa ja 29* juuli paigu koorusid pojad. 

Kui selle teise (jürel-) kurna pojad 6, augustil olid saanud 

9 p̂ eva vanuseks, alustas lind sama kalju ühte 

kolmandasse pessa kolmanda kurna munade munemist. 23. augusti 

paiga lendasid teise kurna pojad pesast välja, samal ajal olid kol

manda kurna munad 12 päeva hautud* 

l eed kaks alguses väga kummalisena tunduvat üksteisesse 

lükitud pesitsemist näitavad, kuldas tugeva pesitustungiga jäälind 

suve lõpul pesitsemisega otsekui kiirustab. Kolmas kurn nunetakse 

sel ajal, kui teise kurna pojad on alles läbi jõudnud teha ühe kol

mandiku kuni poole oma peeavältusest. Jäälinnu kolmekordset pesitse* 

mist, Hillest viimase algus eranditult lükkab keskmise %bpuaja siss% 



aa eeni korduvalt konstateeritud areaali keskosas. 

Esimese kurna munemisaeg Eesti NSV-s (Ahja jõe jt. jõge

de andmed) kõigub aprilli keskelt mai alguseni, teise kurna mune-

,misaeg on juuni keskelt juuli keskeni, 1938. aastal Ahja jõel 

avastatud kolmas kurn nameti juuli lõpul - augusti alguses.Värs

keid kurni leidub Eesti NSV-s alates umbes 15. aprillist ja lõpeta

des umbes 15* augustiga* 

Areaali keskosas on munemisaeg mõningal mäüral erinev. 

Uuemate andmete järgi (Genta, 1940) leita&se Kesk-Euroopas värs

keid jäälinnukumi alates 10. veebruarist ja lõpetades 20* augus

tiga, kusjuures silma hakkab 2 kuud varase: munemise algus, kuld 

meie laiusega peaaegu võrdne munemise lopp. Kuid isegi seal on 

rõhuv enamik esimese pesituse kurni täis aprilli keskelt mai algu

seni ja teise kurna mune leidub värskena juunikuus* 

Kaootilisena paistavad olukorrad nende ühekordselt 
. 

pesitsevate ja aastate järgi suuresti vahelduvate pesitusreservide 

puhul, kes nähtavasti rohkemal-vähemal n̂ *ral asustavad iga tähtsa

mat ĵ l̂&uKujoge. Nende pesitusaeg näib algavat alles suve keskel 

(Ahja jõe materjalide põhjal) ja nmnemisaeg langeb vanade paaride 

teise pesitusaja sisse. Kuna nende paaride kummagi pesituspartneri 

päritolu on tume, vajab küsimuse lahendamine edaspidiseid väga 

läbimõeldud uuringuid. 

Läikivalt emailvalge koorega, roosakalt läbihelendava 

rebuga jäälinnununa varieerub kujult, mõõtmetelt ja raskuselt 

geograafilise laiuse järgi minimaalsel määral. Selle kohta pakub 

ülevaate järgnev tabel 



J-äliBnuaanade mõõtmed areaali eri osades, 

Mõõtmed mm Raskus g 

Keskm. Miin. reskn.täis-kaal värs
kelt 

Keskm. 
koore-
kaal 

NSVL Buroopa-osa 
(Mensbir,1695) 

Pikkus 24,1 - 22,1 
Laius 20,3 - 18,3 

-* -

Eesti NSV (ENSV TA 
BI Zooloogiamuuseum) 

22,7 x 
19,1 

23,5 ̂  
,̂2 
ja 

23,2 x 
19,8 

21,9 x 
19.4 
ja 
22,8 x 
18.5 

4,32 0,217 

Saksamaa (Hiethammcr) 
22,6 x 
18,8 

24.8 x 
19.9 
ja 
22,8 x 
20,0 

21,0 x 
19,0 
ja 
23,0 x 
16,7 

4,5 
(Heinroth 
1926) 

0,21 

1938) 

22,6 x 
18,8 

24.8 x 
19.9 
ja 
22,8 x 
20,0 

21,0 x 
19,0 
ja 
23,0 x 
16,7 

4,5 
(Heinroth 
1926) 

0,21 

Suurbritannia 
(Witherby jt..1938) 

22.6 x 
18.7 

24,2 x 
19,0 
ja 
22,4 x 
19,7 

21.2 x 
18.3 
ja 
23,0 x 
16,7 

- -

Tabeli järgi näib, et põhjapoolsete populatsioonide manad, 

vastavalt linnu enda kehaproportsioonidele, on üsna veidi suuremad. 

Munade suhteline suurus on jääl innul väga tunduv, värske muna oma 

raskuselt moodustab 10,3 % kehakaalust, värske täiskum koguni 

72 % tEesti NSV materjali põhjal).Ooloogilised uurimised näitavad, 

et relatiivne munakaal ja veel enam munade aastaproduktsiooni kaal 

peegeldab toiduhulka, mida tarvitab lind. Füsioloogiliselt on mõis

tetav, miks suure toidutarvidusega lind on võimeline produtseerima 

enam ja suurema massiga mune kai vähese toiduga leppiv lind. 
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Jäälind kuulab liikide halka, kelle energiline ainevahetus 

vajab rohkesti toitu. J&st see korrelatsioon ilmneb täie selguse

ga tema suurtes ja rasketes, peale selle ka arvukates manades. 

ŝsituaproduktAivsuselt erakordselt võimeline, oleks isegi täies

ti mõeldav, et neil pesapaikadel, kus kalastasvõimalused on aas

tast aastasse ühtlaselt soodsad, peaaomanik pesitseb mitmekordselt, 

teistel aga ainukordselt. Ahja jõe kalju nr. 49 pesapaik on selli

ne, kahu jäälind saabub kevadel alati väga varakult, moodustab 

paari juba aegsasti, pesitseb suve jooksul seniste andmete põhjal 

rohkem kui kord ja ö on sügisel üks hilisemaid lahkajaid. 

Mõistagi tundub kogu see oletus esialgu äärmiselt fantasti

lisena ja vaariks jõudu pingutada olukordade selgitamiseks. 

Jäälinnu kurnas on koga areaali ulatusel rikkalik ja 

haruldaselt konstantne munadearv. Rõhuvas enamikus leitakse nii 

meil kai majal 7 -manalisi kärni ja 7 -pojalisi peeakondi. 

6 -pojalieed pesakonnad pole haruldased, kaid nagu näitavad uuri

mused Ahja, Pirita ja Roiu jõel, on sellise arvu põhjustajaks 

enamasti 1 sigimata mana, mis. mõnikord jääb tervena pessa isegi 

parast poegade väljalendu. Vahemik täiskumi on juba algusest 

peale 6 -munalised (Vääna jõgi, Partsi oja). Eesti ja Lati NSV-s 

cm 6 - ja 7 -munalised ja -pojalised pesasisud seni ainsana tun

tud. 

Alcedo atthis atthis L. muneb 6 - S (9) mana (Mens-

bic, 1095), poogi on leitud pesades 6 - 7 (Promptov, 1937)* 

Eesti NSV-s läbivaadatud teise ja kolmanda pesituse 

pesad sisaldasid samuti nagu esimeselgi alati 7 maaa ja 6 (vahe

mik) või 7 (enamik) poega. Samasugune rikkalik munadearv "järel-

kurnades" tegi tähelepanelikuks omal ajal juba Naamann'iKi* Et 

ka tõelised järelkurnad (mitte faktilised teise või kolaanda 
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i 

pesituse kurnad) sisaldavad 7 muna, seda oli autoril võimalik 

kogeda paaril juhul Ah#* jõel. 

Jüäliaau normaalseks aastaproduktsioöniks on eeltoodu 

põhjal 7 - 21 muna koguraskueega 30 - 90 g. Kui esimene kurn 

moodustab ̂  kehakaalust 72 %, siis kahe pesituse puhul tõuseb see 

suhe 144 % ja kolme pesituse puhul koguni 216 ̂  . Sellise produk

tiivsusega lind on Besti NSV avifaunas Üsna erandiliseks nähtuseks 

kai teda võrrelda teiste seltside esindajatega* 

Jüälinnukurna üldine haudepind on minu mõõtmistel 
9 

ümmarguselt 28 cm , s.o. selline, mida vanalinnu alap&ole sules-

tik parajasti katta jõuab* Kui kõrvutada jäälinnu keha haudumls-

pinda koos sulestikuga kurna haudepinnaga, siis saame ligikaudu 

suhte 1:1. Sulestikuta jäälinnukeha suhe kurna haudepinda on ai

nult 0,5* 

Suhteline haudepind, s.o. kurnapinna suhe linnu sul istu

nud keha pinda, on kahtlemata haudebioloogilise tähtsusega. 

Et tagada vajalikku haudeintensiivsust, peab jäälind 

väga püsivalt istuma munadel, mida me ka tõepoolest näeme. Kõik 

vaatlused Ahja, Pirita, Chne j.t. meie jõgedel näitavad, et esi

mese muna munemise järgi jääb jäälind kohe pessa ja istub kurnal 

Kurna väikese ja keskmise haudepinnaga linnud munemise 

ajal ja haudumise alguses viibivad pesalt tihti ära, kui välis-

temperatuur seda võimaldab. 

On kindl**-a tehtud, et jäälind muneb ühe muna päevas. 
. 

Nädalase munemise vältel on jäälinnu esinemispilt pesapaigal tub

listi muutunud. Nüüd on väljas näha peaaegu ainult o, kes toidab 

y kaladega otse pessa* Manemisaja vältel ei loobu o ka naaberpesadO] 

külastamisest ja suvel (telae peaituae puhul ) jätkab pesakaljusse 

uute pesade uuristarnist. 
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Jäälinnu sugupoolte suhetest munemis-, haudumis- ja poegade 

hool&damise ajal on andned tünini vtiga vastukäivad. Vaatlused 

Ahja joe pesapaikadel kallutavad arvamuse Q valdava osatähtsuse 

kasuks haudumisel. 

Esimese muna munemise ja poegade koorumise vahelisel 

27 - 2&- pievasel ajavahemikul näeb ̂  pesapaigal igatahes väga 

harva. Kui ta munemise ajal või haudumise alguses pesast välja 

lipsabni, läheb pessa o, mis jätab haudevahetuse mulje. Arvukad 

registratuurid lennuaukude pideva vaatluse all pidamisega näita

vad, et ̂  viibib haudumise ajal pesast viljas ainult lühikest 

aega ja uuesti pesa juurde tulles läheb sinna kohe tagasi. 

Laudeaejne vaikus jäälinnu pesapaikadel on vaga silmatorkav ja 

mul on olnud juhuseid tundide kaupa valvata pesa juures, ilma et 

üldse marku saaks kummagi linnu olemasolust. 

Ilunadel istub  ̂vaga kindlalt, aeda ei põhjusta väljast 

tulevate helide sumbuvas sügavas peeakoopas, vaid linnu suur 

süvenemine oma haudetoiminjasse. Kt seo nii on, näitab mõningate 

poolikuil kurnadel voi tühjas pesas viibivate jaUlindude välja-

lend juba sel ajal, kui nad tajuvad sa rtude müdinat peaapaljandi 

lahedal, kui tulijaid näha pole. Haudumise ajal gõib aga otse 

lennuauja ees kõvasti k&nelda, küsi plaksutada jne., ilma et 

lind valjuks. 

Poegade koorumisel pakatab munakoor põigiti kaheks pool-

mikuks. Enamik munakoort ĵ äb pessa, litautaLse lanedaks ja mat

tuvad pealekuhjuvate kalaluude alla. Ainult vähestes pesades kõr

valdab vanalind poegade koorrnige largi üksiku munakoore pesast, 

kuid ei kanna teda kaugele, vaid lükkab lihtsalt v,lja . 

iesa rüüstamise puhul munemise või haudemise ajal, vähe

malt pesitusaja esimesel poolel (kevade poole), muneb jäälind 



- 122 

Y&ldavac enamikus uuesti kõrval juba valmisolevasse või uuesti 

ehitatavasse pessa. Vahemik payiskurna ja järelkurna vahel on 

mõnikord väga lühike, ühel juhul (Ahja jõe kaljus nr. 55 1936. 

eaatal) oli see ainult 6 päeva, hoolimata sellest, et äravõetud 

aunad olid tugevasti hautud. See näitab jäälinnu suguelundite 

eigimisvalmidust, nis on hästi kooskõlas linnu üldise suure sigi

vusega ja pika pesitusperioodiga. 

Nii nagu seni, jääb jä&linnu mmemis- ja haudumisaeg 

ikka edasi kõige vähetuntunaks lerioodil̂ ? selle linnu elus. 

Kõik senised uurtKgad oa pidanud leppima peaa lahtikaeva-

misega ja tabanud seetõttu staatilise momendi jäälinnu komplitsee

ritud pê %̂ uaaamikas. Seda dünaamikat ennast perioodi alguselt 

lopani ekaaKtselt jtilgida on tulevaste jäEliRnu-̂ uringute tänu-

v̂ r̂aed̂ s ülesandeks. 

j) * S j, 9 H 

5. Poegade üleskasvatamine. 

Poegade koorumise akt, niivõrd kni &*&& iüyel*ada 

minu ühekordne vaatlus äsjakoorunud poegadel Ahja jõe Raljus nr. 

55, on võrdlemisi üheaegne ja toimub lõpuni ühe, äärmisel juhul 

kahe päeva vältel* 

loorunud jäälinnupoeg (27. jô n.) on täiesti paljas, 

pime ja igati abitu. Sirgatõrmatult on koorunud jäälinnapoja üld- . 

pikkus 52 mm ehk 28 % adultse (sulgedes) isendi üldpikkuseet, keha

kaal 3- 4 j ehk 69 % värske muna kaalust või 9 % adultse isendi 

kehakaalust (kõik Eesti NSV andmed). Teistel juhtudel teame, et 
i 

äsjakoorunud linnupoja kaal võib moodustada värske muna kaalust ! 

ainult 66 - 75 % (wärblinnulised), nii et hoolimata oma esialgsest 

abitusest halva kehalise seisundi tõttu jäälinnupoeg on väga massüi 

ne# 
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Pesaaelu esimesel perioodil tolmab poegade kiire areng. 

Esimeste päevade jooksul kaevab poegade keharaskus igapäev ligi

kaudu 1 g võrra, hiljemini veelgi enam. Noorima ja vanima poja 

kehakaalu vähe on esimestel peeapäevadel̂ 5 - & g. 

Hiljemini, umbes 15 -päevaselt (vaadeldud 3 pesakoada), on 

pojad juba üleni sulistunud ja kõiki sulgi ümbritsevad pikad 

torujad nuie tuped, nii et* noored jäälinnud näevad välja otsekui 

okaskunega kaetud. "Okas"- suleetik on väga otstarbekohane õrnade 

arenevate sulgede kaitsmiseks nii pesakoopa liiva kai ka peaa-

pBhja kalaluude eest* 

Poolläbipaistva sarvalnese tettu helendab kasvava sulestiku 

värvus läbi tuppede üsnagi tuhmilt ja "okaapoê Ra" on 

seetõttu õige omapärane. Kogu ülapool on teras-sinihall, alapool 

pruunikas-roosa violetja pagaalaga, nokk mustjashall, jalad pruu

nikad roosa tallaga, ĥe 6- pojalise pesakonna poegade kehakaal, 

vaiksemast suuremani, kõikus selles vanuses 49,6 - 58,§ g* 

Vaatlused ühe teise, 7 -poj&lise pesakonna juures 9 päeva 

enne lennuvõimestumist, s.o. 17 -päeva vanuselt (29* joon.) ei 

näita sulestikus suuremaid muutusi, väljaarvatud su&etuppede tip

pude osaline pakatumine seljal, peas ja tiibadel, kus ulatab välja 

juba üksikuid pärissulgi. Poegade kehakaal on 50,0 - 61,0 g. 

Näib, et 15 ̂  17 p ̂ eva vanuselt saavutavad noored jäälirnud ohtra 

toitmise mõjul oma suurima kehakaala. 

Pärast seda aega toimub suletuppede araheitmlne ja keha

kaalu alanemine, kõik umbes nädala jooksul* 2 päeva enne pesast 

väljalendu, umbes 24 päeva vanuselt (30. joon.) (vaadeldud 2 pesa-

konda) on sulestik omandanud juba definitiivse väljanägemise 

(võrdl. tabel I), suletuppi leidub veel vaid silmade ümber, taga-

kõhul ja saba alapoole kattesulgedel. Selles vanuses kaalusid ühe 
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7 -pojalise kurna noored jääl innud 41*4 - 48,8 g, teise 6 -pojali

se kurna omad 43*9 - 47,6 g. 

Viimased kaks pesapäeva möödub juba täielikult lennuvõi-

meliseks jäälinnuks kujunemise tähe all. Poegadel ( ̂ deldud 4 

pesakonda) langevad pesast lahkumise ajaks ura kolk suletuped, 

suleatik saavutab vanal innust vähe erineva värvuse (võrdl. tabel 

I) (31. - 33* joon.), raskus langeb 40 - 46 g, mille alumised 

väärtused uhtuvad vanalinnu suvise kehakaaluga. 

Adaptatsioonid pesaeluks on noortel jäälindudel arene

nud väga originaalses suunas. Peale juba käsitletud suletuppede 

tuleb siin eelkõige mainida seedimata toidujäätmete (kalaluud) 

räppetompudena väljaheitmist* ringjat pesakorraldust toidu võrd

seks jaatamiseks ja rooja väljaheitmist ainuüksi pesakaiku. Need 

kohastumised paljudes oma erisus joontes on sellised, mis puudu

vad või on vähe arenenud teistel pesahoidjail ja näitavad jäälin

nu kõrget spetsialisatsiooni poegade üleskasvatamiseks sügaval 

pinnases pika toru lõpul. 

Nii, nagu hauduv vanalindki, tühjendavad ka pojad end 

rüppetcmpudest otse peasa, mille puhastamist pesaelu vältel üld-

ee ei järgne, üksteisele kuhjuvad kalaluud litsutakse pesaelanike 

raskuse mõjul tihedasti kokka ja pesapõhjal tekib sel teel viitjas 

aass, mis on heaks isolatsiooniks külma liiva vasta. 

Adaptatsioon toidu vastuvõtuks on väga algupärane. Hagu 

juba eksperimentaalselt näitas Heinroth (1926), paiknevad pojad 

pesas pead väljapoole ja sabad sissepoole otsekui kodarad vankri 

rattas. Kai peaga pesakäigu suudmes paiknev poeg on vanalt saanud 

toidnkala* nihkub "ratas" ühe "kodara" võrra edasi, järgnev toit

mine *a*ae nüüd juha uut poega, ja nii ikka edasi, kuni tuleb jäl

le esimese järjekord. 
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Autoril oa Õnnestunud selle kohta Ahja jõe pesapaikadel 

teostada arvukalt kontrolli mitmeis pesades, ja ühtki erandit sel

lest pesäkorraldusest eeni pole esinenud. 

Erinevuseks Heinroth'iat on ainult see, et jüälimm poegade-

ring liigub pesas ja rühmitab kunstlikus pesas suunaga Vastupäi-

kest, kusjuures poegade kehateljed ei asu mitte täiesti radiaal

selt pesatsentri suhtes, vaid languti (v3rdl+ Kumari,1940, 5. joon.) 

Kui jäälinnupojad ei peaks sellist korraldust, oleks võima

tu kujutleda, kuidas vanalind, kes pädseb vaid suurte poegadega 

täistuubitud pesasuudmele,saaks toita üle anda kõige tagumistele. 

Nüüd lahendub küsimus automaatselt ja poegade mehaaniline ringle

mine lülitab täiesti välja omavahelise konkurentsi toidu pürast. 

Pole raske naha, millist evolutsioonilist tähendust omab jää-, 

linnu pesakord, kui tungida selle bioloogilieae sisusse* Meil on 

tegemist liigiga, kes - ainsana palearktilise regiooni sulus-

pesitsejaist * paigutab oma pesa, tingitult kalatoidust ja selle 

produktina vedelast roojast, ülespoole tunduvalt tõusva toru lõppu, 

millega väldib torusse pritsitud rooja pessa tagasi valgumist. 

Vastandina puuõontes hguduvaile suluspesitsejaile, kelle pesaküik 

on lühike ja võimaldab roojunist üle selle serva ja vastandina 

pinnases hguduvaile sulus pesitse jaile (kaldapääsuke ja mestid 

näpp), kee on putuktoidulised ja kelle tahke roe võib jääda lennu-

torru või sealt vanemate poolt nokas välja kantud saadâ  6a ĵ ä-

linä oma pesaehituskunsti arendanud teises suunas, mis on kaasâ  

toonud ka poegade erineva paigutuse pesas. 

Et toituootava poja pea asub otse pesakäigu suudmes, puu

dub nähtavasti vajadus erilisteks morfoloogilisteks koliasturnisteks 

pimeduses toidu vanalinnalt pojale üleandmiseks. Noortel jäülia-

dudel puuduvad nimelt helendavad nokapaksendid, kirevavürvuseline 

suukoobas, taktiilsed eri lisandid noka ümbruses jt., mis on omase 

paljude sulUBhaudujate pesapoegadele. Just vastupidi - adultse 
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isendi suukoobas on palju eredamavärvuselisem kui noorel. 

Suhted vanade ja noorte jäälindude vahel pesaelu peri

oodil avalduvad algusešfl&puni toituaiesuhetes ja ainult alguses 

poegade soojendamises* Nii, nagu tugevasti hautud annadel, istub 

jäälind ka äsjakoorunud poegadel kestvalt ja kindlalt. Vaatlused 

Ahja jõelt ja uuemad andmed mujalt kallutavad ikka enam arvamuse 

selle kasuks, et pesaelu alguses toidavad poegi nii o kui $,varsti 

tõmbub aga % tagasi ja peamiseks toitjaks jääb p. Rida teiste 

autorite tähelepanekuid  ̂ja ̂  võrdsest osast poegade toitmises 

tunduvad mõnelgi juhul küsitavana, ku? pole selgesti öeldud, mil 

viiSAi sugupooli lahas peeti ja kuidas toitmist kontrolliti. 

 ̂ jahipaigaks (Kumari, 1940) poegade üleskasvatamisel 

on madaladySageli kiirevoolulised ja lepapõõsastega kasvanud kal

lastega jõeosad pesapaigalt kuni 1 km kaugusel, enamasti aga Ül

bemal. Jahipaiku on mitu, mida vahelduvalt, sedamööda kuidas väi

keste pinnakalade parvi seal esineb, külastatakse.Vastavalt kala-

parvede liikumisele, ilmumisele ja kadumisele, vSib selgesti mär

gata, kuidas ka jäälind päeva jooksul oma jahipaiku vahetab. 

Poegade hooldamise ajal ongi y tähtsamaks tegevuseks lend pesa-

paiga ja jahipaiga vahet. 

Kalaga nokas lähenev jäälind hüüab kutsehüüdu *tjii", 

kahtluse korral laskub pesakal ju ette oksale, et seal mõni sek. 

"kindlustada", segamatus olukorras lendab otse pessa. Toidu üle

andmine poegadele valtab väheseid sek., välja ilmub lind tavaliselt 

saba ees (kitsas pesakäik ei võimalda ümberpöördumist) ja suundub 

hääletult tagasi jahipaiga poole. % viibib saial ajal oma Valve

postil pesapalgi lähedal, kast aegajalt teostab saagiretki mitte / 
* * 

kaugele või tegeleb pasakalju ees, kus poegade toitmise ajal juba 

uuristab uut pesakoohast. On haruldane juhus kohata samaaegselt 
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pesaeelsel oksal. 

Pesaelu esimesi perioodil toidavad jäälinnnd poegi pisikeste 

kaladega. Ches Ahjr. joe pesas leitud eaje&ased Radix ovata kojad 

näitavad toitmist tõenäoselt ka eĥ t̂ilvaliete vastsetega (puru

vanadega). Hilisemal pesaperioodil on nii meil kai najal peaaegu 

ainsateks toiteloonadeks ligi s&rmepikkused (kuni 7 - 8 cm) kalad, 

keda lind pesale lähenedes kannab nokas alati pea eespool, et 

poegadele üle andes poleks enam vajalik kala kohendada. 

2oitmi3eâ educ on vaga ebaühtlane ja oleneb palju välls-
* 

test olukordadest. 25. mail 1933 toitis üks vanalind Ahja jõel 

ossa umbes 15 päeva vanuseid poegi ajavahemikus kella 10.15 -18*15 
' 

üldse 16 korda, kaikute toitmiste vahe kõikus 4 - 33 mln., 3i tun

ni jooksul üldse ei toidetud inimeste tõttu pesapaiga juures. 

2. juunil, kui pojad olid umbes 24 päeva vanad (2 päeva 

enne pasast väljalendu),toitis sagia lind kella 7 - 12 poegi üldse 

20 korda, üksikute toitmiste vahe k51kus 3 - 46 min.? üks tund 

langeb välja inimeste tõtta pesapaigal. 

Neil juhtudel, kus lind sai segamatult toitu kanda, toi

tis ta esimesel päeval tunni jooksul 2 - 4 korda ja teisel päeval 

3- 6 korda. Lhel teisel pesapaigal toitis teine jäälind samal 

kevadel oma 15 päeva vanuseid poegi tunni jooksul 5 korda. 

Hilisemad vaatlused Ahja jõe\ teistel tpaikadel samal ja 

järgnevail aastatel näitasid samuti toitmisaegade tunduvat Miku-

mist ja erinevat toitmissagedust eri päevadel ja eri tundidel. 

Heinroth'i (1926) järgi on jäaiin̂ am̂ i* toidutarvidps vii

masel pesaperioodll katselisls tingimusis 25 g kala paevas, s.o. 

7 -liikmelise pesakonna kohta 175 g. Ahja jõe 6 - 7 cm pikkuste < 

lep̂ anaimude suviseks kehakaalaks on kasina. 1,86 g, teoreetiliselt 

peaks vana jäälind poegadele päevas söötma selle ĵ rgi vähemalt 
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94 väikest kala. 

Pesaelu viimastel päevadel toidab jäälind poegi tunduvalt 

harvemini (pikemate vaheaegadega) kui eelneval intensiivsel kas

vuperioodil. Tundub, nagu tahaks ta neid pesast ̂ vulja näljutada". 

Poegade kehakaal, mis 14. - 18. elupäeva va&enikus saavutab 

maksimumi (keni 61 g), langeb pesast väljalenna ajaks mitte üle 
b<MM. 

46 g. Viimastel pešapäevadel toidab g poegi kSigdrohkem kord voi ) 

tunnis. 

Omalaadsed olukorrad Ilmnevad sisselükitud pesltuste pu

hul, nagu neid esines vaga soodsal 1938.aasta suvel Ahja jõel 2 

juliul (kalju 49 ja 55). Nagu mäletame, olid kummalgi sel ajal, kui 

alles toideti eelmise kurna poegi, teises pesas juba järgmise 

kurna munad, esimesel juhul oli täiskurn 7 päeva ja teisel juhul 

11 päeva anne eelmise pesituse poegade väljalendu. Neis pesades 

jäälind haudus järgmise kurna mune ja toitis eelmise kurna poegi 

samaaegselt.Kolmanda pesituse puhul on areaali keskosas olukorrad 

alati nii ja selleparast oleks väga tarvilik teise ja kolmanda 

kurna vastastikuseid suhteid täiendavalt uurida. 

