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Toiduparasitismi ilmingust hnburastal (Food parasitism in the Mistle Thrush) 
Aprillikuu ilrnastik on Eestis tihti heitlik. Ka 1998. aastal jargnes 6.-9. aprilli 

soojalainele 10. ja 11. aprillil tugev lumesadu, rnis lakkas alles 12. aprilli 
enneldunaks. Lurnekihi sugavus oli Viljandi rnaakonnas Kuhjaveres kohati 10-15 
crn. 13. aprilli ldunatundideks oli enarnus lurnest juba sulanud. 

Suur osa selleks ajaks saabunud rastastest koondus kraavide ja ojade 
(arvatavasti ka teiste veekogude) kallastele ning rnulluste kundide 
tuulevarjulisernatele osadele, kus lumekiht oli dhem, seega vdirnalused toiturniseks 
parernad. 12. aprillil dnnestus uht toitumisseltsingut (4 must-, 3 hobu-, 6 hall- ja 5 
vainurastast) vaadelda urnbes 1 tunni jooksul talu sisedue aiarnaal. Rastastele 
ornaselt soris kogu seltskond rnullustes lehtedes. Aktiivselt ei tegutsenud vaid 
hoburastad. Tapsernal vaatlernisel selgus, et hoburastad jalgisid hoopis teiste 
rastaste tegutsemist. Niipea, kui rndni neist leidis lehtede alt rnidagi soodavat (nais, 
et pearniselt olid selleks vihrnaussid), rijndas teda Iahim hoburastas ja rebis leitud 
toidupala endale. "Roovluse" ohvriks langesid pearniselt hallrastad, kes ei peljanud 
tegutseda ka hoburastaste vahetus Iaheduses. Mustrastad tegutsesid eraldi 
grupina ja hoburastaste runnaku ohvriks ei langenud. Huvitav on asjaolu, et tunni 
jooksul hall- ja vainurastastele sooritatud rnitrnekurnnest runnakust ei dnnestunud 
vaid iiksainus - atakeeritav hallrastas jdudis saagi enne lihtsalt alla kugistada. 

Tdenaoliselt oli rnulluste lehtedega kaetud aiarnaa toiturniseks ijks 
atraktiivsernatest paikadest urnbruskonnas. See seletaks, rniks ukski hoburasta 
runnaku alla sattunud hall- vdi vainurastas toitumiskohast ei lahkunud. 

Jaanus Aua 

Antagonistlikust kaitumisest hall- ia mustrasta vahel 
(Antaponistic behaviour between the Fieldfare and the Blackbird) . - 

1999. aasta alguse ilrn oli vahel&v ning tahe~e~anuvaarselt rastarikas. Minu 
aeda Patastel (Jdgevarnaa) olid pidevalt tegutsema jaanud rndned hallrastad ning 
uks isane ja uks ernane rnustrastas. Sulade aegu toitusid nad rnaapinnal, puistates 
seal lebavaid lehti, varske lume korral aga pearniselt punase sdstra pddsastel, 
kuhu sugisest oli jaanud hulgaliselt marju. 

Pddsastel tegutsedes olid konfliktid rastaste vahel sagedased, ijldiselt ajas 
hallrastas p6dsalt rninerna emase rnustrasta (viimane ei osutanud rningit 
vastupanu), isane mustrastas peletas aga rninerna hallrasta. Tdsi, viirnastel 
puhkudel Iaks konflikt vahel 6ige tdsiseks: rnustrastas huppas hallrastale kallale 
iiing nokahoope ning tiivaobadusi jagavad linnud kukkusid pddsalt alla lurnele. 
Sellistel puhkudel ei jargnenud kunagi uhe osapoole lahkumist, kuid esirnesena 
naasis p66sale rnarju soijma alati isane rnustrastas. 

Maapinnai, lurnest lahtisulanud pddsa- ja puuaiustes, esines konflikte 
vahem. Ernase rnuslirasta terroriseerimist hallrastaste poolt ei vaadeldud. Isase 
rnustrasta j3 hallrastaste vahelised suhted ei olnud rnaapinnal nii konfliktsed kui 
po6saslel. Siiski t6rjus isane mustrastas enda Iahedusse sattunud hallrastad 
minema: sirutas pea r6htsalt ettepoole ning tegi paar kiiret hupet hallrasta suunas. 
Viirnased liikusid seepeale alati veidi eemale. 

