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Talvitavate lindude edukus sõltub suuresti 
sellest, kuidas suudetakse toime tulla 
talviste tingimustega. Muutuvate kesk-
konnatingimustega toimetulekuks on 
vaja koguda piisav energiavaru, mis 
aitab ebasoodsad tingimused üle elada. 
Aasta lõikes on tihaslased (Paridae) kõige 
raskemad talvitamisperioodi keskel 
(detsembris/jaanuaris), kevade lähenedes 
hakkab kaal langema (Haftorn 1992). 
Talvisel ajal suudavad tihased (ja teised 
väiksed värvulised) talletada energia-
varusid vaid üheks ööpäevaks ja vajavad 
seepärast pidevalt toitu, sest valgel ajal 
kogutud rasvavarud mõjutavad lindude 
talvist ellujäämust (Krams et al. 2013). 
Energeetiliste kulutuste optimeerimiseks 
külastavad paljud talvitavad linnud 
inimeste poolt üles seatud toidumaju. 

Rasvatihane (Parus major) on meie 
arvukaim talvitav linnuliik (Elts et al. 
2013), kes külastab sagedasti söögimaju 
(Tuule 2013). Võrreldes pesitsusaegsete 
uuringutega on talvitavaid linde ja nende 
seisundiparameetreid suhteliselt vähem 
uuritud, kuid teadmised talviste olude 
ja lindude talvise konditsiooni kohta 
annavad infot, mis võib aidata seletada 
erinevat pesitsusedukust.

Isendi konditsioonist sõltub lindude 
ellujäämus ja sigimisedukus (Newton 1998). 
Konditsiooni hindamiseks kasutatakse 
mitmeid erinevaid verest mõõdetavaid 
füsioloogilisi parameetreid, millest üks 
on hemoglobiinisisaldus. Hemoglobiin 
koosneb paljudest aminohapetest ja 
selle esmaseks ülesandeks on kudede 
varustamine hapnikuga. Hemoglobiini 
oluline koostisosa on raud, mis seob 
endaga hapnikku ja annab verele punaka 
värvuse. Linnu organismis leidub rauda 
60 ühikut miljoni kohta (nn ppm), sellest 
omakorda 57% on seotud hemoglobiini 
molekuli (Black 2006). Hemoglobiini 
sünteesimiseks ei piisa pelgalt küllal-
dasest rauatagavarast, selleks on vaja 
ka vaske ja erinevaid vitamiine. Vaske 
ennast hemoglobiini koostises pole, kuid 
vask on vajalik raua sidumiseks hemo-
globiini molekuliga, sama funktsioon 
on ka vitamiinil B12. Sellest lähtuvalt on 
edukaks hemoglobiini sünteesiks vajalik 
mitmekülgne toit. Oluliste mikroelemen-
tide ja vitamiinide B5 ja B6 puudumisel 
areneb kiiresti aneemia (Black 2006). 
Looduses pole lindudel aneemiat tähel-
datud, küll aga ühekülgselt toituvail kodu-
lindudel (Black 2006). Seega võiks vere 
hemoglobiinitase olla kaudne indikaator 
näitamaks isendi hetkevõimet toime 
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tulla erinevate energeetiliselt kulukate 
funktsioonidega, nt haiguste, sigimise või 
rändega. Madal hemoglobiinitase võib 
viidata toitainete puudusele ja erine-
vatele infektsioonidele, mis pärsivad 
organismi normaalset funktsioneerimist. 
Madal hemoglobiinitase võib viidata 
ka keskkonna saastatusele. Näiteks on 
pliimürgistusega must-kärbsenäppidel 
(Ficedula hypoleuca; Berglund et al. 2010) 
ja kanada lagledel (Branta canadensis; 
Hoffman et al. 2000) madalam hemoglo-
biinitase kui tervetel lindudel. 

Sageli mõõdetakse vabalt elavate 
lindude füsioloogilisi parameetreid 
just pesitsusperioodil. Et teada saada, 
kas ja kuidas näitajad ajas muutuvad, 
oleks vaja samu näitajaid mõõta ka teistel 
ajahetkedel. Töö eesmärgiks oli võrrelda 
isaste ja emaste rasvatihaste hemoglo-
biininäite ja näidu seost kehamassiga 
talvisel perioodil.