Minu 4 vaatlust Ahja jõelt näitavad, et lennuvBimestu

nud noorte pesakond lahkub pesast samal päeval ja väheste tundide 

v ltel. Kai tõuge selleks tuleb väljast (näit.pesa kontrollimine 

uurimise otstarbel), lendavad kõik üksteise kannul pesast välja. 

Pojad peavad sellega lennata suutma juba anne, kui toimub nende 

tegelik väljalend. 

Pesast väljalennu järgi tegeleb pesakond kolge esimes

tel tundidel päris pesa lähedal, R32? noored jt-iaiirrEtd peatavad 

lähestikku jõekalda lepaoksil Vci vettelangenud risul, lastes ennasl 

vanalinnu poolt toita. Juba sel ajal hakkavad noored vette sukeldu
ti 

ma , kuid ei taba esialgu veel toita. 
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Esimese lemmpäeva jooksul lahkab pesakond pesapaigalt 

mõnesaja m kaugusele ja neid hooldab ka seal veel Kuigi kala 

saab tavaliselt tervena üksainus noor jäälind korraga, on A.Lint' 

il üks haruldane vaatlus selle kohta, kuidas kala jagatš mitme 

noorlinnu vahel. 

Jaba paari - kolme esimese lennnpüeva jooksul hakkab pesa

kond hajuma ja ei möödu nügalatki, kui kõik noored jäälianud on 

juba iseseisvad. Kuidas pesakonna lagunemine täpselt toimub, aeda 

on raske vaadelda, kuid rida tähelepanekuid, kus koos kohati ainult 

3 - 4 noort koos vanaea, näitab, et pesakond hajub noorte aegajali* 

ae lahtipudeneiaise teel pesakonna tuumikust. Vahepeal on noored 

jääliimul õppinud juba intensiivselt sukelduma ja nende äraelamine 

ilma vanalinnu hoolduseta on nüüd garanteeritud * 

6. Paljunemiaaxv. 

äigimisperiood rikastab igal aastal biotoobi jüälinna-

pepulatsiocni juurdekasvuga, mis garanteerib liigi edasielutsemist. 

Liigile omane paljuneniswv on populatsiooniljnaamiline faktor, 

mia pakub teoreetilist ja praktilist huvi. 

Eesti NSV-s on jäälinnu paljunemiearvu kohta andmeid 

ainult Ahja jcclt Koorvere - Valgesoo veski vahemikus aastatel 

1933, 1939, 1947 ja 194C. 

Paljunenisarvule vastandub ja on sellega võrdselt tähtis 

populatsiooni huKkumiaarv pärast pesaelu, miile kohta otsesed and

med puuduvad. 

Kuigi paljuneaiaarvu andmeis on palju hüpoteetilist ja 

uksikasjus vaieldavat, on selle aluseks siiski hoolikalt kogutud 

taktid iga pesakonna kohta ja selleparast tohika nende koondamine 
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alljärgnevasse tabelisse olla teataval määral õigustatud 

Ŝäiinna paljunemlsarv Ahja jõel 4 eri aastal 

Pesitse- Vallalis- Fa&tili- Palju-

 ̂ sr* 
tust""*"' Kgy -

1936 28 8 36 131 110 306 % 

1939 20 5 25 63 63 252 % 

1947 10 1 11 35 28 255 % 

1948 14 2 16 62 49 306 % 

Praktiliselt on jääliimu järelkasvu hukkumisarv pesaelu 

vältel nullile lähedane, eest et ainsaks järelkasvu vahendavaks 
* 

teguriks on üksikud sigimata munad mõnedes kurnades. Sellest hoo

limata kõigub Ahja jõe jäälinRupopulatsioani paljunemis -# suurestj 

ja selle peamiseks põhjustajaks on mitspetrordsete peaitsem*ste 

esinemine või puudumine erinevail aastatel. Kuigi 1938. ja 1948. 

aasta olukorrad peegeldavad kurnade hukkumist teadusliku uurimise 

otstarbel, avaldavad nad sellest hoolimata suurt paljunemisarvu. 

Tabeli andmeil kasvab Ahja jõe jäälinnupopulatsioon ühe pesitus-

perioodi vältel 200 - 300 % võrra, kuid järgmise sesooni alguseks 

cm uuesti langenud endisele või isegi madalamale tasemele. See 

kõik näitab̂  jäälinnu jaoks rohkete hädaohtude olemasolu, mis 

talve vältel koostist suuresti vähendab, nii et liigi üldine vähe-

arvusas jääb ikka edasi püsima. 

Ahja jõel eksisteeriv vähene peeitusreaerv (peam. liig-

määrased oo) astub kohe hukkunud isendite asemele. Mida suurem on 

selline varu, seda enam on märgatav jüälinnu koostisekõlkuvused, 
. 

aeda enam lainetab tema pesitusdtinaamika. 

Jõel üleskasvatatud noorlinnud aga, kellest enamik peale 
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lennavSimeetumist lahkab, ei saa ema valdavas massis jõele 

järgmisel aastal tagasi pöörduda mitte vabade pesapaikade paa-

dmmiee tõttu, vaid koostise tunduva vähenemise t&tta lõunapoolsel 

talvi tusalal. 



711. Toitumine. 

. 
' * 

1* üldküsimused. 

Jüälinnu toidu selgitamiseks on autor kasutanud kaht viisi: 

otseselt jälginud looduses jäälindu ja teostanud maosisude ning 

pesavooderduste analüüse. 

Otsestel toitumisvaatluBtel tuleb toituv jäälind võtta n.8. 

"laabi alla": jälgida teda tema kalastus paikadel igal aastaajal 

käsikäes tema saagiloomade elutegevuse jälgimisega. Kuigi selline 

viis ei näita igakord püütud kala liiki, on kaudsel teel võimalik 
* 

otsustada, milliste kalade tegevuspaika külastab kõige enam jää

lind, millise tegevuslaadiga kalu ta kalastab kõige edukamalt ja 

seega ka, milliseid liike tuleb pidada tema väga kindlakskujunenud 

püügiviisi juures tema peamistelt aaagiloomadeks. Et sellised 

jäälinon ja liikuvate kalaparvede koosvaatlused annavad mõnikord 

tarvilikke tulemusi, näitavad kontrolliks tabatud kalad tema pesa

dest ja istekohtadelt, mis võimaldavad saagilooma liiki juba otae<-

selt määrata. 

Jäälinnu toiduanalüüsid pärinevad peaaegu kõik Ahja 

jõelt pesitasajal. On läbi uuritud lastud isendite ja pesast võetud 

poegade maosisud, vähesed rappetombud ja teatav arv pesavooderdasi. 
. 

Viimased on seni ainsaks allikaks, mis lubavad järeldusi teha jää-

linnu (ainult poegadê  toitumisest peale kalade vähesel müäral ka 
. 

teistest veeloomadest. 

Lõpuks on v3hes#id andmeis &a jaällnRR paaadaa&e 

Bmd kaladest, keda pojad mõnel põhjusel pele süüa jõudnud. 
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2. ToituntifspHitr, istekoht ja tpidühankinisviis. 

Jüälindn iseloomustab passiivne toiduvaritsemine eelista

tud istekohtadel ühe või mõne toitumispaiga piires, väga aadal 

BükeldHmiBBUgavus, tabatud saagi - kui sada ei kanta poegadele -

*88a±ae kohapeal ja segamatus olukorras sama istekoha kaontaaina 

senikaua, kuni toitekalade liikumine seda vähegi võimaldab. 

Jäälinnu istekoha kõrguseks on rõhuvas enamikus 5 - 50 cm 

üle veepinna. Ka istekohad kuni 1 m kõrgusenî ole haruldased,küll 

aga siit ülespoole. Tegevas madalal on jäälinnule väga karakteer

ne ja liigipärane* 

Jäälinnu toidühankimine koosneb passiivsest (ootavast ja 

varitsevast' ja aktiivrist. (sööstvast ja toita haaravast) faasist. 

Esimene toimub õRus (istekohal või rappelennul), teine 

vees. 

Toitamispaik ( -paigad) on pesitusajal statsionaarne,s.t. 

püsivalt kasutatakse või eelistatakse jõe teatavaid kindlaid lo-

kaliteete* 

Jaälinnu pesapaik ja toitepaik asuvad lahas, biotoobi 

ruumiliselt isoleeritud eri osades, mis kokka moodustab pesitus-

paari kaitstava territooriumi. Rõhuvas enamikus asub pesapaik 

ja toitepaik (-paigad) samal jõel, kuid leidub ka mõningaid eran

deid (ühne jõgi, Tünnasilma oja). 

Sügisel on jäälindude koostis liikuv, paigapüsivsmad on 

üksnes oma pesapaikade ümbrusse kohale jäänud vähesed 

isendid. Huikavad jäälinnud - uustulnukad - viibivad teataval 

jõê osal kohal tavaliselt ainult mõni pSev , kaid oskavad vüära-

g*ta kindlusega üles leida just samad jõeosad, mis olid juba su

vel teiste jääl indude toitumis paikadeks. 
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êlle tähtsamaks põhjuseks on jõe toiteolud, heade varit

sus- ja istekohtade olemasolu. Kuigi jäälind mõnikord luurab ka 

rappelennul, pole see meie ühelgi jõel te:̂ a peamiseks saagivarit-

ausviisiks. 

Jaälinnu istekohad peegeldavad vahetult tema nõudeid miljöö 

suhtes* Vaatleme istekohtade karakteerseid omadusi. 

Kõigepealt on selleks istekoha madalus , s.o. lähedus veele 

ja toitekaladele. Teiseks erisusjooneks on istekoha pealispinna 

horisontaalsus ja haaravus, milleks jäälinnule on kõige kohasemad 

rõhtsad peened oksad ja juured. Kol̂ mandajargu tähtsusega paistab 

olevat istekoha varje otseses mõttes, s.t. oksi ülalt ja külgedelt 

katvad puulehed, okastik jm. kattevahendid.̂ uvel varitseb ja is

tub jäälind küll meelsasti peitunult lehestikku (34. joon.), kuld 

eelduseks istekoha valikule pole otsene varje isegi suvetingimasis. 

Vee kohale ulatuvail raagus oksil (35. ja 36. joon.) luurab 

jäälind meeleldi kõigil aastaaegadel, kaasaarvatud suvi. Kvalita

tiivselt aamavüarsed istekohad on peened puujuured, Õngeridvad, 

oksarisu madalal jões (37. joon.) jms. Suurema toetus piinaga va-

ritsuskohtadeks on mahamurdunud ja veevoolu poolt keset jõge kan

tud suuremad puud (38. joon.), vees püstised kepid, vaiad, postid 

japuurondid. Laiapinnased istekohad on jões asuvad kivid (39. joon) 

ja künnad, mida jäälind kasutab harvemini, veelgi 

iMKlt&aaaa&aks on etteulatuvad kaljunukid ja paljandiservad. ühel

gi juhul pole Eesti NSV-a jäalindu kohatud istumas jääserval ja 

üldse naib, et talvetingimusis on üheks jaälinnu esinemist piira

taks teguriks kohaste istekohtade vähesus vee ääres. Relles mõttes 

erinevad tublisti jäälinnu ja tema talvise biotoobikaaalaae Vesi

papi varitsusnõudod. 
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Jaälinnu istekohtade statistika näitab, et ülivaldavas 

enamikus istub jäälind sellistel toetuspindadel, nida ta suudab 

haarata varvastega ümbert (kõik joonised 34 - 37), palju harve

mini aga substraadil, aida varbad ei küüni haa&ama (joonised 

38 - 39). Istekohtade valik muutub arusaadavaks siis, kui pöörame 

tähelepanu jäälinnujala anatoomia mõningaile erisus joontele. 

Et jäälind ei tarvita jalga kulgemiseks, on jookse v̂ ga 

lühike. Istudes on jaälinnu kehahoiak püstne, aida põhjustab 

&Ü&4 peaaegu vertikaal - ja jookame peaaegu horisantaalsunnane 

hoiak ja intertarsaalliigese vähene painutusvõime ettepoole 

(autori vaatlused lahatud jääl indudel). Pole võimatu, et püstne 

kehahoiak on linnale vajalik teaa suure pea ja väga suure noka 

paremaks tasakaalustamiseks varitsusistamisel. Jüälinnujala sün-

daktüülsus omakorda soodustab jala haardefunktsiooni, kuid muudab 

tasakaalu säilitamise laiadel pindadel vaevaliseks. Juba oma jala 

sellise ehituse tõttu, mis on vaga eobiv kestval varitsusistumisel, 

cm jäälind istekoha valikul tugevasti sõltu# okste haabituaest. 

Võrdluseks : maie jäälinnuga anatoomiliselt samaseid 

jalga omavad kalatoidnlised Ceryle ja Aleyone, kuna kuivalt maalt 

putukaid püüdvate perekondade Tnn̂ siptcra ?a ̂ elidora jalad on 

tunduvalt pikema jooksmega, vähem sündaktüülsed ja omavad füloge-

neetiliselt primitiivsetele jäälindudele lähedasemaid tunnuseid. 

Kõike kokka võttes võib jäälinnu istekohtades avastada 

adaptatiivse, evolutsioonilise tähenduse. Nädalal vee ko%al asuvalt 
 ̂ i ] 

peenelt oksalt oma keha otsekui samiirilt alla tõugates võimaldub̂  

jüälinnul saagile kallale söösta vertikaalsuunas, milline viis 

bila tabamiseks on kõige kindlam. 

Vaga õpetlik on jälgida pesitusajal poegadele toita kand

va jaälinnu ja lepamaimude parve vastastikuseid kuitumis&ahteld 
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järjekordselt toitmast tulnud jäälind laheneb osa isteko

hale alguses piki jõge, aga kui istekoht on kalda ääres oksil, 

siia l&puks päriselt kaldasarva kaudu* Oksal* maabunud lind jääb 

täiesti vaikselt istuma, pilk kinnistunud alla vette. Laheduses 

â nglev lepamaimude parv, kes võib olla liikumist märkaski, muu

tub peagi rahulikuks ja jätkab osa tegevust püris veepinna lähe

dal. Jäälind oskab nähtavasti oma sööstutabavust hinnata, sest 

ohvriks langeb sageli just see kala, kes on jõudnud otse istekoha 

alla. Äkiline sööst vette heidutab küll kalaparve, aga ajavahemik, 

Bille vältel jäälind tabatud kalaga minema lendab ja pärast selle 

üleandmist uuesti tagasi tuleb, on küllaldane lepasainrade rahusta

miseks. Nii on jäälinnul kerge vaev lühikese aja pärast uut 

ohvrit valida. Jäälind ilmub kalaga veest väheseid sek. pärast 

seda, kai ta vette sööstus. Jääb sülje, et lind ker&ib veest 

niipea, kai lained on jõudnud tema ümber kokka lüüa. Kui lind ene

se vette kukutab koMmsur*tud tiivul, siis ei jää kahtlust, et ta 

enese veest välja töötab just tiibade abil. 

jaälinnu sukelduoGî avus võib harva küündida üle 20 cm, 

seepärast sõltub ka tema kalastamise edu kahest tähtsast tingimu

sest: piimahabe olemasolust või siis madalast veest. Fui mõlemad 

eeldused puuduvad, on jääl innal võimatu kalastada. Sukeldusid tvuo 

on jäälinnrl sameti väga lühike, tõusmata äie 5 sek. Mõlemad need 

bioloogiliselt tähtsad v&artased, seosesse viidult jäälinnu üldise 

toldnhsnkimisvilslga, ei jäta kahtlast, et fulogeneetiliselt jää-

lindalles noor sukelduja. 

Tala neelab jäälind tervena ja elusalt, toidupala löömine 

selle surmamise eesmargil vaata oksa või kivi, mida vanemad ja mõ

ned wesaadRi autorid on püüdnud selliselt tolgendada, pole Õlge. 
jnSHimu neelamismehaanika ja snukoopa morfoloogiliste seadiste 
jEHres koos kalasoanuste suunaga on tähtis, et kala libiseks 
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karku peaga ees, mille ett evulmistuseks ongi tema pööramine ja 

kohendamine vastu istekoha pinda. 

-htki korda pole unŷ tunud naha kalale suurpärase poosi 

andmist õhku viskamise ja sealt uuesti kinnipüüdmise teel, millest 

samuti teatavad vanad autorid. 

3* Sõidu koostis. 

Transehe ja Sinats (1936) märgivad Läti alalt jaälinnu 

toiduna väikesi kalu, koorikloomi, veeputukaid ja nolluske.Härms 

(1933) nimetab jäaiinnu toiduna peamiselt kalu, ka koorikloomi ja 

putukaid. Kas mõlemate tööde andmed pärinevad tõesti Läti ja Eesti 

NSV alalt tehtud toiduanalüüsidest, pole selge* Baiŝ Rb aga, et 

jaälinnu toitumisfakte tegelikult keegi registreerinud ei ole. 

Aurori uurimused jaälinnu toidust parinevad rõhuvas 

enamuses Ahja ja väikesel mägral Pirita jõelt* Otsesed toitumls-

vaatlused pesitusajal pesa- ja toitepaikadel on seni kindlaks 

teinud jaälinnu toitumise ainult kaladest* 

jaälinnu toiduks suvepoolaastal on Ahja jõel kõige sage

damini lepamaimud, see järgi viidikad, ruudid, trullingud, teisi 

vähem. Au&ori poolt 11 pesapaigal 1938* aastast alates teostatud 

arvukate toitumisvaatluste arvulised tulemused on registreeritud 

ja hoitakse alal aoolooglaaektori arhiivis. 

Korduvad peeitusaegsed vaatlused Tünnasilma ojal(PSlva) 

näitasid poegade toitmist samuti ainuüksi kaladega, keda lind 

püüdis niihästi ojast enesest kui ka lähedaselt Ora jõelt. 

A* Mnt ja R* Vares võisid ühne jõel ja Keisrikojal 

Valgamaal kindlaks teha jaälinnu poegade toitmist sõrmepikkuste 

kaladega. 
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Biliaaügisel, kai veetemperatuur langeb ja pinnakalad alir-

. dwad põhja, otsib jäälind üles madalaveelised jõeosad ja allikate 

jSkkevoolukohad* Talviste ekskursioonide vaatlused kinnitavad 

selliste kohtade erilist eelistust väikakalade parvede poolt, 

keda jäälind jälgib. 

Lepamaimud siirduvad Ahja jõel veepõhja oktoobris - novemb

ris ja ilmuvad uuesti vee pinnakihtidesse märtsis - aprillis. 

A* Turva vaatles augustis 1928 nügalapäevad jäSlindu 

Joaeda jSel, kelle lõpuks maha laskis. Lind eelistas põõsastega 

kasvanud jõekallastel lepamaime varitseda. 12. oktoobril 1945 

jälgis käesoleva töö autor Janeda pSHundustehnikumi allikarikkal 

pargitiigil jäälinda, kes samuti oli valinud oma istekoha lepa-

maimade tegevasra jooni. 

V* ̂ elain vaatles septembri alguses 1945 1 ĵ l̂indn Elva 

lahedal Ara Karsamüe talu. maal umbes nädala vältel ühe tiigi ääres 

igal hommikul väikesi kokri püüdmas. 

Aaalütsid maosisudest, rappetompadest Ja pesgveoderdusest. 

Jaälinga seedimismehaanika ̂ k̂emismi juures ei paku toidasnalüüsld 

nii täielikke andmeid naga paljudel teistel liikidel. Esineb 

raskusi toidajäätmete identifitseerimisel.Sellest hoolimata on 

toiduanalüüsid, mille tähtsamad tulemused on lühidalt kokka voetud 

VI tabelis, mõningaks abiks otsestele toitamisvaatlastele.Kvanti

tatiivsed üksikasjad, niivõrd kai neid võimalik oli leida, on fik

seeritud sooloogiasektori analüüsikaartldel. 

Analüüsitud 15 maost olid 8 toldutühjad, ja nimelt enamik 

peeapeê aRa magasid. Ilmseks põhjuseks on see, et enne surmamist 
* 

olid pojad toitaatult 2 - 3 tondi pesas viibinud (vanalind ei 

peksnud toitma) ja selle aja jooksul nende maod juba tühjenesid. 
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tllejügnad 7 maos Isu näitavad näritud jüälindude toitumist 

eranditult kaladest, nii nagu ka 8 räppetombu analüüsid.KÕik 

muud lisaosised kalaluude ja -liha hulgas -taimelised fragmendid, 

putukate osad , tillukesed molluskid - on niivõrd pisikesed, 

mõned neist peaaegu nähtamatud, et saab vaevalt kahelda nende 

pärinemises toitekalade seedekulglast. 

Pesavooderdusmaterjali analüüsid annavad üldiselt aama 

pildi. 12 ̂ esavooderduaest koosi eaid C ainuüksi kalaluudest. 

Pirita jõe pesas leidus kalaluude hulgas vähesel määral noorte 

kannade laid, kes peavad pärinema kui mitte jõest* siis vähemalt 

otse jõe kaldalt, ühes Ahja jõe pesas leidus kalaluude hulgas 

tühine haik suuremate putukate kitiinosi, kes olid nähtavasti 

erandiliaelt sattunud jäälinnu saagiks. Kahes Ahja jõe pesas lei

dus Sriohoptera vastsete kojatükke, ühes pesas liivast, teises 

Radix ovata kodadest koosnevana. Viimases pesavcoderduses leidus ka 

kogumik &gggar&B̂ gaIexii selgeatimüäratavaid osi* 

Pesavooderduse analüüside põhjal paistab enamik jäälinde 

toitvat ka päris pisikesi poegi ikkagi ainult kaladega. Vahemik 

pesaomanikke toidab ka putukatega, eriti ehmestiivaliste vastsete

ga. 

Jaälinnu igas toiduliigis, koos sellega ka maosiaudes esi

nevat peent, enamasti peaaegu mikroskoopilist liiva pele võimalik 

kvalifitseerida gastroliitidena. Maos on liiva kogus alati niivõrd 

tähine, et ta vaevalt suudaks seedimises maluvat osa täita. Pealegi 

pole jäälirmu Õhukeseseinaline lihasmaga toidu jahvatamiseks kohane. 

VJheiie ülipeen liiv magades ja r&ppetompudes pärineb tõenäoselt 

saagiloaaaade seedekulglast. 

Jäälinnu räppetombud on haprad, krobelise pealispinnaga ja 

pruuni värvusega ovaalsed rullid pikkusega tavaliselt 15 - 20 

ja läbimõõduga 8 - 10 mm, kui vanul t 0,25 — 0,65 g rasked. 
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Kõiki eelpool toodut kokku võttes jõuame järgmistele tule

maatele* Madala sukeldussugavuse ja lühikese sukelduskestvuse 

tõtta oa jüälinnn rcariccl r toiduke väikesed pinnalialad, Eesti 

NSV tingimusis kSî e sagedamini lepamainad ja Beejärgi viidikad* 

Madalais jõeosades toitub jäälind ka teictest, aeehulgac väikes

test põhjakaladest, eriti ealguti hulkuvaist rüntidest. Jaälinnu 

eelistus nende kolme peamise kalaliimi vastu ei olene sihilikust 

valikust, s*o* toidurpetelalisnisty vald tera tolduhankimise 

mehaanikast. 

Tulunduslikult kasutatavate kalaliikide naime s88h jäälind 

aHhtavasti harvemini, tema kahjustus noorte forellide seas tun

dub olevat tühine. Jõgedel, kus forell oa tema alaliseks biotoobi-

kaaslaseks (näit. A&ja j3gi), polnud võimalik seda liiki konsta

teerida jäälinnu alaliste toiduobjektide hulgas. Toitekalade 

tavaliseks pikkuseks on 4 - 7 sm. 

toitumise kohta selgrootuist on andmeid vähe, peamiselt on 

need siis TrichoBterg&% vastsed. Pole võimaldunud seni märkida 

jaälinnu toitumist kiilidest ja nende vaataaist, kes lõuna pool 

ja samuti idapoolse atthise juures kohati moodustavad jäälinnu 

tghtsa toiduartikli. 

4. Jäälind ja kalandus* 

Et jäälind on kalatiikidele igas olukorras ja igaa 

laiusvöötmes kahjulik ja vajab neilt kõrvaldamist, on iseenesestki 

selge. Üestl ja Läti NSV-s on aeni tligimajandeid alles vähe* 

Eeldades, et tiigikalandue kuulub siin edasisele arendamisele, olek 

aid ornitoloogilised vaatlused riiklikes kalakasvandustes teoreeti

liselt ja praktiliselt huvipakkuvad. Oleks vaja teada, kus kohal, 
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mis ajal ja kai suuras ulatuses kalatoidulised linnud külastavad 

tilke ja milliselt tâ aaaalt nad paarinevad. iole teada seni t&tki 

vaatlust jäälinaa kohta just meie kalatilRidal. 

nui aga jäälindu nahak&e peaaegu igal aügl̂ el Jüneda 

pargi tiikidel, miila tagamaal pole pesapaiku ja kai uüne Tallinna 

lähedase tiigi v̂ i jürvlkn laheduses liiki on samuti vaadeldud, 

siis on siit ainult tks samei edasi jaälinnu kohtardseke ka tõelis

tel kalatlikldel. 

Areaali põhjapiiril asudes on mail ĵ linnu koostis 

alles hõre ja vaevalt on preguseis tinginuais erilisi põhjusi 

karta tema suurt tungi kalatiikldele. Küsinusae võiks tulla üksl-

kute isendite eelistus/̂ alakasvatuate vastu, nida nad oma ränne

tel juhuslikult on avastanud. Kui aga edaspidi elud nuutuvad ja 

jäälir ' peakn tihendama oma levikut, oleme küalguae algstaadiumi 

moeda laskud,all nâ  om̂ l̂ ajal vahele jätaiĉ e jäälinnu levimise 

jElgjL̂ ê. 

Meie looduslikel vetel tõstatab j ̂lind täieliku 

kalatoltlasena siiski ktaiisuse,kuidas te asne suhtuda praegusele 

tinginnsia. 

Lühike vastus sellele võiks olla jhrgminc* le 10 cm 

pikkused kalad jäälinnu toiduna ei tule arvesse. Taündu&likult 

tähtsate lõhilaste maime leidub peamiselt î hja-̂ eati jõgedel,kus 

jäälindu elutseb väga hõredalt üksikute paaridena. Hõmas ja äm, 

jäälinnu biotoobikaaslased s&nes L&un̂ -̂ asti ja Põhja-Lestl jões, 

näivad maioud̂ ma jaälinnu toidus esinevat üana juhuslikult. 

Jäälinnu eelistoiduka on Bestl N̂ V-s lepaiaist, viidikas, 

rünt ja tralllng - see on piaikalade maas, keda Buturlin 

ja,̂ gggat̂ ev, 1̂ 36) Nõukogude Liidus tUonduslikku tähtsust 
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omavaks ja kelle tohutu haik hävib suve jooksul juha, füüsiliste 

keskkOKaatlngiBRgte toimel, ilma et nende koostis selle i**bi 

eriti la-rgatavait väheneks. 

Vähese arvukuse tõttu ei suuda jäälind samuti ella 

toltomiskenkurendiks jõgede röövkaladele. 

Nii ei saa esitada jäälinnu kahjulikkuse kohta 

Eesti NSV looduslikel vetel esialgu ühtki mõistlikku tõendit. 