.faanus Elts 



Hiireviu munes "nahkrnunal (A buzzard laid egg without shell) 
29. rnartsil 1997 leidsin Tarturnaal Laeva soo kaguservalt hiireviu asustatud 

pesa, rnillest 30 rn kaugusel olevalt isturnispuult lahkus vanalind, Kuusel paiknev 
pesa oli roheliste okstega kaunistatud ja lohuga, servas asjasoodud kodutuvi 
jaanused. Lohu uhes servas paiknes taiesti varske, Bhukese nahkkestaga kaetud 
rnuna, rnis veidi larnedaksvajunult oli Iabim6Bduga urnbes 5 cm. Mingeid 
rnunakoore fragrnenle polnud. Muna kattev kest rebenes kohe, kui puudsin rnuna 
katte v6tta. Vanalind ilnius korraks pesa kohale kiljuma, kuid kadus siis. 

Antud pesitsusterritooriurni on hoolikalt jalgitud aastatel 1987-1 999, kuid 
iihelgi aastal ei ole seal poegi lennuvBirnestunud. 1992. ja 1999. aastal oli 
territooriurnil kindlasti paar, ning rnais 1994 "haudus" vanalind thhjal pesal. Seega 
on toenaoline, et pesitsejate edutuse p6hjuseks on emaslinnu fusioloogiline defekt, 
rnida kinnitab 1997. aasta vaatlus. Kahtlusl aratab vaid vaga pikk, 13-aastane 
periood, rnis eeldaks linnult tavatult pikka eluiga. 

Laeva hiireviul leitu on rninu andrnetel esimene looduslikes oludes 
kirjeldatud "nahkmuna" (linr~ukasvatuses on see nahtus hasti teada). Arvestades 
nahtud rnuna Brnust ja seda, et purunernisel ei jaa sellest peaaegu rntngeid jalgi, 
voib "nahkrnune" tegelikult esineda rnarksa sagedarnini, eriti no. tuhjadel pesadel 
haudujatel. 

Asko L,6hmus 

Vaiketiillide pesitsusae~adest (On the breedingphenology of the Little Ringed Plover) 
Vaiketulli poegade koorurnine rnaikuus oli seni teada ijhel juhul 1998. aastal 

(A. Leivits, suul.). 6. juunil 1999 leidsin Taaksi kruusakarjaarist (Viljandi rnaakond) 
umbes kumnepaevase vaiketulli poja, keda hooldav ernaslind kais aeg-ajalt 
haudurnas kolrne koorurnisaukudega, kuid hukkunud loodetega rnuna. Tavalisest 
umbes kaks nadalat varern, ilrnselt rnai algupoole soojalaine rnbjul pesitsema asunud 
tullipaari rnunadele sai t6enaoliselt saatuslikuks 10. mai paiku rnaha sadanud lurni. 
Leitud poeg vdis olla koorunud rnunast, rnis rnuneti parast kulrnalaine rn~odurnist. 

Erakordselt hilise pesitsernisega oli aga tegernist Patastes (JBgeva rnaakond), 
kus Jaanus Elts jalgis udusulis vaiketullipoegade tegutsernist 1999. aasta juuli 16pwl. 

Jaanus Arm 

Suitsupaasukesel kaheksa muna (A clutch of eight eggs in the Barn Swallow) 
15. juulil 1999 leidsin Kuhjaveres (Viljandi rnaakond) suitsupaasukese pesa, 

rnilles oli kolrn ca kuuepaevast poega ja viis muna, rnillest olid pojad jaanud 
koorurnata. Kahjuks jai kontrollirnata, kas rnunad sisaldasid hukkunud looteid vbi olid 
viljastarnata. Seni oli suitsupaasukesel Eestis leitud 8-rnunaline kurn vaid uhel korral 
(Verornann, H. 1978: Paasukesed. - Valgus, Tallinn). 

Muidugi ei ole valistatud, et Kuhjaverest leitud pesasse oli rnunetud liitkurn, 
sest 50 rn kaugusel naaberhoones olevas suitsupaasukese pesas oli viis paeva 
varern vaid uks ca 10-paevane poeg. Seega asusid Iahestikku kaks pesa, rnillest 
uhes oli norrnaalsest vaiksern, teises ebanorrnaalselt suur rnunade arv. 


