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Some Notes by Amateur Ornithologists of ENS (11) 

Albinootiliste lindude kohta on laekunud kaks teadet. 

Rene Viiese andmetel lendles 1988. a. 3l.martsil ja 1. aprillil 

Vihikulas (Viljandimaa) kunnivareste parves uks albinootiline 

isend. 1989.a. 25.martsi hommikul markas Hillar Parjasaar 

Poanse kula kohal (Laanemaa) tiirlevas sookurgede salgas uht 

albiinot. Lind hoidus teistest eraldi ja ta sulestik oli uleni 

valge, valja arvatud mustjad hoosuled ja saba. 

Tallinna lahistel Kadaka endise paemurru iimbruses vaatles 

~ i i t  Randla 1988.a. 29.aprillil kolme pesakonda pesast lahku- 

nud noori hallvareseid. See vaatlus on erakordselt varane, 

sest siiani ei ole meil veel hallvarese poegade pesast lahku- 

mist enne mai keskpaika taheldatud. Antud juhul pidid hallva- 

resed olema asunud munakurna looma hiljemalt martsi algul, 

toenaoliselt aga veelgi varem. 

Vaga hilja pesitses Paul Sugava andmetel 1988. aastal iiks 

kuldnokapaar Tori-Seljal (Piirnumaa). Neli kuldnokapoega koorus 

siin uhes pesas alles 2l.juunil ja lahkus sellest 10. juulil, 

neli nadalat hiljem kui liigikaaslastel. Poegi toitis nende 

valjalennu eel pidevalt kolm vanalindu. 

Jarjekordselt on vaatlusi suitsupaasukese kolmekordsest 

pesitsemisest suve jooksul, mille tulemusena viimase pesakonna 

valjalend nihkus septembri keskpaika. P.Sugava teatel lahkusid 

suitsupaasukese pojad pesast Niimiste seafarmis (Parnumaa) 

1988.a. 13. septembril ja Toivo Hakmani teatel Vihikula metsa- 

vahitalus (Viljandimaa) 1989.a. 16.septembril. 

Leonhard Miisna andmetel j8i 1988.a. siigisel 6ru ldhedal 

Valga sovhoosi keskuse sigalas kaks noort suitsupaasuke.t 

kohale, toitudes talvel karbseist, keda leidus ruumis kullal- 

daselt. Linnud elasid talve Ennelikult ule ja lahkusid kevadel 

labi avatud akna. Suitsupaasukesed talvitasid samas sigalas ka 
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1982. aastal , hukkusid aga siis kevadel karSsetGrjemiirgi toi- 
mel, mida ruumide puhastamiseks tarvitati. 

~ijldvarblase kolmekordset pesitsemist taheldas Paul Siigav 

1988.a. Tori-Seljal iihes kuldnoka pesakastis. Reeglina pesit- 

seb psldvarblane meil aastas vaid kaks korda. 

Voitluses pesakoha parast jaab metstikk (must-karbsenapp) 

rasvatihasele enamasti alla. Vastupidist vaatles Ivar Enni 

1989. a. Taebla lahedal V5anla kulas (Laanemaa) . Siin hoivas 
uks sudi n~etstikk mai keskpaiku hauduva rasvatihase pesa 11 

munaga, ehitas neile oma peea peale, munes munad ja.haudus 

neist oma pojad valja. Sama oli toimunud ka eelmisel aastal. 

Hoogsat kasvutendentsi ilmutavad viimasel ajal valge- 

toonekure hulguseltsingud. 1988.a. 20.mail loendas Andres 

Kuresoo Roude luhal Matsalu mail uhes parves 140 ja P.Valk 

1989.a. 10. juulil Haljala lahedal Lambassaare kula juures 

koristatud heinapsllul 112 valge-toonekurge, kes polnud koha- 

likku paritolu. Markimist vaarib ka I.Ainsari teade enam kui 

50 valge-toonekure peatumisest 1988.a. juuni algul uhes 

teeaarses karjakoplis Assamalla lahistel (Virumaa). 

Koostanud Lemming R o o t s m a e 

L&TI LINNUATLAS ON ILMUNUD - K W U  Jk&B IMIE OMA? 

Latvian Bird Atlas Published - Where is Ours? 
Eelmisel siigisel ilmus Riias "Latvi jas ligzdo j 0s o putnu 

atlantstl - 350-lehekuljeline heal triikipaberil soliidne 
valjaanne, mis peaks huvi pakkuma paljudele meie linnuvaatle- 

jatelegi. Naabrite toodangule reklaami teha pole aga paraku 

motet, sest 8500-eksemplariline tiraazh muutus kohe defitsii- 

diks. 

Vahemasti on lati ornitoloogide ja amatoorvaatlejate 

uhistoo lGpuks kenasti kaante vahel. Kuna sealsed valitood 