B§ib olla toovad uusi asjaolusid ilmsiks parasltoloogllised uuri

mused jäälinnu osas kalaparasiitide vähendamisel ja !?a?aae hai

guste levitamisel. Praega aga puuduvad sel alal faktid ja nende 

edasine kogumine oleks väga tarvilik. 

Kokkuvõte. Jäälinnu toidus esineb tunduvaid naa-alalisi 

erinevusi. Areaali keskosas toitub liik peale kalade suurel 

määral putukaist ja koorikloomadest. Eesti NSV-s on putukate 

osatähtsus jäälinnu toidus välke, ta on peaaegu täielik kul/i ..ila

ne. 

Toitekalade liigiline valik on naa-alallselt vähe muutuv. 

Kõikjal toitub jäälind tulunduslikult vähevüartuslikast või väär

tuseta piaikaladesty sekka ja töonduslike liikide malme. Eesti 

NSV Ahja jõel on jäälinnu kõige tähtsamaks toitekalaks lepamaim. 

Jaälinnu toidus esineb samuti scsoonilisi erinevusi, 

mille põhjuseks on eelkõige toitekalade aastarütm. Hilissügisel 

kalade siirdumisega veepõhja toitub jäälind areaali keskosas mõnel-

pool ka selgrootuist. Besti NSV-s vajavad sesoonilised toidunmutu-

eed (kalaliikide vahelduvus, selgrootute osa toidus) täiendavat 

uurimist. 

Vanuselisi erinevusi esineb jäälinnu toidus kaunis vähe. 

Pisikesed pojad toituvad rohkem kui vanalinnud putukaist (Ahja 

jõel ehmestiivaliste vastseist), keda vanalind neile kannab. Meie 

oludes on noorte pesapoegade toiduks siiski rohkem pisikesed 
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kalad ja kalamaimud mõne am pikkusega. Suured pesapojad ja vanad 

jaälinnud neelavad kõige sagedamini 4 - 7 cm pikkusi kalu. 

Toidukoostise isendilisi erinevusi (toidus petsialismi) 

näib jaälinnu monotoonne saagipüügiviis suurel määral välja lüli

tavat. 

Kalatiikidele on jäälind kõigis tingimusis kahjulik 

ja vajab tõrjet. Looduslikel vetel jäälind oma vähese arvu ja toi

tumise tõttu majanduslikult tühise väärtusega pisikaladest kalan

dusele kahju ei tekita. 
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VIII. PopMlatalocnidünaamika. 

1* Îdkt̂ irRised. 

Jäälinnu perioodilised koostisekõikuvused hoovavad laias 

ulatuses* Tunduvad erinevused liigi esinemissageduses näitavad 

vastuolu liigi levimistuR̂ i ja seda piiravata niljõöfaktoite vahel. 

Palearktilise fauna noore liikmena avaldub jäälinnu popalatsiooni-

dünaamika eriti reljeefselt areaali piirialadel, selle hulgas ka 

Nõukogude Balti vabariikides* 

Dagu nägime neljandas peatükis, on jäälind oma ekspansi

oonil Lüänemeremaile austanud seda ala aeglase immigratsiooni 

ja puhanguliste invasioonide teel, mille üht olulist põhjust tu

leb otsida kliima pehmenemises, mis toi kaasa üuroopa fauanatü bi 

üldise levimise põhja suunas. Immigratsioon toimus pikaajaliselt 

ja kestvalt mõjuvate välistegurite toimel. Ajutiselt ja hookaupa 

mõjuvad tegurid põhjustatid perioodilisi invasioone. 

i ii avalduvad jäälinnu populatsioonidünaamihaa peale 

annuaalsete ka sekulaarsed suurad perioodid, mida vaatlusmaterjali 

nappuse tõttu sâ b linalt ä̂l̂ id*. 

Jüälinnu annuaalsed ja sesoonilised koostisekõikuvuaed 

t̂ kkaaid silmu ammu.Alamlligi atthis'e populatsiooniiistele koiku-

vustelc juhtis tähelepanu juba Menabir (1879 ja 1895) ja samuti ka 

kõige uuemad tood (n JLt. bmoiin,1946, Moskva obl.)mainivad suuri, 

erinevusi pesituskoostisea üksikute aastate kaupa. L̂ unepalearkti-

lise isgida kohta arvati Naumann tähele pannud olevat, et jäälind 

karmide talvede järgi alati vähem sage oli kui muidu* 

Mõlemad alaaliigid iŝ ida ja atthis esinevad oma areaali 

põhjaosas rändlinnuna, lõunaosas paigalinnuna. Olenevalt kliima 



läänest itta järjest komtinentaalsemake muutumisest, langeb ränd-
. 

ja paiRallnnuna esinemise geograafiline piip tugevasti sâ as 

suunas. 

Alamliigi ispida paiga- ja randlinnuna esinemise geograa

filine piir kulgeb läänes ligikaudu alates 57̂  p.l. (Briti saares

tik) kuni 54̂  p.l. (P6hja-aâ aam&a) ja 52̂  p.l. (Poola), siit 

edasi ida poole alamliigi atthiaje juuras aga 49̂  p.l. kuni 47̂  

p.l. (LÕuna-Ukraina ja Ŝ ingrad* Langus on seega ligikau

du 700 ka, mis on jaälinnu populatsioonidiinaaaika ilmseks klimaa

tiliseks peegelduseks. 

tunduvaid erinevusi esineb iŝ ida ja atthis'e vahel 

talvitumise geograafilise piiri alal. Aleedo atthis ispida L. 

pahjapoolseil pesitusaladel, kus valdav koestiseosa ründab talveks 

lõunasse, jahvad talvituma ikkagi tksjkud isendid, nii et faktili

selt langeb talvi tus aia piir kokku areaali üldise põhjapiiriga. 

Kida peh ei talv ja r ida kauemini püsivad vabaveeliscna sisevee

kogud, seda kauemini jääb kohale jäälind, seda isendirohkem on 

talvituv koostis. Piisab käesoleva töö neljandas peatükis esita

tud näiteist, et konstateerida kõigil Läänemeremaadel, *:aasa arva

tud L3una-bkandinaavia ja Louna-aoome, jaalî nu südatalviseid esi-

nemis juhte. , 

Midagi taolist pole tuntud kontinentaalse ̂ Icedojatthis 

atthis ij. juures. Laialdasel Kesk-Vene tasandikul ,a Siberis on 

jäälind tüüpiline luuna suunaga rändlind, kellest juba sügisel 

aegsasti siirdub rändele kogu koostis ja kellel peale pesituaaega 

puudub laialdane hulguelu-periood (Sudilovskaja,kirjal.). Selle 

alamliigi talvitusala piir langeb üldiselt kokku tema paigalinnuna 

esinemise põhjapiiriga. 
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Need zoogeograafilised erisus jooned, mis on alguse saanud 

kummagi alamliigi järjest süvenevast diver̂ entsist ja mis hiljemi

ni kahtlemata viivad kummagi kaheks eri liigiks lahknemisele, on 

populatsioonidünaamiliseks taustaks jäälinnu koostise/kõikuvuste-

le austate ja sesoonide ârgi, mida ispida'̂  järgnevalt asumegi 

vaatlema. 

2. Koostiackõlkuvuped aastate ja sesoonide ;iär^i. 

Jaälinnu koostisekõikuvuste kohta Eesti N3V jõgedel on 

kirjanduslikud andmed v̂ ga vuheae**. ü**<? (1905) märgib iedja jõelt 

juulis 1904 jaälinnu esinemist, Luvel 190$ aga puudumist, iivisikk 

(1904) teatab jäälinnu ilmumist Vaike-Emajõele Laatre ümbruses 

t̂ 34. aastal ̂ a koostise pidevat suurenemist kuni 1939.aastani, 

millal pesitses 3 - 4 paari* 

iesituskoostise kõikuvuste kohta iirita jõe alamjooksul, 

Selja, kunda, Võhandu a õhne jõel, f eisri ja Tännasilma ojal, 

mida hakati vaatlema alates 1938. aastast A. Lint'i ja E.numari 

poolt, esitasin andmed käesoleva tõõ kolmandas peatükis* 

Regulaarseid koostiseloendusi jäälinnu kohta teostati 

Ahja jõel, mille tulemused on koondatud tabelisse IV ja VII* Piir

dudes ainult pareminivaadeldud Kiidjurve - Valgesoo veski vahelise 

8,8 km pikkuse jõeosaga, kõikus juälindude arv järgmiselt. 1938. 

aastal oli pesitsevate paaride arv 8 (peale selle 2 ajutiselt 

asustatud kaljut), 1939* aastal 7 (+ 1 ajutine paar). 1940* aastast 

puudus jäälind pesitsejana, 1943. aastal konstateeriti esmakordselt 

uuesti pesitsemist. 1946. aastal pesitses 4 paari (ja 1 ajutine 

paar), 1947. aastal samuti 4 paari ja 1940. aastal 5 paari. 

belle järgi langes jäälinnu 193S. aastal kulmineerunud 
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pesituaarv veidi 1939* aastal ja jõudia järsult nulltaaenini 

1940+ ja 1941* aastal. Piraat R̂ da, umbes 3 aast̂ mõõdudes, halkas 

koostis uuenema, püsis 1946. j* 1947. aastas 50 $' 193C. aaata 

kõrgtasemest ja tõusid veidi 194&. aastal. 

iui jälgida neil aastatel ja ûba lü-kond aastat enne 

seda valitsenud ilmastikku, muutub jäälinnu vaga kõikus esinemis-

pilt selgemaks. Purast 1928./1929. aasta karmi talve, mis ispida 

koostist kõikjal tugevasti laastas, järgnes koni 1939. aastani 

peaaegu vahetpidamatult rida soodsaid aastaid, kus Tartus näit. 

talvine õhutemperatuur ei langenud peaaegu ühelgi aastal alla -25° 

C (vt* tabel VIII), talvekuude temperatuur oli keskmisest sageli 

kõrgem ja külmaperioodid olid üldiselt lühikesed* Briti soodsad 

olid aastad 1933 - 1938 oma üldiselt sooja ja pika sügisega ja 

igal aastal haruldaselt sooja märtsiga. Kõik need pidid pakkuma 

haid võimalusi jaälindude koostise kasvamiseks, kevddiseks vara

seks pesitsemiseks ja mitmekordseteks kurnadeks suve jooksul. 

Kuigi 1936. aastale eelnevail aastatel Ahja jõelt kah

juks puuduvad jäälinnu koostiseloendused, võisid Â .Lint ja alla

kirjutanu oma korduvail juhuslikel ekskursioonidel konstateerida 

jõel jäälinnu silmapaistvat arvukust nii suvel kui ka hilissügiseta 

Kohalikud tingimused pidid linnule olema nii soodsad, et ta jõelt 

lahkas ainult lühikese pakaseperioedi saabudes ja viibis talikorte-

ris kõige rohkem paar kuud. 

Seda näitab vahetult 1938./1939. aasta talv, Rus 

alles detsembri teisel poolel saabunud pakane sundis jaalinnu 

lahkuma. Parast 12. jaanuaril saabunud absoluutset miinimumi 

(Tartus -22 C) tõusis temperatuur uuesti, nii et jaanuari keskmine 

oli noraist kergem, veebruari keskmine palju kõrgem ja märtsi kesk-
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mine auruti kõrgem. <:äällnd aâ bus jõele tj.gaai uba veebruari 

lõpul, lalv oli pehme kogu Euroopas. 

selleat hoolimata langea jsälinnu pesituaarv käsitletaval 

j&eo&al 1 paari v̂ rra ja koorvere- Valgesoo veski vahe&ikua kogu

ni 14 paarilt 10 paari&A. leale selle pesitses jäälind 1939* 

aasta auvel nehtavaati kõigil vei valdavail pesapaikadel ainu

kordselt* kuigi eelneva talve tingimused olid kõigiti soodsad, 

Kurnati nii poaituRpaaride arva languat kui ka pesituaproduktiiv

suse vähenemist. 

V̂ im̂ lik, et -hê a selle põhjuseks cli 1939* aasta 

rekordiliselt põuane suvi, mis vahendas jä linnu pesituaproduk-

tiivsust. niipalju kai teada, pesitseb ka kontinentaalne atthia 

ainukordselt suve joe-sul. Ahja jõe ispida viibis kull ka 1939* 

aasta vaiataivel kaua kohal, ..uid aastavahetusel saabunud ja jaa

nuari keskel kulmineerunud erakordselt pikk pakaseperiood (Tartus 

abaol. miinimum -33,C*"C) tegi sellele viibimisele lühikese lõpu* 

Lel talvel k̂ .;,ataa ĵ älinnukooatis kogu oma areaalil veelgi 

î ngê aid kaotusi kui 1928./1929* aasta karedal talvel. 

êda vilatavam on jaälinnu uuesti ilmumine Ahja jõele 

1940* aasta, kevadel, ehk kull suure hilinemisega. Esimesed tulid 

alles mai al̂ uaes, moodustasid 3 pesapaigal kojuni ̂  ja käitu

sid paai-inisaegeclt. Kuid seda ainult ürikeseksi kõik surnud 

j-äi innud lahkusid ĵ lle juunikuu esimesteks päevadeks ja siit 

peale, väljaarvatud 2 isendi ainulordne ilmr̂ .iine 1940. aasta 

septembri esimesel poolel, j,i jsgi mitme aasta vältel asustamatuka 

1941* aa-tal puud e jäälind Ahja jõel juba teiclikult, isegi 

spoüâ lilî i ^̂ â Î uulajaid" ei ilmunud. 

Esimesi kindlaid uusi p̂ situsi registreeriti 1943.aas

ta ̂ uvel. llaanivaatluacd algavad j lle 1946. aasta kevadest.Jel 



149 

suvel pesitses Kiidj rve - Valgesoo veski vahemikus 4 Linnud 

lahkasid jõelt varakult oktoobrikuue. Kanasncuae pesitusarvuga 

1947* aastal saabus jäälind aprilli alguses, lahkus jällegi 

oktoobris. 1948. aastal langes kevadine aaabumiaaeg samuti april

lile, kuid pesituskocstia kasvas, idkk mahe sügis ja haruldaselt 

pehme talv tõi jtrsu kontrasti eelmistele talvedele: esmakord

selt kogu vaatlusaja ,ooksul talvitus jäälind ̂ hja jõel i 

Rui püract-paLaste ostate jaälinnu hilist saabumist, 

varast lahkumist ja ainukordset pesitsenist suve jooksul sa&b 

pidada karmide aastate j^relmc jui.s # kus juures ̂ hja jõge n^d 

asustab uuenenud noor kostis, siis aastate seniselt soodsad 

edasi posides peaks -alindude arv ikka edasi suurenema <a vLib 

olla uuesti esire-a halkana ka kahekordseid pesitseialal. Igatahes 

pakub olukordade edasine jälgimine suurt bioloegilist huvi,sest 

siin on kõige otsesem teera looduse enda poolt püstitatud organis

mi ja miljöö sõltuvussuhete uurimiseks. 

Kuidas ka oleks, kuid juba vaadeldugi põhjal näib 

selgunud olevat, et jäälinnu koostisekoikuvused aastate kaupa 

avaldavad haruldast sünkrooniat klimaatiliste olukordade endi 

, a nende poolt põhjustatud teiste tingimuste aaetarütmig*. 

samasuguseid seaduspärasusi võib v̂ lja lngeda tähel VII Ahja jõe 

jaälinnu koostisekõikuvaste kohta sesoonide jär̂ i. 

Tabel näitab, et parast kevadist saabumist kasvab kii

resti jäälinduda arv ja saavutab kulminatsioonipunkti (esimese) 

pesituse eelsel paarimisajal. Sel ajal on linrudJkõige aktiivse

mad ja kõige liî tyvâ aR.̂ akaseperioodi eeleetiy&H see periood 

märtsi lõpust aprilli pakaseperioodi jürgsell aastatel 

maikuu. Ddasi näitab tabel, et haudunirperieedl̂  ja poegade üles-

kasvatamisperioodî ajal väljas nahtavate jaalindude arv on palju 
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vo&k&ea. Uuo kulminatsioon saabub poegade vî ljalennu ĵ rgi pesast, 

mis aelgeati ilmneb pakaaeperioodi järĝ ŝeil aastatel ja 1939. 

aastal, kuid on v̂ hen selge mitmekordsete pesitsemistega 193&. 

aastal. Viimane koostiseaarvu suurem perioodiline kulminatsioon 

järgneb sügisel, kui jõele saabub kustki uusi noori jüalinde, mis 

tõenaoliselt peegeldab lõunapoolsete isendite "vaherünnet". 

Selline periood on kõigil aastatel oktoobris, vülga arvatud 1946. 

ja 1947. aasta, kus "vaherügnet" ilmselt üldse ei olnud (pakase-

periocdi järelmõju ?). 

iii siis liigestub jäälinnukoostise aastarütm eri aastate 

järgi erineva kestvusega perioodideks, mille fenoloogilist pilti 

põhjustavad kõige otsesemalt keskkonnatingimBsed* tegemist on 

tingimuste kompleksiga, aga mitte ükaiktinginustega, kusjuures 
' 

jü JLinnu populatsioonidünaamikat sünkrooniliselt mo jaatab nii 

otseselt kui ka kaasuvate tingimuste kaudu eelkõige õhutemperatuur. 
* 

Seda jüälinnu elus eriti tahtsat kliimaelementi kogu temaga kaas**-

kuivate sekundaarsete nühetega võimaldub meil mõista kaht viimast 

bioloogilise depressiooni perioodi aastatel 192C - 1929 ja 1939 -

1942 jälgides . 

Eelkäivana sellele on koostatud tabel VIII, mis annab 

ülevaate talvisest õhutemperatuurist Tartus 1926+ - 1948. aastani. 

Kui arvesse võtta, et talv 1928/1929 ja talved 1940 - 1942 olid 

viimaste aagade kõige pakaaemad, aiia tohiks eeldada, et need 

mõjustasid negatiivselt jäalinnu populatsioonidünaamikat mitte 

ükL-ner Eesti NSV tingimusis, ald tcna areaali kô uulatnsel. 

Tahendab, lõuna pool tilvituvad meie jäälinnud pidid pakase ohvriks 

langema juba seal. 

n̂am - v̂ hem normaalsetele talvedele kahel eelmisel 

aastal järgnes erakordne pakaäega 1923./1929. aasta talv. Briti 
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käre oli veebruar, kus kuu keskmine oli Tartus 9̂  v8*ra normaal

sest madalar ja absoluutne miinimum -3< C. Reck-Luroopas regis

treeriti selle talve absoluutse ̂ iininurina koduni -3Ŝ  8* 

Et meil kuni 1940* aastani üldse pole tehtud vaatlusi 

talvepakaste elimineerivast toimest ĵ älinna koostisele, siis 

eelmiste pakaaeperioodide tarajärgi pole teada. Kill on aga and

meid selle kohta areaali keskosast. Besentjev'i (1940) järgi hä

vitas 1928./1929* aasta karm talv Saksamaal, Inglismaal ja Eallan* 

dls palju jäälinde, mis peegeldus pesitsevate isendite väheses 

arvus 1929* aasta suvel. Seejuures aga mõnedel veekogudel jää-

llnnud kandsid vühe kaotusi (näit. 0deni7aldis).jäälinnule %oopis 

katastroofilisemate tagajärgedega lõppesid eriti kõvade ja pide

vate ratastega talved 1940. - 1942. aastani. 1940* aasta alguses 

saabunud kõva kiim jõudis haripunkti jaanuari keskpaigas. 16. jaa

nuaril oli Tartus talve absoluutne miinimum -35,C" C. Siit edasi 

temperatuur kull tõusis, kuid pidevad pakased püsisid veel kuni 

märtsikuu alguseni, talve jooksul sadas maha väga tüse lumekate(ku* 

ni 70 cm), veed külmusid sügavalt (kuni 110 cm) ja sulailmu ei 

esinenud. 

Autori kasutuses olevail andmeil külmusid 194Qaasta jaa-

nuarinakases surnuks Eesti NSV-s palju kodukakke, mitut liiki 
_ 

tihaseid, Varblasi, leevikesi, talvtkesi, hallvareseid jt. liike, 

eriti MÜstav oli külm põldpüüde koostisele. Samal ajal leiti ka 

üks jäälind sumnult Võrumaal Mustjõe ääres (Pill, 1940). 

järgnevad 1940./I 41* ja 1941./1942. aasta talved ei 

olnud paremad. Bs imes ei neist oli jaanuar püsivalt pakane, veebru-
. 

ar ja märts keskmiselt pidevamalt külmemad, talv oli lumerohke ja 

vaga hilise kevadega. Talv 1941/1942 algas väga pakase novembriga 

ja detsembriga. Jätkus veelgi pakasema jaanuariga. 
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i idse on talved 1940 - 1942 erakordemald Euroopas viimase 

100 aasta jooksul ja nende otsene või ka jorelmõjn on avaldunud 

järgnevail aastatel silmapaistmas bioloogilises surutises linna

elu paljudes ilnuvustes.Selle üheks tundlikumaks ohvriks on olnud 

jäälind, kelle puudusist võidi juba 1940. aastal konstateerida 

areaali keskosa enamikulĵ ^̂ kadel̂ nalt. Insterburg, iarburg, 

Oberlaasitz, Odenwald). Ühel jõel jäälinnud ei hävinud, teisele 

ilmasid nad esmakordselt tagasi 1942. aastal. 

Viimase 20 aasta kahe kõige külmema talve andmed ICuna 

paolt näitavad, et leidub kohti, kus mitte kõik jüälinnud ei 

havi.* Isegi Leedu NSV jõgedel ei när̂ ganud prof. Ivarauskas (kirjal) 

parast punaseid talvi jäällrnu täielikku kadumist. 

See viib mõttele, et 1943. aastal Ahja jõge unestiasuta-

nad paarid pidid kuuluma lõuna pool säilunud populatsioonide järel

kasvu hulka, kes era sünnikohast olid välja rännanud ja pesitsesid 

nüüd Ahja jõel esmakordselt. 

Teisiti pole olukord kujuteldaval, ̂ ul 1940. - 1942. aas-

ta talved oleksid säilitanud mõnegi vana haudepaari, oleks see 

suveks pidanud Ahja jõele om̂  endisele pesapaigale tagasi saabu

ma. Vahepeal olid aga mitu jäälinnutth ja aastat ja need vähesed, 

kes järele jäld̂  eaimese talve pakasest (maikuus 1940 ilmunud 

paarid ?).pidid ohvriks lariera järgnevaile. 
* 

Sama kehtib ka teiste jäälinnujõ̂ ede kohta,mille haude-

koostls on osalt uuenenud (niit. Tännacilma oja, Pirita jõgi), osalt 

aga puudub veel praegugi (näit. Võhandu, Künda ja Selja jõgi). 

Viimane mitu aastat kestnud bioloogilise depressiooni 

periood hävitas kõige tõenäosusega Eentl NSV kogu jä̂ linnapopalatsi-

ooni. Loodus andis looduseuurlja kätte ainulaadse eksperimendi 

jälgimise - mis aja jooksul ja kuldas täitub ühe 113gl tühjenenud 

elurmrn. Seda tööd on mõtet veelgi edasi jätkata. 
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3* JäRlinnn rände iseloomust. 

JL̂ äliimu röndetavade geograafilise variatsiooni tundmiseks 

ja teskkannategurite mõju selgitamiseks sellelê  pakub atthis'e 

ja iŝ lda randefenoloogla lühike võrdlus erilist huvi* Eri kii -

maatili&is tinginasls ilmnevad lokaalsed erinevused on nii pare-

mlniyõistetavad. 

Kirjanduslike allikate järgi (Sarudn6i. 1888, Mensbir , 

1895* Jetimov. 1915* Suslova, 1937* Suskin* 1938* bmolln* 1948) 

saabub Alcedo atthis atthis L. kevadel oma pesapaikadele Hersoni 

ümbruses aprilli alguses, Harkov! ümbruses aprilli jooksul*Moskva 

oblastis aprilli viimasel voi mai esimesel dekaadil, aratševi 

joonis mai esimesel dekaadil, Kaasani ümbruses mai esimesel 

poolel, Altais mai keskpaigu. saabumisdaatumite progressiivne !!) 
hilinemine on ilmne, minnes põhja või ida suunas.Kevadläbiranne on 

kõikjal lühiajaline. 

Samade andmete järgi lahkub alamli '** oma elualadelt 

sügiseti Altaiŝ  hiljemalt septembri keskel,% 1 1 ümbruses 

augustist septembrini, Moskva oblastis augusti viimasest dekaa

dist septembri lõpuni, Karatsevi rajoonis septembri lõpul, 

Orjoli oblastis septembri teisel poolel, Harkov! ümbruses augusti 

lõpust septembri lõpuni. Sugisläbiranne on kevadise randega võrrel

des kestvam ja isendirohkam: Moskva ümbruses augusti kahel esime

sel dekaadil, Harkov! ümbruses septembrikuus, Lõunâ Ukaaina stepi

aladel augusti lõpust septembri keskeal* Mastamere rannikul 

(Krimmis) septembri kahel esimesel dekaadil. 

Dr. uudilovska.ia (kirjal.) teatel saabub atthis areaali 

keskosas aprilli alguses, sügisrünne algab septembri esimesel poole! 

ja kestab oktoobri alguseni, Pesitusareaali piirist põhja pool 
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hu L̂kuvalst jüälindudest andmed peaaegu, puuduvad. Talvitumine 

pesitusareaalil on vüga haruldaseks erandiks. 
 ̂ 3̂ -

Kõik need andmed kinnitavad Aloed̂ âtthle'e tugevat rände-

loomast, lühiajalist viibimist (kõige rohkem 6 kuud) oma peeltas-

alal, suhteliselt lühiajalist ja ägedaloomulist rannet nähtavasti 

kaugeile talvltuspalkadole. leegi areaali läänepiiridel on atthis 

diareaalne* 

jAloedô atthislspidâ L. on oma levikuala kogunlatusel 

monoareaalne , lõunapoolsed populatsioonid on osalt paiksed, põh

japoolsed rändavad, kusjuures aga rünnete iseloom ja pikkus sõl

tub suuresti talve iseloomast ja eelkõige temperatuurist. 

Kesk-Euroopa jäällndudest rändab osa talveks oma pesitus-

alalt ära, kuid harva kaugemale kui mõnisada km ( 2 taasleidu 

750 ja 950 km). Rünne toimub sügisel peaaegu igas suunas, nii et 

talvituvae koostises ei esine mitte ainult põhja- ja idapoolseid, 

vald ka lõun*- jajläünepoolaeid isendeid. Ranne algab juba hilis

suvel (jw.) ja kestab südatalveni (ad.). Huvi pakub pikaaegsete 

ornitolooglliste vaatlustega Helgolandi saar, kas 1837. - 1890. 

aastate vahemikus kohati jäälindu läbirändel mõned üksikud korrad, 

kuld pärast aeda järjest sagedamini. 

Kirde-Saksamaa, Kaliningradi obl.ga Valgevene NSV jaä-

linnu-populatslocnid kalduvad märksa tugevamale rändele kai lää

nepoolsed. Kaliningradi ümbruses lahkub enamik jäälinde talveks, 

Minski ümbruses esineb suve lõpul ja sügisel vähearvulise lübirLtn-

dajana (Snitnikov. 1913). 

