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I<oklcuv6te. Kaesolev avt~kkel on luhiulevaade lindude rusteemi koost,lrn~se pnh~mdtetest 
ning EUI-oopn Haruldusko~nisjonide Liidu (AERC) puudlustest muudatusettepanekute 
rakendamist Euroopa la eri maade linnunimestike koostamisel uhtlustada. Eesti Omito- 
loogiauhingu juures tegutsrva Linnuharulduste Komisjoni otsusega raltendatakse liidu 
soovitusi ka meie llndude nimestiku koostamisel. Uus Eesti sdstemaatilinr lindude nimestik 
on esitatud EOU interneti kodulehekuljel. 

Mis on lindude siisteem? 

Linnud, nagu k6ik teisedki elusolendid, jaotatakse mitmesuguste 

tunnuste jargi ruhmadeks - taksonoomilisteks uksusteks e. tnksoniteks. Sellega 

tegeleb bioloogia eriharu - tnksolzooiizin. P6hiliseks taksoniks on liik. Lahedased 

ja iihise tekkega liigid iihendatakse jarjest suurematesse rul~madesse - 

perekondadesse, sugukondadesse ja seltsidesse. Vajadusel kasutatakse peale 

nende pohiuhikute ka vahepealseid (nt. alamliik, alamsugukond, ulemselts 

jne.). 

Koik taksonid paigutatakse kindlasse jarjestusse ja nad moodustavad 

uhtse siisteemi. See on siisteiizantika ulesanne. Jarjestus piiiitakse viia 

vastavusse teadaolevate sugulussidemetega eri taksonite valiel vastavalt 

nende k~ljunemise kaigule. 

Igale taksonoomilisele uksusele on puhtpraktilistel kaalutlustel vaja anda 

oma nimetus, nimi. Segaduste valtimiseks peab see olema ainuomane ja 

koikide poolt tunnustatud. Seeparast on siistemaatikas kelitestatud vaga 

ranged nomenklatuurireeglid. Lindude puhul tuleb jargida Rahvusvahelist 

Zooloogilise Nomenklatuuri Koodeksit (I~zferrlntio~znl Code of Zoolo~icnl 

Non~ei~clnt~cur; ICZN), seda jalgib ja korraldab vastav komisjon. Siiski pole 

onnestunud valistada eri taksonoomide vahelisi lahkarvamusi ja 

vaidlustamisi. Naiteks ei tunnusta reeglid asjaolu, et 1n6nda varern vaid 

nirnis6nana tuntud s6na on I~iljeni ka omadussonana kasutatud (nt. iiybridiz 

n~n~isfinana nlng I~?/buidii, l~!lbr.iliiis ja Ii!yl~rid~ii~i olnaduss6nana). Sellest aga 

oleneb, kas liiginilni iihildub perekonnanirnega vastavalt v ~ i ~ n a s e  soole. 



Teaduslikud nilnetused on ladinakeelsed ning rahvusvaheliselt kasutavad, 

Peale selle antakse eri rnaades taksonitele ka ornakeelsed vasted. Nende 

kasutamise korra kehtestavad eri maade vastavad asjatundjad ise. Eestikeelsed 

linnunimetused on kinnitanud Eesti Ornitoloogiaiihingu Linnunimetuste 

Komisjon. 

Tegelikkuses on linnutaksonite eristamine ja susteemi paigutamine 
.. .. 
aarmiselt keeruline ning n6uab paratamatult rollkem v6i vahem subjektiivscte 

otsuste tegemist. Vaga suureks takistuseks on muidugi ka olemasolevate 

teadmiste puudulikkus. Seet6ttu v6ivad erinevate teadlaste loodud susteemid 

olla vagagi erinevad. Tuntumad kogu maailma linde haaravad susteemid, 

mida viimasel ajal enam kasutatakse, on koostanud R. Howard ja A. Moore 

(Dickinson 2003), C. G. Sibley ja 8. L. Monroe (1990), J .  F. Clernents (2000) jt. 

Peale selle on kasutusel paljud eri piirkondade linde kasitlevad 

siistemaatilised nimestikud. 

Miks olemasolevaid siisteeme on vaja muuta? 