Leedu NSV-s (prof. Ivanauakas, kirjal.) leiab sügisel 

augustist novembrini aset isplda tunduv läbirünne, seehulgas ka 

mere ääres. Vähest kevadläbirünnet võib märgata märtsi lõpul ja 
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aprilli alguses. Talvel NjSHamaae jõel mitte harv* kohatavad jää-

linaud võivad tõenäoselt pürineda põhja peolt. 

Eesti ja Läti NSV-e on jäälind rändlind, millest hoolimata 

pehmetel talvedel üksikud talvi tavad. Transehe ja Sinate ̂ Hl936) 

järgi lahkavad läti jäalinnud sügisel ilmade külmenedea septembris 

v8i oktoobris, kevadel saabuvad märtsis või aprillis. J.Petersons 

(kirjal.) teatab jäälindude rände kohta Läti NSV-s järgmist: 

"Meil on jäälind rändlind, sügisrünne algab augusti algu

ses, kestab kogu kun ja jätkab septembris kulminatsioonipunktiga 

septembri teisel poolel.Tunduval arvul kohatakse jäälindu ka veel 

oktoobris. Sügisrandel esineb jäälind suhteliselt arvukalt Riia 

lahe rannikajärvedel (Kanleris, Babites, Engures, Kišû  ja JBgla), 

rohkearvuliselt Gaujal ja Daagaval ning nende lisajõgedel. Kordu

valt on teda vaadeldud Riia linna kanaleil. Ründe kohta mereranni-

kul puuduvad andmed. 

Kevadine pea-läbiräane paistab aset leidvat aprilli kahel 

viimasel dekaadil, kuld nüüd on ta palja vähearvulisem. Võib veel 

märkida, et kevadise jäämineku ajal jäälind alati kaob, et pärast 

selle möödumist hiljemalt 2 nädala jooksul uuesti tagasi pöörduda*. 

UurimAsed Eesti NSV alal tõendavad jäälinna kevadrande 

lEhikest ja märkamatut kulgu. Jõgedel, kus jäälind pesitseb rohke

mal arvul, jääb mulje, et esimeste lindude saabumisele järgneval 

ajajärgul läbirännet enam ei toimugi. See on vist tõepoolest nii, 

eest meilt kaugemale põhja vöi kirde poole pole jäälinnul rännata. 

LÕuna-Besti pesapaikadele saabub jäälind veebruari lõpust 

aprilli keskeni, sõltuvalt eelneva talve iseloomast. Läbirandavat 

jäälinda vaadeldi enne 1935.a. kahel erineval aastal varakevadel 

jäämineku eel Pedja j8el Jõgeval (B.Tarnm) , aprilli keskel 1932 
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JBaeda jõel (A*gagva)y6. aprillil 1934 l̂ ajõel Haaslava kohal 

(BtMikelaaaglf aprilli lõpul 1938 Viimsi Tarsmeene rannikal 

(G#Rünk). 29. aprillil 1939 ja maikuu teise paole vältel 1946 

Navesti jõel Tori-Jõesuus (l.Tllk). 

Hoopis laienas amplituudis ja icendirohkemalt pulseerab 
. 

jäälinnu rSaderüta sügisel (3. jeoa.). P raat esimeste pesakondade 

lennHV&iBestaalst algavad noorte jüälindude bulguliikumised juba 

suvel. Augustis an kohatud jäälindu R+s* Vüama, Pirita, Ĵ aeda, 

Kgada ga Avijõel, tiaaga, Pedeli, Koiva, Laatre, Ahja* Ora, Rein 

ja RaajRel, samuti Vana-Rooaa järvel. 

3epteabria on ründavaid jäälinde vaadeldud Spithami ja 

Tsnssaeeae aereranniiml, Keila, V̂ äaa, Pirita, Kunda, Jüneda, Pedja, 

Saaga, Jlva ja Ahja jõel, easaati î oits järvel. Oktoobris silmatakse 

jäälinda Vihterpalu, ieila, Pirita, Jüneda, Faada, Ahja ja Emajõel. 
-

Novembris jälle uuesti Pirita, Jäneda, Kunda, Ahja ja gaajõel, 

samuti ka Keisrlojal ja Mustjõel, üetseabrileide on Pidala ojalt 

Saaremaal (üleaereränae?), Tallinna ümbruse tiikidelt, iunda, Ahja 

ja Itast jõelt. 

"HilissLgiseai* ja "sügisesi* jäälinnuvaatluai, IJhesaa 

daatanita, on ieila jõe alam- ja ülemjooksult, Tiekro ojalt, Piri-
' 

ta ja Valgejõelt, ̂  unda, Elva, Peri ja Võhandu jõelt. 

at jäälinde põhjast ja kirdest meile pole tnleaas (Roose 

ja Leningradi obl+ juhuslikud handelinnud suudavad meie jõgesid 

praktiliselt täita minimaalsel määral), on j-älinnu sügisese arvu

ka esinemise põhjustajaks meie enda ja võib olla isegi lõunapoolse* 

te alade populatsioonid.Tundub v̂ ga tõenäosena Bian!.'̂ i (1969) ole

tus, mille järgi ka Leningradi obl* külmumata vê âgadela ilmuvad 

jääliKHUd pärinevad lääne poolt. 

jüneda jõgi, veskijärv ja pargitügid on viimase paari

kümne aasta vältel osutunud kohaks, kaas jäülindu nähakse aegajalt 
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sRgisetl ajavahemikus augusti teisest poolest kuni novembrini. 

KRR&a jõel hakkab jäälind eriti silma hilissügisel (septembrist 

novembri lõpuni), igatahes märksa sagedamini kui su#el, millal 

jõe alamjooksul pesitseb 1 - 2 paari. 

Samuti ka Emajõel, kus liigil pesitsemiseks puuduvad 

võimalused, märgatakse sügisel selgeid jmiindude hulkliikumisi 

pika aja valtal augustist novembrini, kõige sagedamini augusti 

teisest poolest oktoobri alguseni. 

Vaatlused Ahja jõel näitavad osa jäälindude hajumist 

pesapaikadelt kohe peale pesitsemise lõppu. Varastel aastatel 

on juba suve keskelt alates võimalik kohata noori pesastlennanud 

jäälinde naaber jõgedel. Suve lõpul aga, eriti augusti teisel poo-

lel,lahkub enamik pesituskoostieest ja järelkasvust Ahja jõelt. 

Jäälinnu absoluutset lahkumisaega vastu talvet on raske 

määrata, kuid see näib kõikuvat sama laias kaares, nagu kogu tema 

sügisene hulguperiood.R. pikaaegsete vaatluste järgi Kunda 

veski juures (1920 - 1940) nähakse Kunda jõel viimaseid jäälinde 

enamasti kas novembri lõpul või detsembri alguses. Kooh'1 (1911) 

hiliseim vaatlus Pirita jõe alamjooksul on tehtud 21. novembril 

(1899). 

Mõningaid vaatlusi jäälianu absoluutse lahkumisaja kohta 

on Ahja jõelt. Erakordselt pikal ja soojal 1936* aasta hilissügisel 

märgati A. Lint'i andmeil Taevaskojas jäälinde eriti rohkearvuli

selt, veel detsembrlskl võis lindu Saesaare kärestikul kohata iga

päev. Kõige viimast vaadeldi 11. jaanuaril 1937. 

pikkade mahedate varatalvedega 1938. ja 1939* aastal 

lahkus jäälind esimesel aastal detsembri keskel ja teisel detsemb

ri lõpu poole. 

Siit alates tulevad 3 üksteisele järgnevat "Siberi 

pakasega" talve, mille möödudes muutub tugevasti jäälinnu sügisene 
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lenoloogia Ahja jõel. 1946. ja 1947. aastal lahkavad kõige vii

mased jäaiiBnmd juba oktoobri lõpul, kaid nähtavasti püsivad 

üksikud veel saajal, sest 7. detsembril 1947 näeb H.Pärjas aar 

1 is. Tallinna juures Lilleküla kalakasvatuse lähedal vahsveelise 

kraavi ääres. 

Kooskõlas 1948. aasta uuesti vaga maheda sügisega ja tal

vega teeb jääliimn esinemiskmrv Ahja jõel jälle hüppe üles ja 

mõni is* jääb pidevalt kohale. 

Kõik need vaheldusrikkad olukorrad jäälinnu sügiseses 

esiaemlspiMia ilnutavaa haruldast eiakrooaiat meteoroloogilise 

olukorra kulgemisega. Selle järgi pole ispid&'t võimalik paiguta

da kindlale kohale fenoloogilises kalendris, sest et tema abso

luutne lahkumisaeg meie jõgedelt kõigub tugeva 3 kuu piires* 

JUälind ründab üksikult, seejuures kronoloogiliselt 

lahus soo ja vanuse järgi. Kõige esmalt lahkuvad pesapaikadelt 

lennuvõimeliseks saanud noore#* hulguvad veel mõningaid püevi 

.MMi jS.1 ja lahkavad siis sealt. Järgmisena asuvad raadel. $$ 

ad. , kes mõnedelt pesapaikadelt lahkuvad koos noortega, teistel 

hiljemini. Kõige paigapüsivamad on t̂fad., kellest mõned ona 

pesitus jõele jüävad hilissügiseni ja üksikud isegi talvituvad. 

Sügise keskel, maheda pika sügise puhul tavaliselt ok

toobris, võib Ahja jõel märgata jaälindude arva kasva ja siis aeg 

last langust novembri lõpuni. Tundub, et tegemist on nn. "vaherän 

dega", mille puhul lõunas pesitsenud populatsioonide esindajad 

kulgevad vastu tavalist põhjaswKxlades. Seda kinnitab asjaolu, et 

oktoobrilindude hulgas leidub tunduv hulk ntori, kes ka teiste 

liikide "vaherännetes" on domineeriva tähtsusega. 

Jäälinnu sügisese lahkumise ja toitekalade (lepamaimn 

de) veepõhja siirdumise vahel valitseb Ahja jõel ilmne korrelatsi 
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oon. Talvepoolaaetal viibivad lepamaimnd aügavâ aia veekihtides 

ünmarguselt oktoobri lõpust märtsi kausi, halade vertikaalse leviki 

muutust põhjustab ilmsesti veetemperatuuri langus ja ninu vaatlus

te järgi peab kriitilise taaporatumri piir asuma +10 C ja +5̂  C 

vahel. Alljärgnev tabel pakub ülevaate taaperatuurioludeet Ahja 

jõel 1948.aasta orgis 1 ja varatalvel. 

üha- ja veetamparatuMr Ahja I3el 1948.caeta Bünicel. 

'  " f f  ̂ . ! / * . T B c v e o  '  A l l i k a v e e  

6. aug. kell 11 +14 +16 

8. aug. * 7 +10 +14 

* " " 14 +15,5 +15 

lO.sept. " 11 +15,5 +14 

8. okt. * 8 + 8,5 + 7 +6 

2* nov. " 10 +0,5 +1,5 +6 

" " * 16 +1,5 + 2 +6. 

14.nov. " 11 —1,7 +0,1 +6 

" * * 17 -1,4 +0,1 +6 

28.nov. * 11 +0,7 +0*4 +6 

" " * 16 +1,3 +0,5 +6 

14.dets. " 11 -7,8 0,0 +6 

" " " 16 -4,3 0,0 +6 

2*jaan* " 11 -3,5 jääs +6 

W $$ H 16 -1,5 jaas +6 

Jõe pinnavee temperatuuri langus on otseseoses Õhutempera

tuuri langusega, seega mõjub viimane nii toitekalade asukdhanautustei 

kui ka jäällnnujräadeaja vallandamisele otseselt ja kaudselt.Kalade 

veepõhja laekumine ei tahenda veel, et siit alates oleks jäülinnul 

kadunud kõik eksistentsivõimalused, sest madalaJ kärestikud ja alli
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kate ümbrus ema lahtise veega ja toiteloomade esinemisega suuda

vad teataval määral ikkagi rahuldada jäitlimm toitumisn&udeid. 

Kaid nRlb väga eelge olevat jäälindude peamise osa araranne just 

samal vahemikul, kui toimub toitekalade veep5§ja laskumine. 

Vastupidiselt jSevee temperatuurile ei sõltu allikavee 

temperatuur õhutemperatuurist. Teatavad allikad ei Mina ka 

kõige karedama pakasega. Keset talve, kui j8gl on am^a jääs, võib 

allikate suubumisel jõkke aegajalt näha ujunas plsikalade salku, 

keda ligi Meelitavad allikast hoovavad soojad ja hapnikurikkad 

veemaasid. Sellistel kohtadel armastab jäälind varatalvel peata

da silmapaistvalt sageli. 

R3nde s8ju jäälinnu levimises on aisani ilane. Vastupidi 

reale teistele liikidele pole jäälinnu levimises võimalik näha 

kevadrSade prolan^atalooni šablooni, eest nagu teada, eelnesid 

ekspansioonile üle areaali põhjapiiri just sügisesed hnlgaran-

ded ja varatalvlsed invasioonid, seega on enam taenäoae levimi

ses just "vaherännete" mõju. Vähemalt Lodnâ -Skandinaavia meist 
. -

BarltiiRsemals kliimatlngimusis võisid vaherändurld kogu talveks 

kohale jääda ja kevade saabudes juba kohal pesitsema asuta. 

Jäälinnu "vaheranded", perioodilised invasioonid ja 

laialdane sügisene hulgueln-periood omavad sama suurt leviaisõko-

loogilist tähendust, naga teiste liikide kevadrände prolongatsi-

oonld. Kliima maritlimsemake muutumine Läänemeremaadel viimase 

100 aasta jooksul ja sellega seoses olevad nähted nimelt tõenda

vad, et jäälinnu levimises just talvepoolaaeta tingimustel on 

eriline mõju. 
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4. Talvi tn; prcblc on. 

Almaliik atthis areaali põhjaosas ei talvltu. Frcmptoy'1 

(1937) järgi püsib jäälind pehmetel talvedel pesi tusareaali Ida

poolses oaas kohal kuni külmadeni. Mengbir'i (1895) teatel talvi-

tuvad põhjapoolsed isendid Lõuna-Venes, Krimmis ja Kaukasuses. 

Moskva obl. on jäälind v&ga haruldane talvituja (Smolin, 1948). 

7. jaanuaril 1914 vaalal i 1 is. Smolenskist 4 vereta eeaal 

ühel väikesel, osaliselt kinnlkülmEmata ojal (gržibovski. 19141* 

Dr. ̂ udiloyskaja (kirjal.) talvitub atthis vähesel arvul Louna-

Ukrainas ja suurel arvul Taga-Kankasusea. 

Buturlin ja Dementjev (1936)märgivad alamliigi ispida 

talvitumise kohta: "Kõikjal, kus leidub külmumata veekogusid, jääb 

talvitüma, isegi Põhja-Eestis(Rakvere, Buturlin). teistest kohta

dest lendab lõunasse ainult kuni külmumata vetani. * Sellele 

võiks lisada, et Leningradi obl. pole siiski teada ühtki jüälia-

Ruleidu päris talvekuudel (detsembrist märtsini) ja Pihkva obl. 

on Zarudnõi (1910) järgi ainus selline 1. jaanuarist 1899(invaoi-

siooniaastâ  B.g.) Pskova jõelt. 

Leedu NSV-s talvitub jäälind märksa arvukamalt kui 

põhjapeolseB Nõukogude Balti vabariikides. Nii näit. ilmuvad 

jäälinnud prof. Ivanau8kas'e teatel (kirjal.) talvel (jaanuaris) 

sageli Njemunase jõele ja peatuvad pikemat aega väikestel külmuma

ta ojakeetel või suuremate jõgede jäävabadel lähvanditel.Talvi-

tusjuhte on korduvalt sedastatud ka Kaunase ümbruses. 

Läti NSV-e jäävad Transehe ja Sjnats'i (1936) järgi 

soojadel talvedel harva mõned jäälinnud talvitump. Härme (1927) 

arvab, et Eestis "mõned kogu talve kiire vooluga kinnikülmumata 

jõekeste ääres elutsevad", grosse ja Transehe (1929) järgi on jää-

lindu kohatud talvituvana Enrzemes ja maakonnas, kahjuks 
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pole selles teates antud kuupäevi ega talvituapaikade iseloomus

tast. 

Täpsemaid andneid jaäli&nn talvitumisest Läti NSV-e tea

tab J. Pe tera ons (kirjal*). 

"Peaaegu igal talvel leidub Üksikuid jäälinde kl&HH**ta 

all i kail ja jõeesadel, eriti i^ur&BLiag . Kuid pole p ris kindel, 
* 

Raa need linnad kogu talveks kohale jäävad. E^lt. vaadeldi jäälin-

du 25* jaan* 1933 Daugava! Torne juures, 3. jaanuaril 193? &aajal 

Cesise juures ja 26. detsembril 1939 samal jõel Vangaži juures 

-18^ 0 õhutemperatuuriga. 

Jv^ilins^i vaatluste j^rgi on jäälind nõnedel aastatel 

Ogre jõel Avotiai ja akajenleki vahel talvitunad. Lind elutses 

Ehe külmumata allika äüres, ala 3 m kõrgusel üle veepinna jär

sust lüvakivikaldast välja voolab.*. Normaalselt talvitus ainult 

0^ ainult uhel talvel nügi vaatleja mõlemat vanalindu." 

Ja&linnu talveleidude täpsustamisel Eesti RjV-a esinevad 

samad raskused* Talvitusfakt oleks ainult sel juhul tõestatud, kui 

elupaika oleks vaatluse all peetud kogu talv, aga mitte üha<-või 

mSaekordselt,nagu see on praega tavaline. Sõna "talv" ütleb jää

linnu puhul väga vähe, sest detsember ja mürts näit* kuuluvad 

veel tema rändeperioodi, soojadel talvedel aga püsivad mõned ko

hal jaanuari keskpaigani või saabuvad veebruari lõpul, naga näit* 

Ahja jõel* 

Jäälinnu talveleidude kaardil Eesti NuV-a (4* joon*) on 

märgitud juhud, mis pärinevad jaanuarist ja veebruarist, samuti 

sellised, mida oli põhjust pidada päris talvekuudesse kuuluvaks. 

Ree ei tahenda, et kaardile kantud kõik 10 punkti märgiksid jää

linnu talvituspaiku või tegelikku talvituafakti. Leiud ise on 

j&rgmiaed. 
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1* 5. ja 1%. jaanuaril 1906 vaadeldi jäälindu Paatsa ojal 

Saaremaal (õzeliia - Llierseyewski, 1923). - 2* "Talvel" 1919 

eain.es 1 is* Kiltsi ojal Haapsalu juures (H.Hunnlus) - 3*Rnne 

1911. aastat "talvel" 1 is. Kõltsu Treppojal Klooga lahedal (Koeh. 

1911)* *4* Esineb "t lvel" jäävabadel Pii&e allikall JSeläht-

mes (l^R8igas) - 5. Kaks korda "talvel* enne 1911 vaadeldud 

PalBsea (Kogh, 1911). - 6.Lastud 1 ̂  &d. 23* veebruaril 1915 

Selja jõe ülemjooksul Vetika veski juures, kus lindu hakati sil

mama juba detsembri teisest poole%st alates (Buturlin, 1916). 

- 7. 1936. aastate paigu "talvel" 1 is. Albu jõel veakitaami all 

lahtisel köhal (J. Raudsepp). - 8. Alates unbes 1920. aastast esi

neb talveti Norra ja opa allikall Kndla järvelt loodes; siit or ka 

2 la. lastud (E*3aaregügi). - 9. 11. jaanuaril 1937 1 is. Ahja 

jõel Taevaskojas (A.Lint) . Samas talvi tas 1948./1949. a. (L.Kuaari 

IC. Jaanuari keskpaigas 1939 vaadeldud Mustjõel Võrumaal (Pill.1935 

Talve tulekul 1939/1940 esinesid Mastjõkke suubuvate Ea^isiraal-

kraavide ääres, pärast suurt pakast 1940. aasta alguses kadusid 

kõik, tiks leiti kraavikaldal surnuna (Pill, 1940). 

Kõiki talviseid jäälinnuleide vaagides jääb Eesti ja Läti 

NSV-s püsima Õieti ainult 4 jäälinnu kindlat talvituspaika: 

Ogre jõgi Lati NSV-s, Ahja jõgi, Plibe ja Norra allikad Eesti NSV-s 

Neist näivad Ogre jõgi ja Norra allikad olevat jäälinnu püsivaks 

talvltuspaigaks, viimasel on lindu kohatud juba paarikümne aasta 

vältel. 

Tuleb järelikult analüüsida, kuldas suhtuda talvistesse 

jäaiindudesse Eesti ja Läti NSV-s ja millised tingimused lubavad 

siin vähestel palkadel üksikuid isendeid siiski talvituda. 

jäälinnu pühal on rHndeagS vallandavaks stiimuliks toite-

asukoha nmrntnB (siirdamine veepinnalt põhja) ja temperateari 
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Madaldumine* jõgede kinnikülmuriine, mida vanad autorid peavad 

põhja pool jäälinnu lahkumise peaaegu ainsaks põhjuseks, on allee 

kclman&aj^rgu tahtsuaega, seat et jäälinnu poolt eelistatud jõge

del leidub peaaegu alati vabaveclisi kohti ka talvel. 

Eesti ja Läti NõV-e on jäälinnu eelistatud talikorterike 

lahtised allikad . siin pole karta vee külmumisohtu (Ahja jõe alliä 

kate konstantne veetemperatuur püsib +6^ C. piires) ja hapnikurikas 

allikavesi meelitab ligi pisikeste kalade parvi, aa veskipaisude 

all (Kunda ja Relja jõgi) kohatakse mõnel varatalvel Üksikuid jää-

linde.VSiMalik, et Buturlin'ile (191() Vesiku veekipaisu alt toodud 

jäälind kavatses seal veeta kogu talve, mida võib järeldada tema 

kohalpüsiBaisest detsembri teisest poolest kuni laakmisepüevani 

23. veebruaril.See oli ^ ad* Läti NSV -s peab talvitujaiks 

peamiselt ainult (?(?, mis on h sti kooskõlas isalindude palju hili

sema kohalviibimisega sügiseti (vaatlused Ahja jõel), 

Idse on Eesti ja Läti NSV joekärestixud j^älinnule 

talvitumiseks nähtavasti ebaacodsanad kui allikad. Eesti J -

vabad kärestikud ilmestavad kaunis ebastabiilsete ökoloogiliste^ 

tingimustega. Ahja, Pirita, Võhandu jt. jõgedel, mida on paremini 

silmas peetud^võib talvel konstateerida kõigepealt ebaühtlast vee-

selgust. Talviste sulade puhul voolab sageli jõkke segaseid ja tume 

davärvusclisi veemasse. Teatavais temperatuaritingimuais, eriti 

talve alguses, tekib kürestikukivide umber ptRijajää, mis kahtlemata 

halvendab toitetingimusi. Vaga kõikuvad on samuti jookŠrestike 

pinnajRä-olud^^g^gg^ on kalda ääred enam-väham laialt jääs ja 

välja lülitatud jä^ilinnu kaldaäärsed varitsuspaigad. 

Väga tähtis on jäälinnu talvitumisel õhutemperatuur* 

Olgu. toitetingimuaed kuitahes soodsad, kuid kestva madala tempera

tuuriga talved mõjuvad jäälinnule hukatuslii:ult. hilisstgiae madal: 

temperatuuriga P^svad viivad jõelt ara enamiku puBimajaänud jaa-
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linde, aga kui saabuvad atdatalviaed pakaaed (detserbria voi 

jaanuaris), kaovad Mik. 

Kõige seila jnrgi on jäälind *2eeti ja L; $i NSV-s tingeline 

paigalind, kelle talvi tuc probleemis ^eekkennatinsin&sed mingivad 

veel silmapaistvamat osa Irai teiste t^oliat^ liikide juures. 

5. sekulaarsed koostisemnutuBed. 

Eal kliima mängib jäälinnu elus eriti tähtsat osa, siis saal 

Aeda vähem kahelda, et kliimamuutused tema levikuareaalil üksikud 

aastad kui ka aaatakünnete ringis pngi üheks tähtsamaks põhjuseks 

koostise perioodilistele fluktuatsioonidele. Järelikult on tarvilik 

selgusele jõuda klimaatilise tausta muutuates, millega sünkrooni

liselt on kulgenud jäälinnu koostisekõikavused mitte ainult vii

maste aastate või aastakümne, vaid ,uba hoopis varasemate ajajärku

de jooksul. 

Praegusele suurele kliimaepchhile Euroopas eelnes 

Berg'i (1947) arvates kserotermlline epohh, kus stepid ja kõrbed 

levisid praegusest põhja poole* Umbea 2000 aasta eest algas kliima 

mere lisemalis-niiskemaks ja jahedamaks - muutumine, mis kulgeb 

20 - 50 aastate vaiksemate kliimaperioodidena. Kliima maritiimse-

maka muutumise käigus ilmnes 1919. - 1938. aastani ta^aailööv peri

ood - soojenemine, mis algas aegamööda juba möödunud sajandi teisel 

poolel. Euroopa kliima kontinentaalsuse vähenemise turnuseks on 

õhutemperatuuri aastaamplitundi vähenemine, kuslurres novembrist 

temperatuur kõrgeneb, juulist oktoobril aadaldub. 

Nõukogude tuntud klimatoloogi ^a sooloogi tabavaid kaa

lutlusi täiendavad meteoroloogilised ja fenoloogilised vaatlused 

aoomes ja Eesti NHV-s. 
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Soomaa võib eraldada t ontinei ta lf t M:Hiaaaega" 183( - 18CC pikla -
de külmade talvedega ja maritiimaemat "socjaae-r - li 3. atL 

talvedega,pikkade kevadetega ja sügistega, lilles !mil:i:inatsiocniks c?(JL 

gastad 1934 - 1938. 1940.aastast alates sarnaneb L&nna-^oome kliima 

uuesti esimehele perioodile. 
<tj 

Lõuna-Rootsis cli aastatemperatuur möödunud sajandi ^Ijueee kõrgeht. 

kuid 1H30. aasta pai^u algas jahenemine, mis kestjs liii sajandi kesKc- j! 

ni. aajandi teisel poolel algas uus soojenemineysaivtados msksimumi 

M95. aasta paiga ja hiljesiai pärast 1930. aastat. L&una-Norraa hakka J 

lau,, i^i. u aasta keskmine te^perat-iur tõusja, köi^e suurem tous 

toi us pärast 193C.aastat.Läänemere ümbruse kliima Lld'. t jalicncmi^t 

katkestavad seega ae ;a alt mõne aastakomym pi soojusufli-Uituatsi-

oonid. 

awepoolaasta pikenemine a talve l^hor.orine, a s tcmperatuu-

riamplituudi vähenemine ja kliima maritlimsemaks nuutuiine peegeldub 

kajukalt liouna- .oorr.e avifauna muutrstes (Süvenen ,a ^^1-: 1.,., 1L37): 

tõvnapooise iaunaelorcendi edasitung iLh a poole, põhjapoolse faunat -

bi taganemine ja r^ndiirnuliikide progresseeruv talvituma <\.aaine*^ouiiq-

poolsete liikide pesitusareaali ta rändlindude talvitusareaaii põhja

piirid nihkuvad põhja suunas, iesitusae^o elu^o -ra ;o - ra al ^-.uutumine 

ei saa seejuures tulla kõnesse, sust et suveter jer^tnur on „a^nud endir 

aoks ja nimetamisväärseid biotoobimuutrsi !, oie toiiimud. t "duandvad on, 

muutused just talvepoolaasta temperatuurides. 

iihkmiisi j^esti ÜSV kliimas tõendavad Kirde (1^32),uurimused. 

65-aastaste keskmiste põhjal võib onst t ' rida? et oi toobrist ;aini 

ont tõusnud { maksimumiga detsembris * /iais ), Ju*m'si: septemb

rini langenud (maksimumiga juunis). Tsüklonaalne tegevus nii talvel kui 

suvel on kasvanud,absoluutse õhuniiskuse aasta keahmine tt-usrud. oik 

hokkm: Eesti NdV kliima kontinentaalsus on IPf 6.-l[ 3t .aastate vai - L. 

Yähenenud. 
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Ruaoow'i aegadest (1C60 - 18CC) praeguseni toicunud nuutuei 

Eesti NSV avifaunas on raske sellekohaste vaatluste pRuducise 

tõttu täpsemalt jäl^^ida, kuid teadaolevad ju] ud näitavad Io3. meil 

kahtlematuid muutusi, rillest nait.' võika märkida boreaalsete 

Cra^tes_i^austug^ ja ̂ j^ix^^buloaaj^ kadu ist oie 

haudefaunast, Pinieola exucleatqr'i haruldasemaks jaanist talikula-

liaena, lõunapoolse faunaelemendi levimist põhja poele - Raberiza 

hortuL^^, Acroqep^lua_ec j^paceus, Älccde atthle icndda jt. 

Kui siia pakased talved 1940 - 1942 sellele tendentsile piiri 

panid ja mõned järgnevadki aastad osutavad sarnasust "kuivaperi

oodi" aastatega, siia näitab viimane bioloogilise depressiooni 

periood - nagu teda toimunud hävingu tõttu eluskomas oleks kohane 

nimetada - võtme eelmistegi selliste perioodide kaudu lindude 

koostisemuutuste mõistmiseks varematel aastakümnetel, miila kohta 

detailsemad ornitoloogilised vaatlused puuduvad. Tabel IX esitab 

andmeid Läänemere %abruse kliimas viimase 120 aasta jooksul ilmne

nud suuremaist häiretest, aille igakordseks tulemuseks on bioloogi

lise depressiooni olukorra tekkimine. 

Autorile tundub, et jäülinnu sekulaarsed koo^ti&e^autused 

Läänemeremaadel on kulgcrud täiesti sünkrooniliselt bioloogilise 

depressiooni perioodide ja vahelmiste s&odsate kliimaperioodide ku

luga. &ae tähendab, jäälinnu ekspansioon on olnud sama fluktueeruv 

imaperioodldii, kliima üldise maritinmsemaiis muutumise taus

tal on jäälinnu edasitung põhja poole hoovanud luherato või pikemate 

. ! 
Jäälinnu suur haruldus vähemalt <esti NRV-s kuni 1880. 

aastani oleneb kahtlemata tema jaoks sel ajal veel liig kontinen

taalsest kliimast. tussow'l intensiivse uurimise ajajärk kuni 

« 1875. aastani langeb para asti kõige ebasoodsa asse kliimaperi

oodi, mistõttu see haruldaselt terava vaatlusvõimega ja laialdaste 
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tutvustega uurija ei võinudki jäälinnuga kuigi palju kokku sattuda. 

Jäälinnu intensiivne edasitung möödunud sajandi 2 viimasel dekaa

dil on tiielirul^ kooskõlas temperatuurioludc tunduva paranemisega, 

Jäälinnule oriti soodne näib olnud olevat 1899* aasta,mil

lal võidi konstateerida ta invasioonilaadilist Ilmumist L3una-

8kaadinaavia mitmele osades (Broby, Pyrie), LÕuna-^oomes (esmas-

leid), BiRkva pbl., Riia Ümbruses ja Pirita jõel - enamasti 

eügiaeti vbi koguni varatalvel. 

Järgmised "head" jäälinnuaastad Läänemeremaadel olid 

1904, 1911, 1915 - 1917, ja 1927 - 1928, kus jäälindu vaadeldi 

arvuga alt ja enamais paigus kui tavaliselt. Tähelepandaval viisil 

asuvad need aastad kolk depressiooniperioodide vahepeal või enne 

neid* 

1928./1929* aasta pakase talve tagajärgedest pele andmeid. 

L.Kclnwalgt,kee t.el ajal elas Reila-Jcal, ütleb seal siis jaalindu 

mitte esinenud olevat. Nähtavasti kosusid meie populatsioonid 

peale seda õije varsti, sest alates 1930. aastast kohati juba kor

duvalt mitmel poel jäälindu. Riit edasise perioodi ̂ ohta on andmed 

esitatud juba eelpool. 

Kölke kokku võttes tuleb jäälindu pidada tundlikuks 

kliimaindikaatorlks. Lä^emerema^de lollima merellsepmks muutumine, 

ja eriti keetev soojusperlood kuni 193S. a etani tdherdas tugevas

ti j^alindude koostist. lul viimastel aastatel., p rast pakase^-

perioodi järelmõju möödumist, siinsed populatsioonid on uuenenud 

ja 1948. aastal näitavad laönelpool jälile arvu kasvu, siis tunnis

tab see veelkord, et kliima merelisemaks muutumine protsessis 

cm jäälinnule eluliseks tingimuseks mitte jahe suvi, vaid pehme 

talv. Jaalinnu annuaalse populatsioonidünaamika tiustal on 

võimalik paremini mõista ka tema kliimast tingitud sekulaarseid 

koostlsenuutusi. Jääb vaid välja selgitada letaalse temperatuuri 

piir Ja selle mojukestvua, mis mängib olulist osa jäälinnu 
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IX. Kokkuvõte. 

Jäälinnu Alce^ atthis^s^i^ L. leviku ja ökoloogia uuri

mine Eesti NSV-s mitšuurinliku bioloogia alusel lubab täiendada 

seniseid ja püstitada uusi seisukohti selle seni puudulikult käsit

letud vormi tundmises, mille tähtsamaid tulemusi võib kokku võtta 

järgmises: 

alced^atthis ispid^ L. on Euroopa faunatu^pi kuuluv,mere 

lises kliimas evolutsioneerunud, suurte mõõtmetega ja tumeda värvu

sega,hügrofiilse dispositsiooniga monoareaalne alamliik, kelle levi 

kupiir põhjas ulatub nüüdisajal kuni 60^ p.l. ja idas kuni 30^ i.p 

Eesti NSV asub levikuareaali kirdepoolseimas sopis. Alamliigi 

levikut kaugemale põhja ja itta takistavad eelkõige klimaatilised 

põhjused, kummaski suunas ta ei ületa -8^ jaanuari-isotermi. 

Eesti NSV-s haudelinnuna esinevaid jäälinnupopulatsioone 

iseloomustavad taksonoomiliselt nende suured kehadimensioonid: 

ad. tiib 77 - 80 mm ja suvine kehakaal 39 - 43,5 g on lähedased 

ülemistele ekstreomidele. Jäälinnu välistunnused soo ja vanuse 

järgi erinevad niivõrd vähe, et sugupoolte ja vanuseastnete erista

mine väliuurimistoöl nõuab käitumiserisuste appivõtmist. 

Jäälind levib Eesti ja Läti NSV-s 3 kompaktse osaareaa-

lina: i^hja-Eesti lauskmaa, Kagu-Eesti - Vidzeme kõrgustik ja 

Kurzeme kõrgustik. Leviku laigusust põhjustavad geomorfoloogili-

sed, hüdroloogilised ja edaafilised tingimused. Mikroareaalide 

valielistcl laiadel aladel jäälind pesitsejana puudub või on va^a 

hajus. 

Eesti NSV jõgedest on jäälindu pesitsevana leitud Saare
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maal Parasmetsa ojal, Põhja-Eestis Keila, Vääna, Pirita, Albu, 

Männiku, Valge-, Palmse,Selja ja Kunda jõel, Kagu-Eestis Kargaja, 

Elva, Roiu, Ahja, Tännasilma, Võhandu, Piusa, Purtsi, Laatre, Väike-

Emajõe, Pedeli, (Jhne jõel ja Keisriojal, Riia lahe vesikonnas 

B&pu, Koiva, Pärli- ja Mustjõel. 

Läti NSV-s pesitseb jäälind Vidzeme kõrgustiku alal 

Pededze, Tirza, Gauja, Rauza, Amata, Brasla, Liela Jugla, Maza 

Jugla, Ogre, Perse ja Daugava jõel, Kurzeme kõrgustiku alal 

Berze,Slocene, Mersrags, Abava ja Irbe jõel, vahelmised hajusad 

pesapaigad asuvad Salaca, Haita, Misa ja Lielupe jõgedel. 

Hulkuvaid jäälinde kohatakse pärast pesitusaja lõppu 

suve teisest poolest kuni hilissügiseni tle kogu territooriumi 

jõgedel, järvede ääres, tiikidel ja isegi mereram:ikul. 

Ala iseline kõrgus jäälinnu pesituslevikus Läänemeremaadel 

on tähtsusetu. Väga tähtis on mullastiku koostis ja omadused: 

jnälind vajab kompaktset liiva- või liivsavipinnaBt. Nende 

mullaliikide levik on jäälinnu pesitusleviku aluseks eeldusel, 

et reljeefi ja vooluvete tingimused pakuvad võimalusi pesapaljan-

dite tekkimiseks. Kõige tihedamini levib jäälind Eesti ja Läti NSV 

devonialal, ja siin peamiselt jõgede ülemjooksul. PÕhja-Eestis 

asuvad pesapaigad peamiselt jõgede alamjooksul. Põhjuseks on 

mõlema ala jõgede vastavate osade sobivad pesitus- ja toitumis-

ökoloogilised tingimused. 

Jäälind puudub pesitsejana Eesti ja Läti NSV suurtes 

loodusmaastikus. Kui säiluvad pesapaljandid ja toitekalad, kohastub 

primaarselt metsastuiiud kallastega jõgedega seotud jäälind ka 

teistsuguste oludega. Enamik jäälinnu elualasid asub kultuurmaasti

ku. servadel või vahetus naabruses. Kui teda otseselt ei 

jälitata, laseb jäälind end inimtegevusest vähe segada. 
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Eesti NSV-s ei ole jäälind iidne elanik, vaid on siia sisse 

rännanud alles hilises minevikus seoses Läänemere ümbruse kliima 

merelisemaks muutumisega ajaloolisel ajal. Areaali põhjapiiri 

populatsioonide koostis kõigub eri aastatel väga tunduvalt. 

Viimase 100 aasta jooksul on jäälind Läänemeremaadel 

levinud oma endisest põhjapiirist üle 400 km põhja suunas. Eks

pansioon algas möödunud sajandi kolmandas kvartalis, kulges üle 

Taani väinade ja Läänemere äärsete maade ja on praeguseks nihuta

nud alamliigi areaali põhjapiiri juba Rootsi suurte järvedeni ja 

Lõuna-Soome. Ekspansioon toimus aeglase immigratsiooni ja puhan

guliste invasioonide kaudu. Suurimad sellised leidsid aset möödu

nud sajandi viimastel aastatel ja 1936. - 1939. aastani, millal 

Läänemere ümbruses valitsesid eriti pehmed kliimaperioodid väga 

pikkade hilissügistega ja mahedate talvedega. 

Eesti NSV-s eelistab jäälind metšastunud kallastega 

jõgesid. Metsa ulatus ei tarvitse olla suur, piisab puuderibast 

kalda ääri kaudu. Fülogeneetiliselt tuleb jäälindu pidada 

primaarseks metsalinnuks, kes alles hiljemini on tunginud vete 

äärde, spetsialiseerunud kalatoidule ja pinnasekoopais pesitse

misele. Jõgede kõrval esineb jäälindu teiste veekogude ääres 

palju harvemini, enamasti alati rändeaegadel. Rändlinnuna vahetab 

jäälind oma biotoope sesooniliselt. 

Biotoobi loomakooslustest on jäälind tihedais sõltuvus-

sühteis ainult oma toitekaladega. Suhted teiste loomadega on 

lõdvad. Vaenlastest tulevad vähesel määral kõnesse kullilised 

ja kakulised. Jäälinnuga ühiseis paljandeis pesitsevad kaldapääsu

ke ja käblik, vähem teisi. Neisse suhtub jäälind ükskõikselt. Jõe 

&Brei? tegelevaisse teistesse liikidesse suhtub jäälind kas ükskõik

selt või vaenulikult. Kitsalt spetsialiseerunud vormina on jäälin-

nul vähe kokkupuutumist biotoobi linnukoosluste teiste liikmetega, 
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/i 
tema elu kulgeb eraklikult. Ainult pesitusperioodil elutsevad o 

ja <j> koos. üksteisesse sallimatu suhtumise tõttu on naaberpaaride 

pesapaigad vähemalt mitusada m teineteisest eemal. Enamasti on 

paaride vahe mitu km. Biotoobi asustustihedus oleneb palju kohas

te paljandite olemasolust. 

Jäälinnu eksistentsökoloogilised adaptatsioonid tõenda

vad tema suhtelist noorust nii paleayktilis$s faunas kui ka vee-

linnuna. Eredast sulestikust hoolimata õnnestub jäälindu harva 

näha. Tema selja helesinist värvust võib tõlgendada kas tõrje-

voi tunnusvärvusena. Jäälindu maskeerib looduslikus kaakkeaaas 

tema omapärane lend ja kogu tegevus madalal vee kohal. Jäälinnu 

stemumi mõõtindeksid näitavad, et ta põlvneb head lennuvõimet 

omanud õhulinnust, kelle praegune lend on kohastusliku iseloomuga 

jõetingimusile. Vastavalt liikumise iseloomule on jäälinnul kõrge 

südamesühe. Jäälind omab hästiarenenud nägemis- ja kuulmismeelt. 

Häälitsused on desorienteerivad, linnu kauguse suhtes eksiteele 

viivad. Kõige halvemini on jäälind kohastunud elule vees: madal 

sukeldussügavus ja lühike sukelduskestvus, ujumisvõime puudumine, 

Vähekohastunud sulestik. Toitumisriistad on kalatoidu jaoks hästi 

kohastunud. 

Jäälinnu pesitusamplituud Eesti NSV-s ulatub april

list septembrini. Pikka pesitusulatust põhjustavad mitmekord

sed pesitsemised ^a paaride erinev pesitustung. Korduvaid pesitu-

si ei esine igal suvel, pärast 1940. - 1942. aasta pakaseid talvi 

on nad jäänud haruldaseks. Vanad paarid pesitsevad vara ja mitme

kordselt. Pesitusajal esineb jõgedel liigmääraseid (?(?, kes kuulu

vad jõe pesitusreservi hulka. Pikk pesitusperiood, mis lubab jää

linnu põlvnemist oletada aastapesitsejast, on temale liigipärane. 

Mitmed troopilised jäälinnuliigid pesitsevad kogu aasta. 
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Varaseimad paarid moodustuvad märtsi keskpaiga. Esimesi 

leitakse 10. aprilli paiga. Kõige hilisemate kurnade pojad lenda

vad pesast välja septembri lõpul (oktoobri alguses). Tihedaim 

pesitsemine leiab aset aprilli lõpust juuni lõpuni. Pesitusajad 

erinevad üksikute aastate kaupa. Ühekordne pesitsemine on kõige 

sagedasem, kahekordne esineb mõnikord, kolmekordne pesitsemine 

suve jooksul on erandiks. 

Jäälinnu pesitusaja ulatusele on makrokliima otsese tähtsu

sega, mikroklimaatilised tingimused kaudse mõjuga. Temperatuur, 

niiskus ja valgus pesapaigal ei mõjusta otseselt pesitustsüklit, 

jõe veeolud teevad seda niivõrd, kui nad lubavad või takistavad 

kalastamist. Kogu pesapaiga jõgi võib olla üleni jääs ja kevadine 

ilmastik väga muutlik, aga jäälind saabub ikkagi kohale ja asub 

pesitsema. 

Kevadel saabub pesapaigale ^-st mõni nädal varemini, 

aastate järgi veebruari lõpust aprilli keskeni. Jäämineku ja suur

vee ajal lahkub lind lühikeseks ajaks, saabudes moodustuvad 

kohe Paarimisaeg möödub elava mängu, üksteise jälitamise ja 

vanade pesade sagedase külastamise tähe all märtsi keskpaiga ja 

mai alguse vahemikus (aastate järgi). Esimene kurn munetakse tava

liselt möödunudaastasesse pessa. Vanadel pesapaikadel on paljandis 

enamasti alati rohkem kui üks pesa. Pesitsemiseks kasutab lind 

neid vahelduvalt. 

Jäälind uuristab endale pesa nokaga. Pesaehitus vältab 

mõnest päevast nädalani. Mõned jäälinrud ehitavad mitut pesa 

korraga, tavaliselt valmib neist üks. Vahas pesas pesitsemise korraJ 

"kraamitakse" seda. 

Pesitusterritoorium on kuni 1 km pikkune ja koosneb pesa

paigast ja ühest voi mitmest toitepaigast. Pesitustihedus oleneb 

esmajoones paljandite tihedusest ja aastate mõjust populatsiooni 
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liikmete säilumisele. Head pesapaigad on asustatud aastakümneid -

pärandatakse ühelt põlvkonnalt teisele. Jäälinnutihedus oleneb 

biotoobi pikkus-, aga mitte pinnavahekorrast. Jõe kitsus või 

laius pole praktiliselt tähtis, sest jäälind on pesitsemisel 

seotud ainult jõekaldaga ja tema alaline tegevussuund on piki 

jõge. Joekaldaist külgmised alad pole faktiliselt enam tema 

biotoop. 

Eesti NSV jäälinnupesad paiknevad liiva- või liiv-

savikihtides, väga harva mustas mullas. XÕik pesad asuvad jõe-

kaldais, ainult üks leiti jõest 100 m eenal. Pesi on leitud 

veepinnalt 1,2 - 10 m kõrgusel, ülemisest murukamara servast 

0,3 - ly3 m allpool. Eelistatud on madalanad paljandid. Lennu-

auk on mitmesuguse kujuga, põhijoontes ovaalne või pirnjas, ena

masti varjamatu, suunatud peaaegu kõigisse ilmakaartesse. Jäälinnu 

pesatoru üldpikkus on 40 - 125 cm, kõige sagedamini 50 - 90 cm. 

Pesakäik on eest tahapoole tõusva suunaga, pesapõhi on lennuaugusi 

kuni 22 cm kõrgemal. Toru lõpul asub ovaalne pesakamber, venita

nud pesakäigule ristisuunas. 

Pesakäigu bioloogiliseks otstarbeks on isoleerida pe-
. 

sasisu välismõjutuste eest, olla vanalinnule ühendustunneliks 

ja vastu võtta poegade rooja. Pesa ise on alati roojast puhas ja 

vooderdatud kalaluude kihiga, mis isoleerib mune ja poegi külmast 

liivast. Luud pärinevad pessa tühjendatud räppetompudest, kihi 

paksus kasvab korduvatel pesitsemistel kuni 11 cm tüseduseks. 

Pesitusaja vältel on o pesapaigal kindel valvepost, 

kus ta viibib enamiku ajast ja kaitseb pesapaika võõraste jäälin-

dude sissetungi puhul. 

Paaride moodustamise ja esimese muna munemise vahe on 

2 - 4 nädalat. Esimese kurna poegade väljalennu ja teise kurna esi 



- 175 -

mese muna munemise vahet peetakse paar nädalat. Kolmas kurn on 

teise kurna sisse lükitud. Värskeid mune leidub 4 kuu vahemikus 

aprilli keskelt augusti keskeni. lunade arv on peaaegu alati 7. 

Ramad on suhteliselt väga rasked, munade aastaproduktsioon võib 

tõusta 216 ̂  linnu keharaskusest (kolmekordse pesitsemise puLul). 
2 Rurna haadepind on 28 cm . Peale esimese nuna munemist jääb 

pessa ja haudub kindlalt, o haudumisest os t, ei võta. 

iojad kooruvad *ühc päeva vältel. Koorunud jäälirmu-

poeg on sulgedeta, pime jr 3 -4 g raskune. Noore: aa eas on poegade 

areng kiire. 15 -päeva vanuselt on pojad .luba üleni aulistunud, 

kehakaal 49,6 - g. 24 päeva vanuselt on poegade raskus 

41,4 - 46,8 g, suled vabanevad tuppedest. Väljalemm-vanuaes 

kaaluvad pojad 40 - 46 g. Poegi toidavad alguses o ja §, hiljemini 

ainult peaaegu eranditult väikeste kaladega* Taitmissagedua 

on ebaühtlane, soodsal juhul saavad pojad toitu iga 5 min. tagant; 

muidu pikenate vaheaegadega. Lennuvõimestunud noored lahkavad 

pesast kiiresti üksteise järgi, viibivad mõni päev veel pesakonna

na koos, hajuvad siia ja lahkavad jõelt. 

Jäälinnu saagivaritsuskohtadeks on mitmesugused madala

le üle vee ulatuvad esemed, kõige sagedamini peenikesed lohista

nud või raagus oksad. Istekohad üle 1 m kõrgusel on haruldased^ 

Nii suvel kui sügisel on jäälinnul mitu toitunispaika, nida kasu

tab vaheldumisi. 

Eesti NRV-s on jäälinnu peamisteks toitekaladeks 

lepamaim ja viidikas, kes tegelevad veepinna lähedal, ja rünt, 

keda ta haarab madalast veest. Toitekala tavaliseks pikkuseks on 

kuni 7 - 8 cm, see neelatakse tervena ja elusalt, /äälind toi

tub peaaegu eranditult pisikaladest. Selgrootulst toitumise 
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kohta on andmeid vähe. 

Eesti NSV kalatiikidel kohatakse jäälindu harva. 

Looduslikel vetel on jäälind tulunduslikult kasutamata pisikalalii-

kidest toitumise tõttu oma vähearvususe juures kahjutu. Kalatiiki-

del tuleb jäälinnu vastu võidelda, looduslikel vetel on tema hävi

tamine mõttetu. LÕhilasi sisaldavail Eesti NSV jõgedel esineb 

peaaegu kõigil jäälind, kuid ei suuda neile olla mingiks tõsiseks 

toitumiskonkurendiks. 

Jäälinnu koostisekõikuvustc põhjusteks ori ^aatatel on 

uhe- v^i mitmekordne peMitaeMine ja aiit alanev järelkasvu eri

nev suurus, vähesel määral röövlinnud ja suurel määral rändel ja 

talikorteris valitsevad hädaohud (hävitamine kalatiikidel, pakased 

talved jne.). 

Jäälinnu ränd^- ja paigalinnuna esinemise geograafiline 

piir langeb areaalitervikus tugevasti läänest ida suunas. Alam-

liigil ispida langeb talvitusala piir kokku areaali üldise põhja

piiriga, alamliigil atthis aga tema paigalinnuna esinemise põhja

piiriga. Põhjuseks on klimaatilised olud kummagi levikuareaalil, 

mis idapoolse alamliigi juures väljenduvad pikkades rännetes, 

läänepoolse juures üksikute talvitumises põhja pool üldist talvi

tusala. 

Jäälinnu koostisekõikuvused aastate ja sesoonide järgi 

cm Eesti NSV-s väga märgatavad. Kõigil meie jäälinnujõgedel 

on seda konstateeritud, Ahja jõel LÕuna-Eestis ka arvuli

selt loendatud. Kuni 1938. aastani kasvas jäälindude arv, 1939. 

aastal langes, 1940. - 1942. aastani oli lind peaaegu kadunud, 

1943. aastast hakkas arv uuesti tõusma ja on nüüdseks jõudnud 

veidi üle 50 % 1938. aasta koostisest. 
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Koostisek9iku.vu.sed viimase 10 aasta jooksul olenevad väga suurel 

määral jäälinde nende talikortereis 1940 - 1942 tabanud talvepakas-

test, mis mõnelpool hävitas populatsioonid viimseni. Sama näitab 

ka 1928./1929. aasta pakane talv Kesk-Euroopas. Jäälinnu koostise-

kõikuvused aastate kaupa avaldavad silmapaistvat aünkrooniat 

klimaatiliste olukordade endi ja nende poolt põhjustatud teiste 

tingimuste aastarütmiga. 

Ka pakastel talvedel leidub lõuna pool kohti, kus tal-

vituv koostis või osa temast säilub. Need on materjaliks areaali 

uueks asustamiseks pärast ebasoodsate perioodide möödumist. 

Eesti NSV jäälindude koostis hakkas uuenema 3 aasta möödudes 

parast viimseid karme talvi. 

Eesti NSV-s on jäälind rändlind. Saabub veebruari lõpust 

aprilli keskeni, märgatavat kevadlabirännet ei esine. Sügisel lah

kub pikas ajavahemikus augustist jaanuari keskeni.Resksügisel on 

märgata tugevaid rändeliiknmisi ja septembris- oktoobris lõunapool

sete isendite "vaherände" suundumist meie jõgedele. Mida pikem ja 

mahedam sügis, seda kestvam ja arvukam on jäälinnu kohalviibimine, 

lahkumise põhjuseks on toitekalade veepõhja siirdumine ja tempera

tuuri tugev langemine sügise lõpul või talve alguses. 

Jäälinnu esinemises ja levimises on talvepoolaasta tingi

mustel eriline mõju. Pehmetel talvedel talvituvad Eesti NSV-s 

üksikud jäälinnud, peam. M. Talvituspaikadeks on külmumata allikad, 

vähem lahtised jõekärestikud. 

Annuaalsete koostisekõikuvuste taustal võib oletada jää

linnu tingimatuid aekulaarseid koostisemuutusi, mille üheks väl

jendusvormiks on tema ekspansioon viimase 100 aasta jooksul 

läänemere idarannikul ja LÕuna-Skandinaavias, selle peamiseks põhju

seks aga bioloogiliste depressiooni perioodide haruldasemaks jää

mine seoses kliima pehmenemisega sellel alal. 



- 178 

T E E S I D .  

1. Eesti NSV-s haudelinnuna esinevat Alcedo atthis ispida L. 

iseloomustab tema suurus: tiiva pikkus 77 - 80 mm, kehakaal 

39 - 43,5 g. 

2* Eesti ja Läti NSV-s levib jäälind 3 nikroareaalina: 

PÕhja-Eesti lauskmaa, Kagu-Eesti - Vidseme kõrgustik ja Kurzeme 

kõrgustik. Leviku laigusust põhjustavad geanorfoloogilised, hüdro

loogilised ja edaafilised tingimused. 

3. Jäälind on Eesti NSV-sse ja LÕuna-Skandinaaviasse 

sisse rännanud möödunud sajandist alates ja ekspansiooni vältel oma 

areaali põhjapiiri edasi nihutanud üle 400 km võrra. Levimist on 

põhjustanud kliima merelisemaks muutumine. 

4. Jäälind on nii palearktilisec faunas kui ka oma praegu

ses biotoobis alles noor asukas, mida tõendab tema üldine leviku-

pilt kui ka kohastumiste iseloom keskkonna suhtes. 