Vaatamata piiudlustele on iga teadlaste poolt loodud siisteem ikkagi 

rohkem v6i vahem kunstlik ja vaid peegeldab tegelikku looduse mitme- 

kesisust. Linnustiku ajaloolise kujunemise kaik on siiani uldiselt halvasti 

tuntud ja uute teadmiste lisandumisel tuleb kasutusel olevates susteemides 

muudatusi teha viii koguni uusi luua. Eriti palju uusi, vahel ootamatuidki 

andmeid on saadud viimaseaegsete molekulaarsete, peamiselt nukleiinhapete 

ja valkude koostise selgitamisega. Veelgi paremad on tulemused, kui sellele 

lisaks arvestatakse ka lindude morfoloogiat, levikut, kaitumist, bioakustiliste 

uuringute tulemusi, kivististe leide jms. (vt. nt. Bruce 2003). 

Lindude taksonoomilisi kasitlusi ilmub kiillaltki palju. Meie teadmised 

taienevad pidevalt ja on loomulik, et need peaksid v6imalikult kiiresti ka 

olemasolevates siisteemides kajastuma. Mitte k6ik need muudatused ja 

muudatusettepanekud ei leia aga taiendavate andmete kogunemisel hilisemat 

kinnitust ega tunnustust. 



M i k s  peaks  u l d i s e m a l t  kasutatavat  s u s t e e m i  i iht lustama? 

Susteem on aluseks mitmesuguste lindude kohta kogutud andmestlke 

korrastamisel. Nli jarjestatakse Iligid, sugukonnad ja seltsid kogu maailma \%i 

selle el-i osade, sh. eri maade lindude nimestikes, aga ka rnasi-ajates, tabelites, 

mitmesugustes andmekogudes jt. kindlas, kasutamiseks valitud siisteemile 

vastavas korras. Sobivaim oleks, kui kasutajad lepiksid kokku ja lahtuksid 

mingist kindlast, uhtsest siisteemist. Kogenud huviliselgi oleks siis lihtne ka 

aineloendeid v6i otsinguid kasutamata vajalikke andmeid kindlast kohast 

kiiresti leida. Siisteem on nagu vundament, inillele on ehitatud 

mitmesugustest andmetest koosnev ehitis. Seetdttu oleks m6istlik laiemas 

kasutuses jargida iihtset susteemi. On otstarbekas oodata, kuni koguneb 

suurem hulk uldisemat tunnustust leidnud muudatusi ja siis teha uks suurem 

taiendus korraga. See valdiks sagedasi muudatusi ja tagaks niisugusele 

susteemile vajaliku piisivuse (vt. nt. Mayr & Bock 1994). 
Euroopas on pikemat aega - nuiid juba ligi 30 aastat valdavalt kasutatud 

Madalmaade linnuteadlase K. H. Voous'i (1977) Holarktise lindude susteemi, 

mis on vaatamata vaiksemale iluravile tanaseks paljuski juba vananenud ning 

vajab kaasajastamist. Seda on juba miinda aega teinud 1993. a. loodud 

Euroopa Harulduskomisjonide Liit (Associatiorz of El~ropeatz Rarities Comn~ittees; 

AERC) .  Liit uhendab eri maade harulduskomisjone, kelle peamiseks 

ulesandeks oli alul haruldaste lindude kohtamise andmestiku hindamise ja 

arvelevdtmise iihtlustamine ja sellega seotud kiisimuste lahendamine. Praegu 

on sellele lisandunud aga uha enam ka muu - eri maade, Euroopa ja Laane- 

Palearktise lindude nimestiku pidamine, linnuvaatluste edendamine, takso- 

noomiakiisimused jne. Liidu tegevusega on liitunud ka Eesti Ornitoloogia- 

uhingu juures tegutsev Linnul~arulduste Komisjon. 

Seoses uute ulesannetega on m6ne senise rahvusliku harulduskomisjoni 

nimi koguni muudetud andmekomisjoniks. See oli ka uks pdhjustest, miks liit 

2003. a. otsustas muuta oma nime Euroopa Andme- ja Haruld~~skomisjonide 

Liiduks (Associatioi~ of Eliropenl~ Records alzd Rnrities Coninlittees). Peamised 

otsustused teeb liit iga kahe aasta jal-el toimuvatel eri maade haruldus- la 

andmekomisjonide esindajate konverentsidel (vt. ~i?ul7i?.acrc.be). Neid n6u- 

pidainisi on olnud juba seitse, viimane leidis aset Rumeenias 2003. a. 



Kuidas on iihtlustamine korraldatud? 

Lindude taksonoornlaga seotud kiislrnuste kasitlemiseks, eriti aga 

muudatuste tegemiseks seni kasutusel olnud susteemis, loodi 1997. a. liidu 

juurde eraldi nduandev Taksonoomiakomisjon (Tnsaiio1r7ic A~fzlisovy Coirinlittec 

c!f tile Associntini~ ig El~rc~penii Rccoids rind Riuities Coriinzitt~es; Thc A E R C  T A C ) .  

Komisjoni kuulub iiks esindaja igalt maalt, kus vastavad kol~alikud 

komisjonid on moodustatud, s.o. Uhendkuningriigist, Prantsusmaalt, 

Saksamaalt, Madalmaadest ja Rootsist. Komisjon vaatab labi kirjanduses 

avaldatud taksonoomilisi lnuudatusettepanekuid ning hindab, kas on juba 

piisavalt tdendeid nende rakenduskdlbulikkuse kol~ta Euroopa nimestiku 

koostamisel. Otsused tehakse parast mitmekordseid labivaatamisi ja 

arutelusid ning soovitavalt uhtsele seisukol~ale joudmist. Komisjoni 

erapooletu esimees, kel endal haaledigust pole, v6ib kasitelu kuulutada 

ldppenuks alles siis, kui ei ole jaanud rohkem kui uks vastuhaal (AERC TAC 

2003). 

Taksonoomiakomisjoni too tulemused olid tahtsaima kusimusena 

vaagimisel AERC'i Rumeenia noupidamisel 2003. a. Seal kinnitati ka otsused, 

mida jargides meiegi oma lindude sustemaatilist nimestikku vastavalt 

harulduskomisjoni otsusele ajakohastame. Praeguseks on neid soovitusi juba 

rakendanud vdi otsustanud rakendama hakata terve rida riike, eelkoige need, 

kus oma taksonoomiakomisjon puudub. A E R C  T A C  ja rahvuslikud komisjonid 

on pidanud usaldatavateks ka Briti Ornitoloogiauhingu Andmekomisjoni 

Taksonoomia Alamkomisjoni ( B O U R C  TSC) otsuseid (vt. Knox et 01. 2002 ja 

.ii~zu.ii~.bo~~.org.~~k/recbrlst./it~i~l). 

AERC TAC'i otsused on siiski vaid soovituslikud ja eri maade 

harulduskomisjonid ei ole kohustatud neid k6igis iiksikasjades jargima. Samas 

on selge, et ei saa vdrrelda eri maade andmeid, kui sama nimetusega liikidel 

on erinev sisu. Koostiio on aga vajalik elustiku mitmekesisuse ja selle seisundi 

vdrdlemisel, paljudes looduskaitselistes ja diguslikes kusimustes jne. 

Tanu pikale ettevalmistustoole, aegsale selgitamisele ja tegevuste 

koosk6lastamisele on 11iiud Euroopa eri maade harulduskomisjonid uksteise 

jarel teatanud uue, AERC TAC'i poolt soovitatud susteemi rakendamisest omnl 

maal. Erandeiks jaavad ehk ainult need, kus olna siistemaatika-alased 

asjatu ndjad olemas, kuid nendegi eriarvamused pole suured. 



Mis on uut uues nimestikus? 

AEIiC TAC lal~tus olna tiios seni kasutusel olnud Voous'i siisteemlst nlng 

tegi selles lnu~~datus i  vaid siis, kui vastavates otsustes iiksmeel saavutat~. 

Suureinaid ja ehk ka iillatavamaid tnuudatusi uues siisteemis on 

haneliste (Ailser~foriri~s) ja kanaliste (GnlIiji,uiiies) paigutamine siisteemi 

algusesse (asetades hanelised seejuures kanallste ette). Tunnustati, et kcilk1 

olemasolevaid andmeid arvestades on need seltsid vaga lahedast~i ja 

moodustavad koos iil~ise ruhma Gnlloaiiseri~r. Niisugune suur muudatus tehti 

parast hoolikaid kaalumisi ning kindel olles, et seda ettepanekut laialdaselt 

jargitakse. Pealegi arvatakse, et sarnaseid uusi suuri umberpaigutnmisi 

lahemal ajal ette nal~a  ei ole (AERC TAC 2003, Knox ef al. 2002). 