5. Hoolimata põhjapoolsest laiusest ulatub jäälinnu pesitus 

amplituud Eesti NSV-s aprillist septembrini, mida tingib mitme

kordne pesitsemine suve jooksul ja üksikute paaride erinev pesitse

mise aeg. 

6. Oma endist pesa (pesi) kasutab jäälind kaua. Mõned Eesti 

ja Läti NSV pesapaigad on asustatud aastakümneid, seega pärandata

vad ühtedelt teistele. 

7. Jäälinnu pesitusterritooriuni suuruseks on kuni 1 km 

pikkune jõeosa. Biotoobi asustustihedusele avaldab mõju paljandite 

tihedus ja jäälinnukoostise suured kõikuvused eri aastatel. 

8. Isalind haudumisest osa ei võta ja poegi toidab ainult 

alguses. Lõimetishoole lasub valdavalt emalinnul. 
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9* jäälinnu kahju kalandusele j,esti Ig^V looduslikel vetel 

on minimaalne teua toitund.se tõttu toondualikult peaaegu väärtuse

ta pisikalaliikideat. Kahjulik on jäälind kalatiikidel, kus teda 

Eesti N^V tingimusis kohatakse harva. 

lu. Aastate ja sesoonide järgi kõigub jäälinnu koostis väga 

suuresti. Kuni 193C. aastani oli jäälinnu koostis Resti NLV-s 

tihe, langes peaaegu nullini 1940. - 1942. aastal, pärast seda 

hakkas uuesti suurenema. 

11. Koostiseköikuvuate tähtsaimaks põhjuseks on pakased 

talved, mis palju jäälinde hävitasid. Pärast seda uueneb koostis 

mune aasta möödudes. 

12. Eesti EaV-e on jäälind rändlind, oaabub veebruari lõpust 

aprilli keskeni, lahkub augustist jaanuari keskeni, olenevalt 

sügise pikkusest. Talvituvad ainult üksikud* 
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A H H 0 T A Q_M H 

nnccepTaiiHB na en-MCKiHMe yneHO% cTeneHH KaHRnxaTa 

CaojiorMrqecKHx nayx Ha TeMy: 

" s p_i -

^-S-T_p_H_$_K_0_g C^C^P^" 

3.^.__K_x_M_a_p_K . 

LHojirtrHH OHHOX H3 cpoeoõpa&HeEmHx na^eapKTErqecKg. nTnn, 

3KMnpOKKa Alps^C att&ls ispida L. H3yt36Ha.L ^e^epo-PonTCM-

Hož qacTK apaaxa.K K^Tipo; npHHanaexKT ÜcT^HCKaa CCP,JKiTgpaTypHBe 

naPHBe o awMopoEKe HeMHoro^Hc^eHK. 

ABTop CTaBKT cpoe^ saBa^ef'. oõ^HCHHTb paenpocTpaHeHHe H 

eKojKir.ig) auMoponKa npe%E6 rcem B 3cTOH<?Kf)8 CCP,H" y^HTNpaeT E 

naHHHe JiaTP%ncKC^ CCP.npeoõxaRamap ^acTb MaTepgajiOB npRrnnafBHa 

H <!oõpaHa caM%y a^TopoM (15b8-1941 H 1945-1^48 rr).B paõoTe ycjii-

EHF HameE TeppHTopHH conocTapRHDTca c yoji^MiBn-n HpyrRX ^acTeŽ 

apea^a.TaKHM ^õpasoM.npK niMoop ?paBHMTej?5Ho-ayTüKojinrHT3enKoro 

MeTona ppBcnaBTcg aaKOHOMepHo^TH.Hänpa^^RK^He aptJumKD sHMopogKa 

R oõyc^nBJiHPaxxxMe ero npHcnmoõjreHHC K HacToaineE cpexe oõMTaHKa. 

!."Horpa$HR rt 3HM"P^KK€,P T8KOM BKR6 BnepPBe TpaKTyKHieyCB B COB6T-

CK^P f)pHKT<ijaorHi36CKO% J3nT3paType,3PRBeTCH aHajIHTKi3€CKHM OHHTOM 

nÕOCHOP3HHR rftnTHON6HH3 ORHOro y3K0CEeHHaJÜH3HprtpaHH(tr0 npraH!!3Ma 

K CpeEe OÕKTaHKE. 
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ABTnp ynTaHapzMBaeT Tpn H3o%HpoBaHHNe MHKpoapeajia 

pacnpocTpaH€HHE 3KMOponKa B 36T0HCK0% K JlaTBHiiCKOia CCP K HB-

TaeTCB oõ^cHHTa TaKyM CBoeoõpa3HyM KapTHHy paenpocTpaH€HH3. 

^BEBaaeTca HenapHBB HMMBrpanaa 3HMi onna B Hamy orjiacTb n 

oÕT3<?HPeTca KaK KJt;?MaT BajfTH^CKoro Mnpa cTKMyRHpopag paenejie-

HH6 aHMopfsgKa Z KaK B HHCTOHHiee BpeMB OH pn. xe^CTByeT Ha KO-

J!€ÕaHKe ^H6Z6HH^CTH 3HMfiprtRKa.B COOTHQM6HHHX 3HM0p0HKa CO 

cpeao# oõHTaHHB,B ananTannnx n p n^oõeHnocTax sK^orm rnesRO-

BaHHR H nHTaHK8,aBTOp RbTaeTCE Ha^TH KOJEErqeCTBeHHHe OCHOBB 

npn nporpec^HpyKxneM panxo^neHHE npH3HaxoB ponBnna B HanpaB^e-

HHH npHOÕpeTeEHB Ka^eOTPeHHO HOBBX npH3HaKOB.npH 3T0M OÕHapy-

^HsaioTCB np^THBcpe^Ha Meanry cpeHO^ oõHTan&H H BHroBBMK K^Hcep-

BaTMPHBMH CBOŽCTBaMH.P XOR€ Rpeoi?OJl€HHE nrm^eRHKX EKHaMKKa no-

nyaanEB gRMoponKa CKJIBHO <&jiMKTyHpyeT Ha KpaepRx y^acTKax apsaka. 

^HCCepTatiEORHag pa^nTa OTHOCKTCB,B OCHOBHOM,K nõ^aCTH TeopeTK-

^ecKoR õHOjiornn. 

TaK%e aBTop eTaBHT eeõe 3ana^eä Ha $one KCMnaeKCHoro 

OKOJKOrKHeCKOrO HCCJSeKOBaHHB paapetHKTB 3H996HH6 3HMOpORKa B paö-

HOM Xf3H%3TBe.P8CCMaTpHBaeTCH 3H3HeHH6 3KM0pf)RKa ERH DpupORHBX 

BonceMOB (peK%) n RRB Ky^aTypHoro aaHRsa^Ta (pBÕHBe npyRB). 

BMecTe c T6M,aBTop oõpatnaeT PHHMange na HeoõxonHMncTR aa^aHež-

mero HCCjienoBaHH# 3HMoponKa KaK $DpMH,noBEneHHe ^HCR6HHn^TK KO-

TnpoB B Hame% OÕ^aCTH M03K€T npXPSCTH K H1BHM nOROneHMHM K3K B 

HayUHOM.TaK H B npHKJiaRHOM CMNCJie. 
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3 M k G P 0 Ji C K 4 i c e d o a t t h i s ===:=:=:==:==: =r===r=:=-=3:=r=r=r=r=r=rir=r=r==r=srn=:r-='=:=r=-=^=:=:=r=;:==:^;=:=:=: 

1 s p i d o L. B 3 C T O H C K 0 i* CCP". 

A B T o p e % e p a T .  

%3y^eHne aKo^nrnn n pacnpocTpaneHHa ami^ponKa B 3cTOH-

CKo% CCP Ha ncHOPe MH^YpKHCKoS õKOJiorHM,nr)3BfiJM3€T nono^HKTh npeg-

HH6-H BHUPHHyTb HPPN6 nnjtfHKeHHH P nosnaHHH 8Tom,Ro cxx nop neno-

CTaTO^HO H3yiieHHoro Bnna.BaxHeMEHe peayjuTaTH HayqeHKB SKMopnnKa 

KONHO cyMMKpnpaTa caenyn^ny oõpasoM: 

^odo_atthis ispida L. 3PRB6TC3 ̂ OHOapea^hHBM HOnBH-

noM,npKHan^e%a^EM K epponežcKOMy Tuny $ayHB,eB0^B^M0HRp0BaBmeMyca 

B ycjtOBHRX ^PpcKftm KJtKMaTa.RoHBHK HM66T ^ORbEIH6 p&3MepB M T6M-

Hyn OKp9CKj onepeHKB;nHcno3MgKH ero - rnrpo%H3bHaa.i&aHRna pac-

npncTpaHeHHR nonBHna noxfnxT Ha cepepe 30 60^ c.a.,Ha BocTOKe no 

30" p.n.õcTOHCKax CCP pacnoaoneHa B caMOM eeBepo-pocTo^noy yrjiy 

apeajia pacnpo^TpaHeHHB.PacnpocTpaHSKne eme na^ee na cepep H Bo-

CTOK orpaHREKPaeTCE npexne p^ero KXKMaTK^eiKKJ H ycxnpnaMH.B Ha-

npapjieHKRx <ie?epa x FocTOKa nonBHn ispida Re npeBoexonaT npene-

JfN HHPapCKO# K30TepMH -8^C. 

RonyganHH 3HMoponKa,BBABWMeroc3 rHe3nHme% nTnueR OcTOH-

CKoP CCP.TaxcoHOMH^ecKH xapaKT6pn3ymTCR cponMH KpynHBMH pa3MepaMH 
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Teaa:nJiHHa xpgjia 77-80 MM % Bec (aeTon) h&-43,5 r ,8TH BeaimKHB 

63H3KH X Kpa%HHM B€pXHHM npenejiaM.?HeMHI!6 npH3H3KH 3KMfipOEKa no 

nogy H B03pa^Ty tqeHR Majyn pa33%^HMB.Hx MONEo oõHapynMTa npH no-

jtepBx nccjienfuRaHKBx Toj;hK<i nyT6M To^HBx HaõJiDnenKž Han noBene-

HF6M IITHH. 

3HMepOROK B 8?TOHCKO% H iaTBHftCKOil CCP K&eeT 3 OTnejia-

HRx apeaaa pacnpocTpaH6HHa: 1) paPHHHa c<:BepHo^ žCTOHHH, 203-

SBmeHHOCTE ioro-BOCTtmH<t% &CTOHHH - BHR3eye H 3) BOgpBineHHOCTb 

Kypsene . PacnpocTpaHeHHe naTHaMH oõyc^BJtmpaeTca re^MopgrojiorH-

qecKHMH,r%RpoRorR^ecKKMH n 8ga%&qecKHMK y*j?oBRgMn.Ha õn^bsmx 

npocTpaH^TBax Mexny Maxpoapea^aMM 3HM0p0R0x,xax rHesnümaB nTH-

na,0TcyT3TByeT KAH o^6H& en^pan$n3€H. 

Dn õeperaM pex ScTOH^xn# CCP snMoponox rweaRHTca na 

ocTpoBS CaapeMaa Ha pexe RapacMeT^a;B oepepH^̂  &BTOHHH Ha pexax 

KH%ga,Ranna,ni?pETa,Ajbõy,hJ3FHHKy,Ba%r6,naj!&Mce,Cejii)a H KyHna; 

p Rm-POCTO^HOŽ 3eTOHzn Ha pexax Kapra3,3jiEBa,Požy,AxaB,TBHHa-

CH3&Ma,BExaHRy,nHy3a,nypTCH,^aaTpe,BB%xe-SMa%BrH,KNXHe H Ke^3pH; 

' sa Bonopa3neJie PHKexnro saxüBa na pexax PHny,K^MBa,RapRH % MycT-

RHrH. 

P JaTBH%cxo% CCP SHMopogox rHeggHTca B aõaacTH B03BH-

meHHOcTH BHK36Me Ha pexax EeReR3e,T%p3a,rayB,Pay3a,AMaTa,Bpa33a, 

JlHexa.Masa Mmrjia,0rpe,Ilep3e R RayraBa;B oõaacTH BnsBRineHHonTH 

KypaeMe Ha pexax Eepse.CjioueHe.Mepsparc.AõaBa a Hpõe;npoM6xyTn^-

HBe oTnejiLHNe Meeta rHe3noBaHHB HaxogBTca Ha pexax Ca3axa,MaaTa, 

Mnaa H JfHexyne. 

BpoRpnne SHMopoRXH pcTpe^aMTCg nocjie rHesROBaHKR 00 

BTOpOŠ nojioPHHE 36T3 RO no3RH6% OC6HK no BieŽ TeppHTOpHE Ha pe-

xax.ni õeperaM osep.na npynax a na%e Ha õeperax Mopx. 
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AÕC03MTH93 BBKOTa T6ppHT6p*HK T pacnp01TpaH3HHH 3HMOpOR-

y,3 B TC.̂ pwax Iipaõâ TÊ CKRx ĉ pan He nneei anâ eHHa.Ô eHB cymecT-

BeneH ci<5Ta-B x Ka^ecTn^ no^BB:3moponoK Tpeöyei CJ!^ rne3noBaHKB 

njtiTHRe cynec^aHBe MK cyrj:i3HK3TR6 noiBB.facnpniTpaHeHKe sToro pn-

ra notjp.N BBJiPeTCB ocnoBo^ a^a paeupoerpaHeHne 6H&oponKa,ecjiM T^Jib-

Ko y<^3f*BK3 pejne^a x Tcxy^iix Bon npesocTaB^TiT po3Mo^:noiTB nxa 06-

pa30BaHHB CÕHa^eHKhX 06pBB0B.B *,HTBM*CKOi M SCTOROKO^ CCP CaMEM 

HJlOTHhh EPJIB6T*E Kn^rS€lTB6HHH& COCT3B 3R&opOHKa B OÕJiatTH E6BOH-

CKHX rtT^naeHHi H 3HeCR,rj&aBHKM 0õpa30&;,B Bepx^BBHX pex.B lepepHog 

3CTOKHZ M6CT3 IHe3EOBaHHB pi^II'iJiara TOB 6f)J!hme% ^3CTbR) B HK30BMX 

peK..lpmiREo; Taxoro oõc^o^Te^bCTBa ap^DTCR pa3an^HR6 ye^oBHB rne3-

nnpaHKE E n^TaHHB Ha pexax cepepa ? na pexax ara LpHõajuHKR. 

bKKftpOEOK OTCyTlTByeT B üriRMHZX EpHp^KHBX RaHKMa^Tax 

JCT^KCKOR K JiaTBHxCKOŽ L-CP K&K TheaaOBaR nTKna.EcJIH õÕpBBH BJLB rHe3-

RftBaHER % paõa n%nn KMe^Tcs B xaHHOž F6CTH0nn,T0 am^ponoK npx-

cni"!<yiJiBeTe3 K K HHuy ynj5o?nEM,t*eM TaxoBKe y pex c jienncTHMH õepe-

raMH (nepBH^HNg (noTon EToa ETKnR).I^J;aaiKHCT^o &6CT ^õRTaHHF ero 

Hax^RFT^n no Kpapy axx B H€nocpercTB6HKO% õ^ga^^TE KyRbTypHoro aarni-

ma%Ta.ZcJiH ero H€ npecFeEyaT.SK^opnxoK nyBCTByeT ceõg xopomo a no 

coer^TBy c ^e^ope^e^KH^M noceaeHRRMH. 

B 3CTOHCKO% CCP aKMopoaoK Be K^peaHoE &NTejib,a nepe^e^e-

H6^.^spece^6HHe m:e^o &ecTo B peaa^eKOM npomjioM B C&E3R eo CMarne-

HH6M K^FMaTa.rorOBKe KOJI603HRB ^HC^eHHOCTM 3Kf.oponKa Ha C6BBPHO& 

rpaHHue apeaaa rHesnopaHHB M non^He o^eHB 3Ha^HTe^bRH. 

B Tet)6HH€ noCRSKHHX lUÜ JI6T 3KMopoRPK B hpKÕaJtTK%CKHX CTpa-

Hax pasc€JiHJi<m õojjee na 4üü Kh no HanpaujieH/M K cepepy.cunTaa 

f*T npa%Ha% ppaHRUN ero pacnpocTpaH€HHE.PaccasHK€ Ha^KHaaTCB c 

TpeT&ero KBapTa^a KocxerHcro iToji6T%N,Hanpap^E€TCR qepea EaTCxne 
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npojiHBN H npHõajfTHacxya nfaacTB.P HHCTOnrnee ppeMB ^6BepHan rpaHg-

na apeajia 3EMoponKs npoxoRHT yna nn %HHHH õ^abcnx oaep T^eiiKH H 

<SHHJiPHKHH.PaccaJFeHH€ copepaa^oeb KaK BPKxe nncTeneHHO^ gy-

MHrpaqKH,Tax x p.pzre FHeaan^Bx HHBasHR.Bo^BniHe pTopgeHKB KMexa 

MecTO B nocjiexHHe ronp 15 p@Ka H 1936-1939 rr.Krtrna B "KpecTHo-

CTHY BaJlTHP-CKOrn MOpB rocBORCTBOpaJIH OinÕeHHO TeiMTBe nepBftpH K3H-

&aTa (noRrne oceHH x MBrKHe 3HMH). 

SHMopoROK B ÜCTOHCKO^ TCP npÕRDniKTaeT p€KH ^ JieCMCTH-

yx õeperaMH,npH^ey õn^hmoe npoTH%6HKe Jieca ne KMeeT 3Ha^eHZB,7{^ 

Hero BocTHTft-qHi T3KO& noomen RepeBbep H^w Ky^Top BROjfb õepera.^z-

Ff*reHeTH36CKH 3K^:opPROK nepKBT3H0 Õb^ ftÕHTRTexeM J?€CPB K JTElBb n^3-

%e nepacejiHJicB Ha õepera BfiyoeMOB n cneuHaxzaHpoBaxcB B nnTaHKH 

pbÕKaMH H B rHe3ROpaHHH p 3eMJiKm>x H^pax.omoponoK BiTpenaeTca B 

&CTOHHH npeHMymecTPeHHo eo õepera^ peK.SHaqxTejibHo pe;ae on rcTpe-

<ia€Tca Ha gpyrxx ponoeMai.rjtapHHM nõpas^ ppeM? nepexeTOB.^H-

MnpnnoK.KaK nepea6THa3 nTKua,MenReT cooTreTiTBeHHo c@3om*' cpon 

CT8HZH . 

B MKBOTHHx cooõcaecTBax õHOTona smopoROK HaxonHTCB p 

T6CHO& saBKCHMOCTH TOJIbKO pRÕ.KOT^pBMH OH BHTaeTCB.BsamoOT-

HomeHHR 3HMopnRKa c npymMH KKPOTHBMH fmeHb BBJEH.Err* pparaMH RB-

JI3MTCN HSKOTOpKe RH€BH^e XKE!Rb€ BTZHB H 10PK.B H6KOTnpHX OÕpHBax, 

COPM6CTHO C 3MMOpnRKOM,rH€3RBTCB ÕepePOPaR RaCTP^Ka H KpaBMBHHK, 

K KftTopHM 3HM^pOROK OTHOCHTCH HC^TpaJibHO.K RpyrRM BER8M nTEH,KH-

BjmuM no õeperay BonneM0B,8EMop0&0K õesynacTeH axn ppa%ReõeH,K 

rpynaM &e 3HMopoRKaM pcerna ppamteõeH.SpJinpib yaxo cneuHajuxsnpo-

P3HHOP &npMn8,3HyoponOK Ma%0 30npHKaca6TC3 r npyrHMK HXeHaMH co-

oõniecTBa CTaiiHE n peneT oTme.ibH&qecKHx oõpas YZ3HH.To^LKo po ppe-

MB rHe3nop.aHMB cayen ;i iSMKa xupyi aoBMecTHo.SHMPpOROK p nepnon 

rneaRopaHHE HQ TepnHT ÕJiHSKoro cocencTPa npyrMx nap 3WMoponKop. 
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('ÕMXHOBeHHo pacnT^BHHe ye^ry HFyyp rse rayn r^cT^raeT B^cxo^bXHX 

KM.L^OTHOOTB H :CeJ!eHH3 35TMOpOBXa T3K 6 IBRSaHa C Ha^K^EeR nonxo-

namnx oöpKpop. 

AnanTauwB K cynienTPopan m 3^opnnxa oTpa&a&T ero ipaBHM-

Te,ibHy MojionoiTa cpegM npyrux npea^TapuTeJieB $ayHH najeapKTKKH 

H npena npyrnx nTH^,npHcno^oõ^eHHBx K &H3HH na Bone.HecM^TpR na 

3pxyv oKpacxy onepeHKE,sxM^ponK3 TpynHo ?a eTHT&.r^gyõyM oxp^cyy 

erri CHHHB MOR3HO K^TP^KOBNBaTb K3K nper^1T6peraM^K% HEE ono3H3Ha-

T6JtDH&% n^%3H3K.JHMopngny ? npKp^KBOŽ COSXe yaCKHpyeTCB CBOKM 

CB0e06p93HBM HH3KK?/ H^JigTOM H^7! yonni . iHReKCH K3Mep€H^N rpyPK-

HH 3%Mopoi?Ka noKa3F?aR*,^TO on npoHsomeji OT nTH^H c xopome? jreTa-

Te^hno% enocoõHocTLB.RoxeT TKe SH&opogKS ? nacTõHinee xp@MB MyeeT 

npMcnocnõKTe^aHNp xapaKTep K KH8HK p ycjiopnpx pey.CooTPeTCTPeHHo 

c xapaKTepoM n€p6nPHM6HKP,syMcponoK meei 0TH0nnTe%BH0 õojiagoB 

teo cepirua.OpraHE apcHHR K cjiyxa B^noyo paspHTB.^pyyK.KsneBaeMHe 

3hM0p0Ry0M,Le30pKeHTHpyBT H PPfPRT f 3aCJT ,aieRKe OTHOCHTCVbHO ero 

yenTOHaxoKneHHB.SNyoponoy o-oõeKHo njioxo npHcno^oejieH y KH3HK B 

pone,Ha uTo yxasppaeT Majiajn rjiyõKHa n yopoTyax npoKCji^%TeR&HorTb 

HBpBHMB,OTiyCTPHe Cnn̂ OÕHOCTK nV3BSEH3,râ O npKCKO-OÕJteHBOe rjIR 

BToro onepeHüe.Opr^HH nnrepapeHMR xopomo npHcno<5oõJi6HB x paõHog 

üHine. 

AMBRKTyna rHesropaHM aKMopoxKa p &cT0Hci<0p CCP npox^j!-

RaevcB c anpe#3 no ceHTHõpa.Tänas npOK<i^;KT6;i&HOfTb oõTHCHhe^CE 

c cnHofi fTrtpoHN pasKBM KepHonoT rHesRopaHKR oTne,ib??Hx nap,a c ppy-

ro% cTrtpoHN - MHoroKDSTHo^ThK) rHesnop^HHx.LoBTopHNe rnesnopaHHa 

paÕJünnamTCH HC yaa:nN* ron,mnpnMep,cncjte ^Mmnx & <^p030B p 3KMHK3 

nepHog 1940-154^ rr OHK nponcxoxKjiK pexxo.CTnpFe napa rHesRPTca 

pano w noFTopHoJjo ppgMK rHeapopaHFR na pexax yoKno 33MeTKT& pe-

3epB OKHHOSHRX namOB.RjiWHHHK RepHOR rHe3noraHHB (PKROPHR OCOÕeH-
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HicTB awopoüKa) Hf3B"JiBeT npennoMRHTE npoacxo^neHHe swM^ponya 

OT nTEi e repHOBOM rp68roraHHH,K^R^HMCE Kpyrjmf3 ron (Tponn^ecKne 

BKKH 3H?'OpOBKa). 

CaMHe paHPH€ napa HaÕJnanaK)T<?a 1 cepennnH MapTa.Dspphe 

KxanKH yoKHo na: TK oyo^o 10 aiipejm.nTeHHr caMNx noannnx py;pom<-oB 

FH^eTax?T M3 rH@3n B KiHixe neHT^õpn (p Haqaae 0KTaep^).lH^3P0BaHH€ 

HPJineTnn n%o?pRM * K^nna inpean ao Kfmn,a w^H^.iiponojr?KHTej!b-

H^iTR rHe3nnpaHHR B pa3HRe ronh pas.imHa.OnHOKDaTHoe rHesnopaHHa 

RPJ1H6T13 19MhM o($HKHOB€HHBM,HPOeKpaTHOe - 7?^PiJ!RHO HaCTBM,TI)eX-

KnaTHoe "PfTpenaeTiH TonaKo KaK KiKjiwueHHe. 

Ha aMiiRHTyBY rnesn^paHHF M8KpoKJiHA'aT KRce? np^Moe pa%p-

HHe.MHKpr.KJIHMaTiHHeCKHe **:€ y37;ftBHR P.3%BK)T K^peHHo.TaMnap^Typa, 

pjiaHHicTi) poaryxa n *p,€T na nKK^ rHesnnBaHKE B^wPHxn we oKa-

3BpanT.rK3po3or^^e^KH6 yijiopM peKK BEnn^T Bo^Toj!bKy,nocKo^Ky 

CHH np6BOftTaBJ!.3T)T POa^n^ooTL HRH RpenRT^TPyaT POÖBBaHPK) 

PeKa H3 BC6M npn?HK€HHH M6CT3 rHeSBOpaHKH MOR6T OK333TbO^ 3PjreF€-

pepne%,pen6HH&f noropB Moryr õB?a pechMa nepeM€H9HBB,Ho s^opojinK, 

HecM^Tpa Ha 8T0,npMeTae? H npwrynaeT K rn63HnpaHKTo. 

recHW cQi en niujiSTae? HeiKOJiRKo paHame ni^KP,oõHKvnpeH-

no c Konna ^eppajm no repexKHE anpcan.Bo ppeyp Rexoxona % p no^HO-

poBHe ninna Ha KopnTKKŽ cpoK nc^esaeT.Rocae npHÕRTKR caMOK cpa-

sy 06pa30PHpnnTCR napE.Pperr cnapppaHKH n oepennHH MapTa Bo na^a-

xa ya# (no roraM) npoTeKaet ^K*py€HHO H p?pa aevoa p npec^eBopaHRg 

npyr npyra n noeemeHPH ^^apax rHean.nnu neppn^ KJianK€ RNna KRanyT-

cp oõNKHop.eHHo p rnesra npen^ny^ero rona.Ha CT^p^x MeoTax rpesno-

P9HKP B rtõpRpe nonTH poerna 6o^bne 0339 3133.^3? rpesBopaHitp 

i7TKna n^nof&?y€T wx noo^eperHo. 

3nh'oporoK BRnaxõ^p^aeT cpe& xopy npx noyomi* x^^Ba.CTnog-

HH<= Hops npnnojRaeTCH o? ne^KojibKwx nneB no I Hene^w.HeKOToppe 3^-
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MopORKH BBKanBBa&T HSCK^JihKO HOp ORHPBpe! €HHO,H3 KOT^pBX 33KaH-

^KEaeTCB ToaaKo orHa.B cgy^ae rHeaxopaHHa p CTapon rpesae, 

OHO yiTpiKBeeT^B 3SHOPO. 