K6ige uuenduslikumaid siisteeme, nt. Sibley ja Monroe oma (Sibley & 

Ahlquist 1990, Sibley & Monroe 1990) ei rakendatud, sest paljud nende 

jareldused vajavad veel kinnitamist. Meile olulisena puudutab see eelkoige 

toonekurelisi (Cicoi~iifornles), kuhu lisaks toonekurgedele paiguta t~~d 

pingviinide, kauride, piittide, tormilindude, pelikanide, kullide, kurvitsate, 

kajakate, tiirude, alkide jt. omavahelised sugulussidemed ja uhtne paritolu 

vajavad edasist selgitamist. 

~ k s  lahendamist ja uhtlustamist vajavaid p6hikiisimusi on liikide 

eristamise alused. Need on nuiid iildjoontes s6nastatud ja avaldat~td ning 

AERC TAC'i poolt kinnitatud (Helbig et al. 2002, AERC TAC 2003). 

Linnuharulduste komisjoni poolt 26.02.2004 langetatud otsusega rakendatakse 

liidu soovitusi ka meie lindude nimestiku koostamisel. 

I. Rida alaiizliilte 1l71rrrrleti Iiikitleks (liikide Inlnrrt117lisecl) 

Viimaste arutluste tulemusena leidis AERC TAC, et mitmed seni 

alamliikidena kasitletud taksonid taidavad liikidele esitatavaid noudeid ning 

neid tuleks vaadelda el-aldi liikidena. Uutel liikidel sailisid endised alalnliikide 

eestikeelsed nlmetused, valja arvatud flamingol. Peale hcleflnmingo 

Piioeizicopteri~s rose~ls kinnitas iil~ingu juures tegutsev Eesti Linnuni~netuste 

Komisjon nimed ka teistele senisest laia tahendusega flamingoliigist 

Plioei~icopteri~s rilbcr eristatud liikidele - punaflamingole (PI?. i . i i l i [ ~ )  ja 

16unaflamingole (P17. cl~ilei7sis). 



Pillpart Aims ~r[~i ,cr i  i - ~ ( ~ c c n  -3 Aims crcwn 

Ameerika p ~ ~ l p a r t  Alias crpci:ii iiirolir~t~izsis + Aims u~roliiii~iisir 

Flamingo Plioeiiicopirr~is rwbcr roscus i Heleflamingo e. flamingo Pl~ot~nicopirn~s rost,iis 

Ktrldjalg-liabekajakns Lnrzis nl;y?iitntns cnclziniznns -+ Lnriis alcli~iirinns 

Viiike-kaosulane Hippolnis ~.nli~yo tri aili,qntn i Hippolrii!: cn11,qiifii 

Vtiot-lehelind P/l!j//oscopiis iilo~llilhls iirorilntus + P/zy//osco)7iis iiiorrintlls 

Tuhk-lel~elind Phylloscop~~s iiioriintus l~zinlei 4 P I I ~ I I O S C O ~ I I S  I I L I I I I C ~  

Kuld-lehelind Pl~ylloscopus /7ror[~~i i1~1s  / ~ r o r c g ~ ~ l t l s  + P l ~ y l l ~ s c ~ ~ ~ ~ ~ s  p r o r e g ~ i l ~ s  

Ldane-pijialpoiss R r g t i l ~ ~ s  i,qi~icnpilIiis i~r i i cnp~l lus  4 Regulus ~~ i l i cnp i l ln  

Vaike-karbsenapp Ficedlrln pnrun parun i Ficeduln pnrvn 

Suula Suln bnssnnn + Movus bnssnnus 

Neitsikurg Antlzropoides v i q o  i Grus virgo 

Valgesaba-kiivitaja Chrttusin leucurn + Vnnelltls l r t ~ c ~ i r ~ ~ s  

Naerutiir Gelocl~elidon niloticn i Sternn niloticn 

Lumekakk Nycten scnndincn + Bubo scnndinct~s 

Halltsiitsitaja Milinvin cnIn?zdrn i Enlberiza calnrtdra 

Siiani pole selge hobehaigru (Egret tn  nlba) perekondlik kuuluvus. Kindel 

on, et ta on hoopis lahedasem perekondadele haigur ( A r d e n )  ja veisehaigur 

( B ~ ~ b i r l c u s ) .  Et seni puudub iiksmeel, millisesse neist hdbehaigur paigutada, 

kaalutakse hoopis vdimalust arvata ta eraldi perekonda Casn~erodi t is  (vt. AERC 

TAC Pending 7c~~u7i~.aerc.be/ael.~_f~ZC.lzt~iz). Siiski otsustas harulduskomisjon jatta 

ta esialgu meie nimestikus senisesse perekonda Egret fa .  

Rabapiiu L.nxoplrs lngopt~s rossict~s 4 Lngopl~s lagopus rossrcn 

Habeviires Cliltdoi~ins Iiybridus Ilyhridus 4 Chlidoilins lzyliridn Izybridn 

Raastapaasuke Dr~licl~or~ ilrbicn i Dclicl~on 11rbicui71 

Kaspia kaelustaks Snxicoln toriluiitn uiirirgntn + Srixicnln torylliitl~s vnriilgntus (Srixicoln 

on meessoost nimisiina) 

Niidu-kaelustdks Sn-iicoln iori7unin iiiii11rn i Snx ic~ ln  t0r~7lliihis ii1n1~rus 

LSBne-poialpoiss lircy~ilus i~yi~i~.iipil/iis + Rr,ir~~Ilis i~ytiiiiil~illii 



Ladina keelt tundjaile voi\:ad enamik neist muutustest ;~r.~ls,jamatust 

tekitada. Nt. Chlid(111ii7s on mec?ssoost nimisiina ja loomulik tundub liiginime 

uhildumine kujus i~!jbrid~cs. Uue tolgenduse jargi aga on ka ir!jl~riili[s rneessoost 

nimis6na la seega ei uhildu perekonnanimega. Sarnaseid naiteid on tegelikult 

palju, k6nekaim neist ehk collybifa. See on vdetud kreeka keelest, kus ta nimi- 

sonana taliistab "rahavahetajat". Miintide kolksumist silksolgu (i'i~~ylloscop~cs 

collybitn) laul tiiesti meenutab. Samas aga on nt. S~zxicola meessoost ja vastavalt 

tuleb temaga iihildada omaduss6nad liigi- ja alainliiginimedes. 

Lisaks otsustati muuta rooiindude, kaosulaste ja piiosalindude liikide 

senist jarjestust. See liihtus molekulaarsete ja morfoloogiliste uuringute 

viimastest tulemustest (vt. AERC TAC 2003). 

Muutunud on ka moningad ingliskeelsed linnunimed. Eesti lindude 

nimestikule internetis (ulw7u.eo!y.ee) on lisatud Briti Ornitoloogia-iihingu poolt 

soovitatud liiginimetused (vt. z~~zu7u.bot~.org.t~k/recbr2st.l~t1111). Hiljem on oma 

muutmis- ja taiendusettepanekud teinud ajakirja British Birds toimetus (Eds. 

2004). Jaab oodata, millised neist britid kaibele jatavad. 

Mis saab edaspidi? 

On pdhjust arvata, et praeguseks tehtud muudatused ei jaii viimasteks. 

Meie teadmised lindude tekkeloost iiha taienevad ja sedamoiida muutub ka 

siisteem. Seda siiski eelkdige liikide ja alamliikide, vahem perekondade 

tasemel. AERC TAC'is on kasitlusel, kuid pole veel uksmeelele jdutud 

vaikeluige, rabahane, kanada ja mustlagle, tormilindude (laliutamise tdttu 

vdime uue liigina kaotada hiljuti koliatud atlandi tormilinnu, kelle alamliik jai 

maaramata), hanilase, linavastriku, kaelustaksi, varese, ~~rval innu jt 

lahutamises vdi liitmises liikideks ja alamliikideks. Kaalutakse ka ~.ca liikide 

perekondliku kuuluvuse muutmist. Otsused sdltuvad uute andmete 

kogunernise ja nende digsuse tunnustamise kiirusest. Niisiis voib meie 

lindude nimestik taieneda ka kabinetivaikuses. Nagu olnane k o g ~ ~  teaduscle, 

ei saa lindude siisteem aga kunagi paris valmis. AERC TAC'i soovitustele 

vastav Eesti lindude suste~naatiline nimestik on esitatud EOU kodulehel 

.ir~.ii~n~.eoy.rp. 

Tanuavaldus. Tanan Eerik Lelbakut markuste la ettepanek~ite c1r51 



Changes in avian systematics 

The article reviews the latest proposals in avian systematics, and the attempts 

of the Association of European Records and Rarities Committees (AERC) to 

standnrdise t l ie~r  implementation in Europe. The Estonian Rarities Comm~t tee  

(at the Estonian Ornithological Society), decided at 26.02.2004 to follow the 

recommendations of AERC also in the list of Estonian birds. The new Estonian 

list is available at ?riicliil.co!/.ee. 
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