TeppwTopRB r^e3EOFaHHB upacTHpaeT^ Ro I KM p njiany H 

"onioHT K3 yeiTa mesr^paHKE ^ na ojmoro Ema Hecy^RKEx &ecT nn-

TaHHR.ÜZOTHOCTa rKeSK^LaHRH 38BHCNT OT KO^R^eCTBa OÕpNBOB R OT 

pa3EH9HOrn BJIEEHWE OTR6^LHRX JL6T Ha COxpaHHOCTh 3JI6HOB nonyj?BHHR. 

Aoponme MecTa rneanoRaHMR saceJieHB i Te^eHKe m?j!Lx HecRTKJieTnR a 

H<3CJiexyMT3R OT ORHHX reHCpa^iE npyrEME.LtJinTHOC3& Hace^eBKR 39MO-

pOJKOE 33Ii;CKT OT RRKHR TSpp^TOpXR M€CT006HTaHRR(aäH6KHB€ OTHOB6-

FFB),3 ne oT ehemann (HOTona.pilpana peKu Hc oy^ecTPenna.noTOMy ^To 

s^yopoxoK npa rHesROBaHgg CB*3aH TOjEbKO c õtperoM peKH K ero nea-

TejimoiTR Hanpxf;,6na B^erxa BPojih peKH.OCjiacTH p cT^pone OT õepe-

ror P6KH ̂ aKTB^GCKH y%€ HK RIXfi&TCB €TO ÕBOTOROM. 

I^esRa 3R^opoRKa i aiTOHCKOb CCP pacnojioneHh ? eynec^a-

HOK ZRK nyrRHHHCTO^ nr^Be.o^eHh penne s nnqpe,üoraTož rysycoy.Bne 

Hopx pa^noaoKeHL B oõpEMCTbx õeperax peK,Toji&Ko oana HaaneHa aa 

pacCTOHHHH IOt; h OT P6KE.ÜT IIOxepXHOITR BORii HOpH OTCTOET BKMe Ha 

1,6-IC y,oT pepx&ero xpas ööpala - HH%e Ha M.3HM0p0R0K 

npeRHOUXTaeT HK3KH6 OÕpRBB.§OpMa OTrepCTHR HOpH pa3HOOÕpa3Haa:ÕORL-

meio ^acTam onaJibHaa ajin rpymeBHxnaa.p õojünnaHCTBe cjiynaeB HecxpN-

TaB.ÜHa HOR6T (RTR OpK€HTHpOPRHa B pa3RL.A HanpaiJt3HHaX.Pa3MepN RRH-

HR TpyÕKH rH€3na 3RROpftRKa - CM,OõbKHOB8HHO 50-bU CM.ipyÕKa 

rn63Ra noRH ̂ aeTca H Taxm. ̂ õpa30M RHo meana oxaaRpaeTea no c# 

pune OTBepcTRB Hop&.Ha KOE^e 'rpyCE HaxoanTCR opajiRna^ Kaanepa rne3-

RopaHKE.pacTRHyTaH nonepeK nanpeBReBUR Tpyön.^ejiR TpyÕN B õHoxorH-

136CKOA, CKRCae n^eHR B8KHaa - KSORRpOtaTR C0I6P&EH06 rH63Ra OT PHen-

HHX BXKBHH^.Tpyõa C^y&HT TyRH6JieM KOKR^PKKaRRH RJLR CTaporo smo-

pORKa,T3K3T6 P/63TOM HCEpa$HeHHH nTeHHOB.Ca^O rH63n.O PCeTRa OHeHB TM-
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CT06,nincTHJ8Ka BHa irtCTOHT ^8 t/HO^e^Tpa M6JIKKX K^CT€^ pNÕ.IliniTHJI-

KH K304EpveT FŽIia H HTeHHOB OT HpoxjiaRHOrO H€CKa.Ä'tCTH RpOECXORRT 

fiT noraROK,PRp?aHHHx HTH^en p rpe3ne.Tojir!HH9 nnpcTHRFH pospacTaeT 

npw nnpTnpHHx rHe3xopaHKNx im II c?, .i o Bpervh rH63nnpaHHR ca^eg 

HM€€T npOH noCTOBHHBM lTOpn%eP.Or no^T Hri 0/H3Kf)?,i OT rH63Ra pac-

CTOBHHH.rne OH npeõnpaeT noqTR paob peab H tTKyna samnmaeT 

rH63nopaWHB <1T PTOpxeHKB ^y%KX amopoHKflB. 

Lpnye^yT^K MeNny oopas^paHHeM uap M KJLai.K'^.. nepForo 

pRna - <-4 n€nenw;M€**ny ppjieTOM nT@HD.oB ne ̂ nm PKPORKa n y^aKKoE 

nepporo R%na,npw Bpopn^BOM - ̂  HenejiH.B cji^nae TpeTbero rHesnops-

Hwa,H8^a3^ ero ̂ K^M^aa?^? p K^eri BToporo rHesROBaHRE.b aTOM igy-

^ae nTKua MMeeT npa meana nnnoppeMeHHo.CrexMe K^anKM MOMHo Ha^TH 

p npnnojnKeHHM 4 t ecHnep - ̂  cepeaKHH anpeas no cepe^HHi aBrycTa. 

KojtHnecvBo HHH ninTM ?nerna y.Risiia oTHo^HTejibHo o^eHB T3K6gH,roKo-

paa nponyyuBJB BHn MomeT nniTHTHyTR peca Teaa oan-KH ^npM Tpex-

xpaTHOM rHe3noBaHMH).Lao%ant nojmop KJianKM paBRPeTCR ^8 c&".^ocj!e 

KjianKw pepporo ap^a caMKa ocTaeTc^ B rHeane a CKRHT <meH& ycepnso. 

Lpy BHigKH^aHKH 3%n caMen He i^acTPyeT. 

liTeHIIR BH^ynJM3K)T33 B Te^€HH6 ORHorc RRR.Hopopo%geRHh% 

nTeneii 3HMopoyrKa ro#B% ii ô enoy,pec Tejia ero b-4 r.DeppB̂  nepnog 

paapwTwn nTewoB npoTenaeT öBCTpo.B poapacTe 15 RHeM HTemtB ; xe 

pnojme onepePTTNe.Ber* Tê a 4&,6-58,0 r.t pogpacTe <.** EHeia peo Tejia 

nvepnoB 41,4-48,8 r w B apo ppeMF nepaa ocpoCô aDTCB OT qexjmKo-p. 

P pnspacTe pajtepa DTennB perPT 40-46 r.f naia^e nTenuoB BBKapMJiKBa-

WT 069 porMT6jiH,no3^e,Tojn>Ko oama.iiKgež BBRFKTc* no^^H 6ej KiKJiKme 

BKB y<aj!6H&KHe pPÕKH.^a0T^T9 KopMJieHHP HSORHPaKOBa,^ CJarOHuHHTHrM 

KTennH nojiŷ amT xopM nepea Ka%Rte 5 rKHyT,0õBHR0feHH0 xe 

peKe.Mo^oHT3 3%MoponKH,noKFraF rpe330,€R,e ^apy? H^CKoxhKo KFeS 
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MecTHo,nocj?e nToro psccenBayTCH a oTxeTaKT "*? penn. 

f^rcTeperaa pMCOK.awMoponoK canHTüB Ha Hg3Ko paono^n-

neHHHe 303^6 pann npeRMeTH^aine Biero Ha TOHKxe.iioKpRTRe ^acna-

MK B3TKM MJ!% T'iJ!R6 Cy9KK;M6CTa CHE6HH3 ̂ ÖRK^OBeHHO p^iaOJi^ReHH 

ne BBme I ? .nag ^@TOM,TaK % oceHbD amoprtgoK ^MeeT HeoxojthKo necT 

n^Tanz3,K0Tip?3 cn Hipc^LsyeT niuepe&eHHC. 

t; ^(ITOHCKO^ CCP K^pMOM 3HMOpOBKy,ŽP-

JIPtCTCE rjfHBHhf 0{jpa30M ro^bfH R yKJie^Ka^lTpenaKKHeCR Õ^KKS K no-

^epXHOITH BOgB,TaK^€ B neCKapb,^OTOporo 3%&^ponf)K J!OBHT F yeJLKKX 

poRax.PBõa,cj!y%a!R3B K0pM0M,meeT pa3Mep 30 7-8 oM.Paõy BHKoponoK 

rjirtTaeT aejiKKOM % %MPEeM.r33$HaH cmna aarropcxKa y aae no^Tz 3sa 

HCK^D^SHHf M64KM6 pRÕKH.C HMTaPMR 6ecn03BnH09HBMH CB6R6HHM HMeeTCB 

yaao. 

la npynOBM x"3%^cTBax ^iTOH^KO' C^r BHMopogoK ^CTpenae-

T"P T^jihKn C^y^aŽHO.Hx npKpPKHKX POB8X 3HR0pnnKa,BC^e3CTPB€ 6T0 

A*aj,09HCJi€HH0^TH H DHTaHKH HeMCE<l,iE3y6\žMH 1 npOMRCJie H'3AK,3.H BH- . 

naMK paõ.roMHo c^PTaTb 6@3ppeRBHM.RoaTOMy (opb6-3 o snMopcRKOM aa 

pHÖHBx cpynax o(ncFOBaBra,m npnp^mbx xe ponoeMax H€ xaeeT c^ama. 

Ha pexax 3cT0H^K0^ CCP,rn6 BonBT^R JiococeBRe,Eo^Ti? Bcerna KHB6T % 

3^0p0n0K,H0 K0PKyp6HEHR R3-3& KHigH C ROCOC€BH^H HpaKTH9€"KH O^eHb 

H63H t<I'T3J!bnaR. 

Kojj(6aHM3i 3McaeBHocTH aiaopoEKa ? paamas ros;R 3ar*icBT 

OT: 1) noBTopno^TR rneanmaH p (onne MRH MtoroKpaTiioe),^) B Hesna-

^HTe^bHO^ MQpe OT XHIHmX HTMH, K OT OKHCHOlTeŽ po Bpc:*p nepeaeTOB 

K 3m'0PKK,K^ .^pR6 il RYaFuTCE rR iBHO^ npx^ZHOE 3THX KO,ieCaHRä (HC-

Tp€Õ^6HM6 PH pLÕHbX Hpyjiax,^RJibHRe ^0p03K M fp.). 

re^rpa^R^eoKaR rpan^^a rcTp^^an^ocTH a^oponxa D na^ecT-

B€ ncpe^eTHo" H ocpaaoR HTMi.B na i,cef- H OT K6HR3 apeajia OHRbHO na-
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rae? tv sinana Ha tocTOK.j n^RPxxa iapjda rpRHRHa oõ^aeTH 3m,^Ba-

H&F cr*Bna aeT c rpaHKH,e& oCmcrrt apeaza.y noRBURa %e atthls 

H*ma smo^aHKR cp^.LaRaeT f ce^apao* rpaHKueH ero oc6R4ocTH.&pK^H-

HE HHH1 F^KRTb ? KXHMaTK^eiKHX. yCJiOBHRX apea^ni nõngx nORBMROB. 

rn^Tn^Hh" n^rBHR pcerna ^opepmneT RjiHHHKe nepeji6TH,a 3anaRHHž nnR-

??rn "o^To 19 Ha 3M&y ^epapHee r*f'JiacTM cpogro armTftuHHfiri 

3WCr<3HHP, 

on^eÖaHMR tiWCJt€HPftilTR 3m'f'P0KKa , aiTOH^KOil CCP ni36Hh 

3Hil93rT6Xl3HK.(,'Hi* KOHlTRHTŷ OPaHH HR BC6X MdCTft-HTeJtblTEax.a HH peK3 

AX&3 ? p^o 2 *i'4CJieHHO SuperxiTpHpo^lHH.^NCJKl 3HMOpORKOT 

pti IbbS r.p^3pa^Taj!õ,i 15o& r.yM6HbiU3aocb,T= 1^40-1^4^ rr nTana 

nonTi? inpppreMHo 0T^yT^T^0P9^a,a o 1943 r.cnc?aB ee pHOBh na^MHa-

€T rtCH^RHTE<?H R ^ F3f!Ttpni3€ B06M3 ROCTliraeT COJIHHe t*6M &G% cn-

CTapa 1938 r. 

KoxeÖHH^a tiHCJl€HHfniT% HHM-cpORKa ? Te^€HK6 ROlAeRHHX 10 

JJ6T URbUrt R^PHCeJiK ÕT HH3KHX T6MIIgpaTyp Pisnyxa 3HMO^ I&4Ü-iS4k Tl 

T9K K3K Cr^KX ^ THX MtCTax 3MN^KPH HeKOTopht nom^BURH.OieBPUHO, 

r̂ r7(j!Z n̂ rfp̂ puft.üf.; 3T̂ M 3tPH6T€*hCTFyeT K cypopag aŵ a 19̂ 8/̂ 9 

roiia * iepTpayihun^ a^pone.^HHa^HKa ^w^^eHHO^TM 3HMoponKa no roxaM 

^opep&eHHO nfPxprtHH^Ha cppHrauH K^KMaTM^ecKnx ycjiOBüS M ronx^HBM 

ptrrytw neKOTPpBx npyrvx PFenmy,. BB.iemtf. 

7?.^e rpt* M^pngax Ha tore M^rvT HaiiTucb cjiaronpKBT-

H i e  M € C T 8 , r r ?  S ^ H O H M '  1 C T 3 P  R R M f t p n R K a  ^ a i T L  6 T O  C O X p a d F B T C B .  

Ta.KK€ nTiirrb' Mf*epEa^oM,npoH3^npRmHM HOBne aace^eHHe apaa,n 

rrnjie oyipuqHnp Hcf^aronpRRT^PX neppornp.B S^TOHCxnf CCP coiTap 

niropoRKa no-Jie r̂ x̂exHyx ^ypoppy 8HM PTSR o($HopaFT&f*R B TeneHHe 

3 JI6T. 

CC? 3%3'̂ pOROK n6p6J!6THaH RTMIia.iipKJieTaeT 1 

K^rnia ipeppajm no cepennHB anpejia;3aKeTHBB receHHKŽ npoae? oTcyTCT-
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nyeT.GneHBK) o^jmTneT B Te^6HH6 np^MeryTKn rpeyenp ? ^?-

r,CTa no ceperMHB üHBapg.b c6p€n:'He occnE H3ž,:yxiBTCR cxrmEe M2-

rpaunoHHBe n?H3:eHMH K p ceHT^õpe - oKTPÕpe co^e-meT^a n^^^exy-

U6D9J6T DMHKX 01006% HH H3IRy TeppHT^pKD.He?/ r^HHHee K MPT-

ocena,T€M npogojr KTejJMiee npeõaranHe sxrcpcxKor y nac :i Ter 

CojianQ %x Ko^HqecTPO.LpH^HHOL oT^@?a PBJiPeTCB ncpeee-renne aay-

R3WHX Krtpa'Oh" DhÕOR H9 HHO pnpoeMa E IK^lbHOe RaneHKe TtBUepaTypB 

poanyxa K Kog^y oceHK 1 Ha^a.re 3x^H. 

? uicnaocTpaHeRMM % paccej;eHKH 3m.'iprnK3 ymo-rHB 3xyne-

ro no3yrt"KjH ave^T oc^õfe 9H!nenKe.I: Marune 3&ML noxoeM3x 

3^TOHixo3 CCP 3HMVDT 0TKe^RHR6 SZyopoEKH,rxaTH^K nõp33oy 13MT.H. 

MeiTayn 3mopKH ppji^tnTiB HeaaaepaaMNR^ RjiK^M,? R€HLT6M Koaa^ecTPe 

CPOÕO3HH6 OT J!bna C^CTPBHE. 

Ha ^OHe roxMTHaX K0^6Ö3HKM ^MUSHFOITK P/OXiHO PpSEKO^O-

KFTh W6noh'H€HPNe T€KO?bt€ H316HeHMB HM^JiSHHOCTR 3KM0p0nKa,0PHKM 

%3 ?N033feHHB KOTOPHX P^JiRCTCP p3^C6JieHH6 3KAOpORKa B Te^eEH€ EO-

c,.ennHx IOC Jt€T p LpKõajiTHf cKHX CTDanax y P yiKHoP CyaEEFHaBnn. 

EpKWWHa reR-yjiBpHBX E8M€H@PHP ^KC^6HHO0TR ayi&r.popKa JiQRHT p T^M,3T0 

nepHonB ÖKo^orMqecKKi nenpeecMN npoucxoERT peae p r*PB3H ^ cafi^e-

HH6M yjixA*aTa Hawe% oõJiacTK. 

PaÕOTa 33KaH^KPa€TCH 1BMCKPM HCROA&3OiaHH0R ^BTOpoy 

3HTepaTyua,PKyR^aw3MV Ha3i'.aHHM,M3 mix arocrpaHHNx. 
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T R 3 H C b 

KHccepTaiiKK aa loixcxaEKe neneHR KannnaTa 

05so^orH*3ecKHx xayK Ea TeMy: 

"3 H M 0 ? 0 <E 0 K A 1 c a a o a t t h i s 

1 S P i R H L. B C T O H C K 0 R <-'CP*. 

i. ̂ HMopOROK Alcadt) atthjs ispMM L. ,rHe3iiamiKC3 ^ 

b^Tcncynx "CP,xapaKTepE3Ye*^ "r^^n KpynHP^y paaMepattvrxBPHs 
xpHj;a 77 - 80 MM ,Bec Tejia - 39 - 43,6 r. 

? S^TO^CKO" w jRTBF3nwn3 ̂ CP 3%Mopofoy p93npr.CTDa-
HPeTca 3-M3 !'3KpoapeajmyM: I)p3BHXBa cepeppo^ ScT^HRK, <.) **13-
BEiE€HHOCTb ETO-PO^TO^HO^ SüTOHHH - BHH36Me M 3) pngPHmeHHCTb 

L\p36K6.PaCKpOCTpaHCH26 KRTH3MB ranMOp$P^or.H^eCK3-
t'K,r?npo7rrE"enKrP"'y x PR^.f^ecyzyy 

3. JHMOpoycx KepeC6'A.3?^CE I. CCP K K*-3KHyx*' ÜK5H 
BrnaTXB ya^KgaB c npoa^cro "ToxeTFa.TaKry ^3pa3CM,pe*^saB3ra,ne 
p€M€CTM^ rp^Hwny oi^ero apenga õpjiee nc:* H8 400 KM K cepepy. 
PeCC9JEeHH6 OÕ\CJM)PJt6H0 C^p^eHHeM KRHMaTa. 

4< ÜHMopriROK K8K P BajieapKTH^eCKOg ^ayHe,T3K H B CB1-
ey cftpp3M€HHOM õnoTone,HiB^nocejieHeii - oc sion CBKneTe^BiTtysT 
o6maR KapTLHa ero pacnpocTpaHenHE H xapaxTep npucRococ^eHHM K 

cpexe O^KT^HKE. 

t. ReiMOTpn Ha ccrepHoe i.:ecTOH3xo4,Kennc,r:ponoj;nHTf!x&-
nocTR rnesroraFKR sm o.-nrKa p LcTopcxot CCP rxyTca " anpeaa po 
^eHTaÕpa.OTa aMn^RTyga aapM^HT o? nopTopHrr rHesgopaHKŽ p T€-
t?€HKe R??a K OT pa3RK9Hnro BperCHK KJI3RKH OTBCRRmx nap. 

6. Cpow ^Tapae rneapa snMop^noK Bino^asyeT p T€^eH$re 
npono^HMTexbHoro ppeMeHH.MeK^T^pRe necTa rHeanopaHM p JjaTBmi 

CKO& K JCTOH1KOX CCP 33C6X6HK X E,tOEOJi3K3HHe K66RTRReTHX,C3eK0-
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?aT33bHO,HHÔ an:y&TeP OT ORPHX M̂I OpnrKOp Zpyr%ME. 

7. np^TF?ePH6 Teppx^pHH r^€8pop9Hnf aa^oponKe no^^T 

r^xoRHTa rn I pnojib peitx.Ha n^^TP^CTb a^^e^enHf Pvnn-
T tia<?TftT<3 n^^x^RP^wr x^n rrc3^opanya ^epy^op i 

KOre^HHHR 'THlJTfHHOO^R 3H^Op^RK9 P 333^6 r^KH. 

ü. ap.-en - iaETMM.p^3HMn sm. ne -sma-fynyeT ^ Ts^ynpMPH-
-39T nTEHn̂ P TOFbKO mfH39j;eJxo3 38 nT€Hn,8MB np̂ Z3I0nZTCB 13M-
KOj^. 

&. B?eR,npKP"rKMPy SPM^poKK^f pkÖKWv xoax^CTBy LPH-
pOKHRX BOR06MOR.^CTOHOKO^ CCP,H2^TOReH P^aeK^TTHe P"TaPHP 3H-

KtorniRK9 yej!KMt' H PMP.nm pBC,KOTOp&e P npo&.h<cj!e ROlTK He .-,T 
H3HB.EpeR6H Kte PH RFB phCHRX Bp^ROB.H^ SH^^p^HKW P TO^O-
rxfy ž*Trp*Ko? CCP l^TptmaeTca penno. 

10, -iMUJIO SM^OpOHFOB p OTK6JIbHie I^RR g 0630HU orgHb 

"HJtRKO K^xeer&TCR.iO I&J8 r.XPJÜfUe^TBeHHB^- r^OT9P SMMoporKa B 

&KTOHCK03 CCP (aa xopojiMfi mnTõj:en;B rr ynaa co^TH 
pr, % r?n^/i<= 9?nm i^opb cTBR y^eJIHHy5PTbCR. 

11. Baxraüre? np;mHHo% Koxeöanaf 3K?3eHHe<*TH siwopnx-
xa Rp.?!2^Top cyp^p^e ppaM? K^T^pix nor.iöae? o? xo^nga 
MĤ ÔTPO PTHH.CooTatP n̂ ny4BH%% PH*;opoi?Ka Ô HO?aB€V*H p T*̂ e-
E36 H5MMnr:?X ,T5T. 

IL. ^̂ TOKCKOr CCP 3HMOpOHOK PFX3€TC3 Ĥ p9PeTP"% T7TF-

H.eB.BpeMfi ero npMxeTa npoRo^KaeTca c K^Ki?a %eppa^s no KepenKHH 
9npe^8;^TJieT - c arry^Ta yo "?perm?r ?HB9pp,i s^PHiE^ocTK OT 
nporoay^TP^bP^^T? o^eHM.^PMy^T Bo^bF^ oTne^LFie ocoöH. 
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53. ' VorMufî os Vorzeiehnis der Yõcal 3er russisehen 

(stsoeprovinisen llstland, Livlrnd und Kurland. 
Exer. 300R. Mya* KMn. Anaa. HayK 14, 1909. 

54. L̂ nts* J. 0i*uitoloof'ili3i märkmeid Järvamaalt. Eesti 

Loodus 4, 1936. 

55. " Oraitolooeilisi aftrkrseid Ĵ rvamnalt II. Hesti 

Loodus 5, 1937. 

56. " Jäälind Järvamaal. Loodushoid ja Turism 1, 1939. 
57* MaMp. 5. CMCTeMaTKKa % nponcxoameHMe BMROB c Town 

3peHMH soonora. MocKBa, 1947. 

BP. Cenablr) MeasÖHD. M. A. OpHMTonervmecKaH 3ayna TynbCKoM 
rydepHMM. Sann. !ocK. oõm. ncn. npnpoan, 1879. 

59. * f nTMHH POCCMM. T0M 31. MocKBa, 1895. 

60* ?-ever* B. Kurae Beschreibun̂  dor 73f:ol Liv- und -sthlands. 

Kürnbarg, 1815. 

61. ichelsoDi A. Uus jäälianu asukoht. Loodushoid ja ̂ urlsa 1, 
1939. 

62* I Iddendorff. E. I. Ornit̂ lo lseher Jainrosberioht (1885) 

aus dem Oouvemement Livland(Russland). ien^ 

1887. 



- 201 

63. " I;. II, Oraitholofdscher Jahreaberlcht (1886) 

aus den IPussisahen Ostsee- rovinsen. 'icn, 1888. 

64. " III. Crnitholô ischcr JahrcHbericht (1887) aus 

den Russischen Cstsee- rovinsen. ''ion, 139r. 

65. r i e . r z e *  L. "errolchnis dtr irboltiere der Insel Oesel 

(Llvland, usslan̂ )* Ver' . der aool.-bot, ̂ ea. 

in ten 60, 1910. 

66. !"lothamer. G, antlbuoh der deutnehen Vô elkunde. land II* 
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Tabel I  :  jätlinnu välistunnused soo ja vanuse jär?j.  
( ENSV TA Bl Zooloogiamuuseumi materjali  p3hjal) 

4 

0 ad. suvel 
ti { !  
H 

7  ad. suvel ^uvir e juv.sügisel J uv. esimestel lennu-
päevadel 

^uv. viira3tel pesa--
Däevadel 

Peal- jj Rohekasmusta ja lasuurai-
pea ünis^ vöödiline 

n n —  ^  . . . .  —  

Rohekasmusta ja 
lasuursinite vöö
diline 

Rohekasmusta ja sini-
rohelise vöHdiline 

Naf*u 
eelmine 

Nagu 
eelmine 

Valjas- ü Ülaosa ookerjas,alaosa 
riba ^ must 

i! n 

^laosa ookerjas.  ala
osa must ^agu ad. ^a^u ad. Nagu ad. 

M ii  Korva- n Roosteoruun 
M ala M H )!  
t !  

Roostepruun Rooste- kuni 
kastanpruun 

Rooste- kuni 
kastanpruun 

Kastanpruun 

*"is- Ü v.lf,  
kael u H H 

- " 

Valge Valkja f. kreem Valkjaskreem Valkjaskreem 

ü 
i-abe- !)Laäuürsinine 
riba hmustjasrohelinte 

{jvöötldega 
tt -  M M H 

. " .. . 

Lasuursinine 

mustlasroheliste 
vSStide^a 

Siniroheline 
mustjairoheliste v^ct^deja Tumeroheline- ja 

ruste-vPõdiline 
Tumerohelise- ja 
Biustavöcailine 

) )  

j j  
surnu-
alune " i< n 

^ — 

Valge 
V 

Valge kuni 
alkjaskreem 

/alkjaskreem Valkjaskreem 

tt 
Selg ja <iS&ravslt  ** !i 
päranipu-jjlasuursinised 
ala 

u 

Siravalt lasuursiniaec Säravalt 
lasuursinised 

Jagu ad., kuid 
reidi heledamad 

Na^u ad., kuil  
veidi heledamad 

Tiiva 
katte-

auled 
i t 

^ 

Tumerohelised 
lasuursiniste 

tähnidega 

Tumerohelised 
lasuursiniste 
tähnidega 

iumerohslised 
siniroheliste 
tähnidega 

Nagu ad., 
kuid tuhmimad 

Nagu ad., 
kuid tuhmimad 

<tt 



-n 
0 ad. suvel 0 ad. suvel t  sHPt93i3"v. 

Juv. esimestel 
lennupäevadel ! 

fuv. viirastel oesa-
aäevadel 

Rind ja 
puguala 

Roostjas tuiraooker Rc-natjas tumeonker oostjaa tumeooker 
illide sule^Hristega 

Roost jes kastanoruun 

rohekashalli valenduscgc 

Hele-kastmpruun rohekas
halli  valenduse^a 

Kõhu
alune 

^uldooker ^uldooker *mldooker Pooatjia kastan
pruun 

Hele-knatanpruun 

Saba ala-
poole kut-
tesuled 

^uldooker Kuldooker Kuldooker 

- — 

Hale-kastan-
pruunid 

^ele-kastanpruunid 

Hoo-
suled 

, 

VSlislatv tumesinine, 
aiselatv Auatpruun 

^äiialatv tumesinine, 
ataelatv mustpruun N^gu ad. ' !agu ad. Nagu ad. 

TUUr-
tuled 

Ultramarlin, alt  
tumepruunid 

. 

Ultramariin, alt  
tumepruunid 

LltramapÜH, alt  
.  Nustpruunid 

Ultramariin, alt  
mustad 

Ultramariin, alt  
mustad 

Irie 
^  . . . . .  

-

tumepruun Tumcoruun Tumepruun -uLBnruun Tumepruun 

O mõnel 13, 

iahunurk kitrnlt 
punakas 

* 

'<-uüt, alanoka tüvlk 

laialt punane 

^u$t, valge noka-
tip^ kadumas 

&ust, kitsa 
valge tipuga 

*uat, kitsa val^e 
tipuga 

Jalad 

^ - - -  .  .  ,  

t 

K.orallr '-naeed 
* 
t 

RorPlTpunsyed rr^Unikad, jookame 
ta&aktll^ ja jalatald 

oranaid 

Mustjad, jookame 
tagakülg ja jala-
tald roosakad 

Mustjashallid, jookame 
tagikUlg ja jalatald 

^roosakashallid 

Küünised jSarvpruunid 
' 

Sarvoruunid Mustad Rustad 

li iva pik
kus mn 

! 

77 - 80 30 Kuni 79 74 - 77 75 - 75 

oka pik-
^u& nan 

! 39 39 j  3e 50 - 35 { 30 -  31 
! 

*h&kaal 
f  isu,5 - 43,5 42,5 ! 36,5 - 37,5 .  40 -  46 - 44 - 48 

< 

! 



Tabel II:  jHKllnnu peaituakohts^e Jevik pinnasetüü; 

kuldade rühmad 

JMäk-karbonaatced 
mullad 

Leetunud Mullad devo 

niala punaltai^ moreeni 

moodustistel 

HE 

oettcliacd ja alluvi-
aalaed uhtmullad hill  
ja pKraat-j&äae^sell  
aetteil  

^ 

^itmeaugusod kruus-
!a l l ivmullad 

Tüüpide erimid 

Nõrgalt 
leetunud 

Nõrgalt ja 

keakiriaclt 

leetunud 

^cakriaelt ja 
tuf.evastl  lee
tunud 

Iltmeauguaelt 
leetunud 

a-
iõrgalt leetu
nud "mölle" 
Uhteliaed 

Nõrgalt lee
tunud 

karbonaatsed 
ja nSrgalt lee 

tunud 

i-tt.nesuguaelt 
leetunud 

lugevast! lee
tunud "n5mma-
Trrir 

Mulla l i ik 

Savilliv-
lilvsavi 

^avililv-

liivsavi 

f^srgc savilt !  
ja lüvaavi 

Savi, l i iv 
ja kruua 

Jreenliiv 

Saviliiv-
lllvsavi 

Kruuaakae 
kerre savi-

liiv 

Kruuaaka^ kei 

^9 eavilliv 

Liiv ja ler-
aavililv 

^luakivimid 

Haudkivine' -'Q11 ikaa aa1 
rroreen, välu segunenud 
Icurbonaatae moreeniga 

Punakaspruun l i iva- ja 

aavimoroen 

v Punakaspruun j^ jämeda
ma lüimiao^a l i iva- ja 
savimoreen, kohati kae
tud dlluvi^alsa^g ube ts,  

PealtuaaTad 

Nimeliselt  
=  r . = - z r = r :  

Rapu 

Hoiu, Elva, Kulli,  Helme, 

Roorküla, Laatre, TalrKu-

1 inna,Pedeli,  Tämiaailm^, lahu-

mäe, Toolamaa, ratskovka,Irüosks 

Ahja, Võuküla, Viira, 
Yaatseliina, Kardaja 

a 

Ctsmoreen*^lade sorditu 
ja cortimata moreenaed ;a <öu^,.,  
settaliesdaluskiMd 

Arv 

13 

SatLeline Ulv vlir-
LRYil 

Mitmesugused kihitud 
j l iva ja ^avi setted 

VRljauhetud raudkivi-
p3Mxcreen 

Paraametsa, Xoae-Uuemõisa 

Itilsa 

VäljauYietud karbon^atne 
moreen, ooSkuhjatixed 
ja reritrro-^uatised 

Liiv ja 
peenkruus 

fettellrcd liivad, savi 
ja väljauhutud kruuc vR 
l l ivaroreen 

Hänilüv ja peenkruua 
(nõni:<elilv6d. luited, 

tuiskliivad) 

^utja. Kunda 

lbu 

Pirita,MHnnlku,Valge jõgi, 
Palme, Rossonl, '*urtai,Koiva 
*ustj5^i,?PrHjÕ^i, Piuaa 

10 

Keila-Joa, Vä^na 

Suhteline aagedus 

2,* % 

33,ö % 

12,a % 

5,1 % 

^ 1 ^ 3,1 ,6 

2,6 % 

C 1 3 

2,6 % 

2 5,7 % 

5,1 % 



Tabel TIT: Ahja j3eJ8&ltndude pcsitusandmed 4 eri  aastal.  
tarkus: kuupäevad on ta-mdatu^ pesakontrollide järri,^^3sete daatumiteta kuud aeeriavaatluete alusel pesapaigal.  Sulgudes kontrolli  

tõttu hukkunud pesakondade viimane arenguaste. - tahendab irdttepeaitsemist, tühi lahter asustatud peaapaiku,iril le koita tRpsemad andmed puuduvad. 

nr.  Saabumine 
pesapaigas 

1.  pesitus 
-

2. oeaitus 3. positua Lahkuml nr.  Saabumine 
pesapaigas esinen* 

muna 
Taiakurn uli.  .  

koorumine j VMl^lend 
inimene 
muna 

=: 

TRiakurn *ull.  
koorumine 

f U V .  
väljalend 

^simene 
muna TRiakurn Pull.  

koprumi! 
Juv. 

,S väljale) 
- pesapal 
H E*lt 

K 
11 
IH 
18 
20 
25 
27 
34 
36 

37 
44 
46 
49 
55 
58 

märts 
marte 

nLrts 

märts 
märts 
märts 
märts 

mUrts 

mKrts 

18 mai 
4.juuli  

31.apr. 

apr.lõpi 
12.anr. 
14.juul 
apr.lõp* 
aor.kasl 
13.juun 

arr.lõna 

(21.mai:3t 
11.juuli  

18.apr. 

) apr-lõpp 
19.apr. 
21.juuli  

^ apr.lõpp 
anr.kesk 

-

apr-lõpp 

flb.a 

9.mai 

nai kesk. 
10.mai 
11.aug. 

mai kefk. 
nai kesk. 

yr^l kesk. 

Lf.:pull.) 

4.juuni 

juuni kesk. 
5.  junni 
6.sept. 

juuni keak< 
juuni alg. 

juuni kesk. 

juuni alF 

17.juuni 

21.juuni 
3.juuli  

juuni keak 

24.juuni 

27.juuni 
9.juuli  

juuli  ai# 

15.juuli  

18.juuli  
29.juuli  

juuli  15p 

10.aug. 

23.au?*. 

) 

30.juuli  
f*.au^. 

5.aug. 
12.aug. 

26.aug. 
(2.eept, 

^21.sept. 

aug.kes 
aug.alg 
sept.ke 
aug.lõp 
okt.alg 
okt.alg 
juuli  1 
nov.lõp 
aug. 
nov.lõp 
sent.ke 
aug.kes 
nov.lõp 
sept. 

4 
8 
6 

18 
2 5 
27 
34 
37 
46 
49 
58 
61 

märts 

veebr.lõpt 
märts 
anr. 
veebr.lõp 
apr. 
märts 
mKrts 
mUrts 

mai al^ 
) 

mai alp 

apr.lõp' 

, mai keek 

, mai kesk 

anr.lõpp 

juuni al^* 

juuni al^. 

mii kesk. 

juuli  alg. 

juuli  alg. 

juuni keak, 

-

- - -

-

- -

juuli 
juuli  a!  

aug.lõp] 
juuli  

aug. lõpt 
aug.lõpt 
aug.lõpi 
juuli  

juuli  

4 
11 

18 

27 
49 

aprill  
apr. 
apr. 

apr. 

mai alg 
19.juun 

, mai keak 
L (4.juuli  

7 muna) 

t juuni alp. 
) — 

juuni lõpp 
<* - - - - - - -

luuli  a!  
juuli  kt 

sept.alg 

4 
9 

11 

18 
^ 27 

37 
46 

apr. 

apr. 

apr. 
enr. 

! -'i 

6 . juuni 

3.juuni 

12.^ai 

nai lõpp 

33.juuni 

9.juuni < 

19.mai 

nai lõpp 
! 

4.juuli  

(3.juuli:  
juv.) 

9.junni 

juuni kes!  
i 

30.juuli  

5.juuli  

,  juuli  kes!  

9.  juuli  

r.  juuli  lÕp 

16.juuli  

t juuli  lõp 

(6.aug.) 

3 aup.ksal? sent.kes k. -

-

-

-

aug.kest 
aufvalg. 
aug.alg. 

(3.aug.) 
juuli  a:  
sept.  
aept.lõ^ 

! !  1 



y&r?id 

Kalju nr 

8 

& 

11 

12 

16 

20 

25 

26 

27 

34 

36 
37 

44 

46 

49 

52 

55 

56 

58 

61 

Kokku väh. 

1935 1936 1937 

Tabel :  ^hja jõe pesapaikade asustus. 

+ asustatud ,  - asustamata ,  (+} ajutiselt  asustatud, 
ttlM lahter t*. andned puuduvad. 

. 

1939 

+ 

+ 

( + ) 

164' j lau 

12(1)  

(  +  )  

( + )  

( +) 

(3) 

1942 1944 194õ! 1946 1941 1948 

( + ) 

+ 

5(1) 



Tabel V: a ndneid ^KaHnnupesadest Eesti HSV-s. 

Siu-
bv 

6.1958 
5.1933 
6.1930 
3.1933 

6.1933 
3.1933 
6.1938 
7.1933 
7.1933 

7.1933 
7.1333 
7.1933 
7.1938 
6.1953 
8.1933 
3.1933 
9.1933 
4.1933 
9.1938 
9.1933 
9.1939 
9.1958 
9.1933 
9.1938 
9.1938 
9.1933 
9.1933 
9.1953 
7.1939 
>.1939 
'.1946 
!.1947 
'.1947 
7.1947 
.1947 
.1947 
.1943 

3.1943 
3.1943 
3.1948 

K o h t  

c -r) r-! 

G T-) 
13 G 

s 

B 

9 t* 
o 

^-4 
c e9 <r-) 
w 

G 

t-4 
oi C. 
> 
sg 
O 13 c! C) 
V a. 

Ahja jõgi" 11 12 1 
Ahja jõgi 25 2,8 1 
Ahja jõgi 37 2,3 4 
Pirita j.(Ulomj ' )  2 2 
Ahja jõgi 58 4,5 1 

Ahja jõgi 56 2,5 2 
Ahja jõgi 55 4,6 5 
Ahja jSgl 46 10 1 
Ahja jBgi 52 5 2 
Ahja jõgi 52 5 2 
Pirita j.(Iru) 10 1 
yeiarioja{Helme 2,5 1 

KelsriojafHaln*^ 1 
Õhco jõgi 1,9 1 
Chne jSgl 2 
Pirita j.(iru) to 1 
Ahja j6gi 55 4,8 * 
Ahja j6gi 12 3 2 
Ahja jõgi 25 2,7 2 
Ahja jõgi 55 4,6 4 
Ahja jõgi 44 2,2 1 
Ahja jõgi 52 7 2 
Ahja j6gi 11 12 1 
Ahja jõgi 8 6 3 
Ahja jOgi 8 6 3 
Ahja jSgi 8 6 3 
Ahja jõgi 18 3,2 5 
Ahja j3gl 18 3*2 5 
Ahja jõgi 55 4,6 4 
Ahja jõgi 49 5 2 
Ahja jSti 26 13 1 
Pirita j.(lru) 10 2 
Mrita j.fLUkat! ) 13 2 
Ahja jõgi 26 2 1 
Vääna jõgi 2,5 1 
Ahja jõgi 11 12 2 
Ahja jõgi 11 12 2 
Ahja jõgi 18 2,7 e 
Ahja jõgi 13 3,2 6 
Ahja jõgi 11 12 1 
Ahja jõgi 18 3,2 7 
Ahja jõgi 18 3,2 7 
Roiu jõgi 2 1 

L e n n u a u k  
-3-G G 
& C V > 
C3 3 tg 
.š 

3.3 
2.4 
1,9 
1.5 
4 

1,9 
4 
7*5 
4,5 
4,5 
9.2 
1,2 

4,5 
1.3 
2,5 
8,9 
4.2 
2 
2,2 
3 
1*3 
6 
3,5 

^ 5 
5 
5 
2.3 
8,3 
2,9 
4 

10 
9 

10 
1,7 
2 

3,5 
3,5 
2 

2,5 
4,5 
2,3 
2,3 
5 

t C 4J g o **) tt! 
<*-! > 
5 *< G< (0 

sog Q ^ 
r! rW t-3:3 3 c3 lg 

0,7 
0,4 
0,4 

0,5 

0,6 
o,e 

0,5 
0,5 
0,0 
A, ̂  

o,r-

i.i 
c,6 
1 
0,5 
0,4 
0,<? 
1 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
&,5 
1 
1 
1 

0,3 
0,5 
0,0 
0,8 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 

h33 

B 

+ 
+ 
+ 

T3 
G 
3 00 

NW 
SE 
SH 

W 

't.h,; 

s 
KSW 
SS,Y 

S 

s 

SE 
E 
NA 
W 
HV,' 
mv 
w 
w 
w 
N 
N 
NW 
E 
NW 
sw 
KT. 
s?; 

H 
N 

M 

3 
g 

ovaal 
ovaal 
ürrmar 
ovaal 
pirn 

pirn 
Ummar 
ovaal 
pirn 
ovaal 
lihe 
ovaal 

ovaal 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
lõhe 
ovaal 
ovaal 
lõhe 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
ovaal 
pirn 
ovaal 
ürrar 
ovaal 
ovaal 
pirn 
ovaal 
oveel 
pirn 
ovaal 
pirn 
pirn 
pirn 
ovaal 
pirn 
ovaal 

a k H 

!C M Ü 3 õü ̂  3 H <0 "*3Cci C > !C C {* fH o C! *)W)3 
3 r-! 

- r  
<w ^ 

d u v 

1 U V p u u  

11,& 

: =̂ ==.r-r:3: s;B3=cs:= 
3 vKrskct muna 
7 zuurt poega 
7 suurt poega 
7 muna(N.Juhtund) 
TUhi;kobar 3 pesast 

(vt.tekst) 
Pesa pooleli 
7 tug.hautud muna 
Teise pesituse al%ua 
Tühi,pesitsetud ei ole 
Tühi, pesitsetud ei ole 
1 muna;pesa rrulluk hls 
Pesas munad.Vt.tekst 

(A.Lint) 
Tühi (A.Lint) 
Pojad väljas (^.Lint) 
Tühi (A.Lint) 
Tühi; pesa mullakihis 
7 suurt noegra 
6 keskmist poeja 
Kasutamata pesa 
7 pisikest poega 
7 täiskasvanud poega 
kasutamata pesa 
Pojad juba lahkunud 
Zasutamata pesa 
Kasutamata pesa 
Vana pesa 
Vana pesa 
Vana pesa 
Kasutamata pesa 
6 täiskasvanud poega 
Pooleli pesa 
Pojad juba lahkunud 
Vana pesa 
Pooleli pesa 
6 runa (H.PKrjasaar) 
Teadmata 

aauta&ata peaa 
7 tug.hautud muna 
Vana pesa(võrdl.l2.9.38! 
6 täiskasvanud poega 
Kasutamata pesa 
Pojad vaijad(vt.4.7.194^ 
Pojad väljas 



Tabel VI :  jRKlinnu toiduanalüüsid. 

Kuupäev 

15.8.1938 

Koht Sugu ja 
vanus 

Toidu 
iseloom 

Kuupäev 

15.8.1938 Ahja jõgi Juv.sex? Maosisu 
tt  tt  K ü tt r 
tt  H 

t!  tt  
tt  tt  

! !  "  
H tt 

tt  
t !  

0.7. 1948 tt  
tt  tt  
!! !' 

tt tt  
tt  tt  

tt  
tt  

tt  tt !! tt tt  tt  
tt  tt  tt  tt  tt  tt  
tt  M tt  tt  tt  tt  
tt  tt !t tt n tt 

tt  tt  tt  o ad. tt  

3. 8.1948 
f. G.1948 

tt  tt  
tt  tt  o ad. 

o a^d. 
tt  
tt  

8. 8.1948 t* " Juv.aex? tt  

10. 9.1948 
25. 5 1938 

tt  tt  
tt  tt  
r  tt 

o juv. t !  
BRppatomp W 

M tt  f  n 
tt  )? t* — w 

8.  8. 3P48 !? 
t' !' 
H tt -

t !  
tt  

tt  t- t !  — n ( 2  t k . )  

P 1.5.1938 
25.6.1938 

H t? 
tt !' -

Pesavooderdus w 

26.5.1938 
27.6.1938 

n tt 
tt  tt  -

tt  
tt  

8.7.1933 ftrita j5gi -
t !  

14.8.1C38 
15.3.1938 

Ahji jõgi 
. n 

tt  

3.9.1938 t< t !  
-

tt  

6.9.1^38 tt  r? 
-

.  tt 

7.9.1938 tt  tt  -
tt  

3.7.1943 t* tt  
-

tt  

28.81948 Roiu jõgi tt  

Kaal 

B 

Maht 
ml 

0,190 

0,105 

0,145 

0,030 

0,6 
0,5 
0,66 
0,53 
0,22 
0,15 
0,8 

A 
150 

101 

82 

59 
348 

17 

74 

0,25 
0,15 
O,f0 

T o i d u  k o o s t i s  

anorgaanilised 

HSni liivatera 

M3ni liivatera M !' 
Veidi peenliiva tt  H 

V&he liivateri M * ! t  

Liiva t! 

^eretabiilsed 

Taimekestad 
(toitokalast?) 
Taimefragmants 
(toitekalast ) 

Taimakestad 
(toitekalast?) 

Taimevarte tükke 

Taimede tükke 

Veidi rohutUkke 

Veetaimede tükke 

Veetaimede mCni 
tükk 

Animaalsed 

Kolm kalaroiet 

Kalaluud.Putukate 
C33d tt !t 

Vähe kalaluid 
Kalaluid. 6 Radix 

ovata 
Kalaluid.Pisikesi 

tigusid 
Kalaluid ja -liha 
Kalaluid tt  

tt 
^ 
t! 
H 

kalaluid. 5 RagAx 
ovata 

linult kalaluud 
Kalaluud,liivakojad 

Ainult kalaluud 
Kalaluud,putukata 

osad 
Kalaluid,konnade 

luid 
Ainult kalaluud 
Kalaluud,teokojad, 
G*mR^riis 
'-lault kalaluud 

Järeldused 

I*agu toidutühi 

1 kala jUätmed 
MR^u toidutühi 

Vüh. 1 kala 

" 2 " 

1 kala jäätmed 
^th. 2 kala 

1 kala 

1 - 2 kala 
VEh. 5 kala 

2 " 
" 5 " 
" 1 " tt  i  n 
" 1 " 

Kuni 5 kala 

Kalad 
Kalad, vähe Trichop-

üera 
Raiad 

Kalad,vähe putukaid 

^alad,v&he noori 
konni 

Kalad 
Kalad,^richoptsra 

Aalad 
tt  



Tabel VII: jänlinnu koostiaclocndused Ahja jõel 

KiidjÜrvc-Valneaoo veoki vahemikus 1930 - 1948. 

Kuud 193S 1939 1940 1941 1942- 1946 1947 1948 

1 *** And-

-1945 

1 *** And- 0 ! R 0 And 0 0 
2 

L <' ned 
0 0 0 med 0 0 

puu 0 0 0 piir 0 0 

^ du- 1 0 0 And du 0 0 
H l vad 3 0 0 vad 0 0 
2 18 5 0 0 med 0 0 

17 1 11 0 ! o 
0 

1 0 
2 16 0 

! o 
0 pun-

7 4 
? 1 5 8 4 0 

0 
du- 10 9 9 

2 0 6 2 
0 
0 : 7 7 10 

tl 1 6 j 9 1 1 0 vad 4 5 6 
2 6 9 0 5 8 4 

tl 1 3 !. 10 0 And 8 5 9 
2 7 8 0 med 10 3 11 

H 1 12 6 0 THXK- 8 2 7 
P 8 4 0 du- 7. 

*** 
2 

^ 1 12 
10 1 

1 2 *vad . 

, 

3 1 1 
2 

12 
10 1 2 o 

. 

, 

1 0 . 2 
X 1 13 8 0 2 /.I 3 
2 12 5 0 1 1 -

3 
^ 1 11 4 0 0 ! o 3 
2 6 3 0 0 0 1 
1 2 

0 
3 0 i ' 0 0 2 

2 
2 
0 1 0 t 0 0 2 

:==== 



Tabol VIII: talvine ohut̂ nncrntuur Tartus 192G - 1948. 
( ENSV TA ĉofiiflsika-observatooriumi andmeil) 

Taivod 
jj Keskni no tecrr teratuur ^ .  Absol. nii Tinum 

Taivod 
[} dets. jaan veebr. nHrts kuupäev t °c. 

1926/1927 

^ ^ 
s 
8-6,9 -7,8 -5,8 +0,6 14. jaan* -25,1 

1927/1928 M-a.o -3,̂  -5,4 -3,1 20+jaan. —26,8 

1923/1929 "-3,5 
i! "+1,1 

-9,4 -15,5 -3,3 6.veebr. —30,0 

1929/1930 

"-3,5 
i! "+1,1 -0,6 -5,9 -0,6 lO.veebr. -24,4 

1930/1931 M-5,1 -6,6 -8,8 —8,0 6.veobr. -27,1 

1931/1932 {-4,5 *1,3 -9,5 -6,1 ll.aärts -23,7 

1932/1933 "+1,2 -7,9 -6,0 -1,5 24. jaan. -22,9 

1933/1934 "-7,0 -2,5 —2,8 -0,8 26.dots. -17,6 

1934/193S jj—5,0 -8,5 —3,4 -1,2 8.jaan. -23,2 

1935/1936 -2,4 -9,1 * +0,5 18.voobr. -23,2 

1936/1937 j!+0,5 *8,4 -5,4 -1,8 30.jaan. —22,1 

1937/1933 K-7,8 -4,1 -2,2 H,6 10.dots -17,4 

1933/1939 jj **6,4 -5,4 —0,3 -1,9 12. jaan. -22,0 

1939/1940 jj—4,8 -14,3 —14,8 -7,3 16.jaan. -35,0 

1940/1941 !!—4,4 -13,5 -8,3 -4,7 2. jaan. -32,0 

1941/1942 "-9,0 -*16,4 -12,4 -10,1 24. jaan. -32,6 

1942/1943 "-2,9 -9,2 -0,7 +1,2 25. jaan. -27,6 

1943/1944 ti o,0 -2,0 —4,1 -2,0 27.veebr. -15,6 

1944/1945 j}-2,3 -6,2 —3,1 -3,3 27.jaan. —21,6 

1945/1946 8-7,2 -4,6 -7,5 -3,5 14.veebr. -21,0 

1946/1947 ii-4,2 -8,6 -13,3 -5,1 5.jaan. -23,7 

1947/1943 "-3,3 -5,3 —8,4 -1,2 lO.veebr. -19,0 

Tartu pikaajaline (70 a.) keskmine: aastas + 4,7 

dots. - 4,6 

jaan. - 6,4 

veebr. - 6,5 

mürts - 3,0 



"abel IX : bioloogilise dcnrcsaloori perioodid läänemere 

idarannHfti-nn dtl viinase 120 ancta jookrul. 

(A+ Ohu , 1940, jt. erdmeü) 

A a s t a d  

1323 - 1831 
1836 - 1333 

1843 
1858 - 13^2 
1367 - 1372 

1375 
1892 

1614 
1927 

1876 
1S94 

1917 
1929 

1 .939 -

K a r a k t e r i s t i k a  
{hu t aba. miinimum 

Tartus 

kõikuv ilmastik. 1629 pakane talv ja kUlii* kevad. 
Talved 1836 ja 1857 soojad. Talv 1858 vHga külm, kevad ja suvi jahedad. 
akane talv. 

1^58. - 1830. aastad vä^a soojad. 13? 1 tufev^sti  kõikuv ilirat t ik.  1862 pakane. 
1367 kõvadel rekordiline suurvesi,  6. mil Emajõel veeseisu maksimum 373 cm Mle 
nullaunkti. 18^8 talv na^ne, jaan .̂̂ ris Tartus t̂  miinimum, suvi põuane. 1868 
soe tclv ja vihmane suvi.  1870 kõikuv Ilmastik. 1371 talv, eriti  veebruar vLga 
pakane . 1372 talv h! ' lreline, kvid ioe, suvel i lmastik muutub rahulikumaks.Pnkaptc 

talvede, põuaste ja l i igvihmas tc suvede kiire vaheldus anais perioodile Lm nemere-
ra^del "suure näljaaja " nimetuse. 
V&ga pakaste varatalvedega aurtad. 
1892 suvi sajune ja jahe. 1893 talv pUrivalt pakane, suvi kuiv ja jahe. 1894 talv 
haruldaselt soe, suvel pSud vaheldub liigvihmadega. 
191* suvel laialdane põud. 1915 ja 191f vTfa kõikuv ilmastik. 1917 keetev kUlm talv. 
1927 osaline põud. 1928 l i igvihmane ja jahe suvi.  1929 pakane talv kofu Euroopas, 
Layeris -38° C. 

i lmastikuhairrd alpavad 1937. aastal.  1937 ja 1933 rehr*d talved, soojal suvod, 
pikad ja mnheind n"^ir"d. 195$ koru aar ta erakordselt põuana, sidemeid auvel normaal-

reet 3 - -<! korda vähem, tmajõo rekordiline m^dnlveeseic 27. novembril  52 cm alla 
nullpunkti.  Talv 1939/1940 sarnaneb talvele 1667/1863, ^rukordnaüt käre nakanf ja 
hosti registreeritud abscluutne miinimum Yõrun 17. jaan. -42^ C. JKä sisevetel 45 -
- 1!- cm, Soor.e lahel kuni 65 cm, Laapsalu lahel oC- cm, maapind stipavilt  külmunud, lume 
katte paksus veebruari lõnukc kuni 70 cm ( 2 korda normaalsest kõrgem). 1941 pakane 

tf. lv, hiline kevad, kuum suvi, varano stirls. Talv 1941/1942 püsivalt ppkuno, iU?ava 
lumega. 1942 suvi kontinentaalse ilmega. 
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