2009 aasta talvel püüti talvitavaid 
rasvatihaseid Saaremaal Ansekülas 
Tammeniidi talu (58° 5′ 50.11´́  N, 22° 
13´ 49.33´́  E) hoovis kastlõksuga, mille 
sulgumist kontrollis inimene. Linnud 
püüti nelja päeva vältel (22.–25.12.2009). 
Detailsema info lindude püügimetoodika 
kohta on esitanud Mägi & Lepik (2014). 

Lindude püüdmise kellaajad varieeru-
sid vahemikus 9:10–13:30. Vere hemo-
globiinisisaldust mõõtes järgiti sugude 
võrdset esindatust valimis. Kokku 
mõõdeti hemoglobiinitase 13 isas- ja 14 
emaslinnul. Püütud linnud mõõdeti ja 
kaaluti. Kõik linnud rõngastati, et vältida 
sama linnu korduvat mõõtmist. Lindude 
sugu määrati sulestiku järgi. Püütud 

lindude jalaveenist võetud vereproo-
vist (~5 μL) määrati hemoglobiinitase 
fotomeetriga HemoCue 201+ (Hemocue 
AB, Ängelholm, Rootsi). Sama metoo-
dikat on lindude puhul kasutatud ka 
eelnevalt (Bańbura et al. 2007; Kaliński 
et al. 2009; Lill et al. 2013). Püügi ajal 
registreeriti õhutemperatuur 0,5 °C 
täpsusega. Hemoglobiini väärtused 
vastasid normaaljaotusele. Andmete 
analüüsimiseks kasutati programmi 
Statistica (ver. 12).

Isaste hemoglobiinitase oli kõrgem 
kui emastel (t-test: t13,14=2,02, p=0,048; 
joonis 1), vastavalt 174,1 g/L±11,4 SD ja 
160,1 g/L ±21,6 SD. Hemoglobiinitase ei 
sõltunud kehakaalust (isased: r=0,29, n=13, 
p=0,34, emased: r=0,27, n=14, p=0,35) ega 
õhutemperatuurist püügi hetkel (isased: 
r=-0,35, n=13, p=0,24; emased: r=0,02, n=14, 
p=0,95; sood koos: r=-0,08, n=27, p=0,69). 
Hemoglobiinitaseme erinevusi sugude 
vahel testiti ka GLM mudelis, kus linnu 
kaal ja püügihetke temperatuur olid 
kaasatud kovariaatidena, kuid kumbki 
neist ei osutunud oluliseks. 

Isaste rasvatihaste hemoglobiinitase 
oli kõrgem kui emastel ja seda sõltumata 
linnu kehakaalust. Talvitavate lindude 
hemoglobiinitaset on harva uuritud, 
pesitsusaegsed mõõtmised näitavad aga 
tihaste puhul, et pigem on tase kõrgem 
just emaslindudel (Kalinski et al. 2012) 
või puuduvad sugude vahel erine-
vused (Norte et al. 2009). Võimalik, et 
sugupoolte hemoglobiinitase ongi aasta 
lõikes muutlik, sest uuringud Edela-
Eestis vahetult enne sigimishooaja algust 
näitavavad, et emaste rasvatihaste hemo-
globiinitase on oluliselt kõrgem isaste 
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tasemest (Mägi, avaldamata andmed). 
Emaste pesitsusaegne kõrgem hemo-
globiinitase on vajalik selleks, et tagada 
piisav raua kogus nii embrüo arenguks 
kui munakoore moodustamiseks, raua 
allikaks on just hemoglobiini molekul 
(Black 2006). Isegi heade toitumistingi-
muste korral langeb emaste organismis 
munemisajal hemoglobiinitase oluliselt, 
emastel sebravintidel (Taeniopygia guttata) 
näiteks 9% (Wagner, Stables & Williams 
2008). 

Hemoglobiinitase võib sõltuda mitme-
test välistest (nt valge aja pikkus, toidu 
kättesaadavus) ja organismisisestest 
(energiakulu, endokriinsed faktorid) 
teguritest (Fair, Whitaker & Pearson 
2007). Talvine kõrgem hemoglobiinitase 

isastel on seletatav sellega, et isastel on 
kõrgema sotsiaalse staatuse tõttu tagatud 
kergem juurdepääs toidule. Heas toitu-
muses lindudel on ka kõrgem hemo-
globiinitase (Rattner et al. 1987; Merino 
& Potti 1998; Totzke et al. 1999). Emaste 
toitumustingimused on aga suhteliselt 
kesisemad ja nad peavad toidu leidmiseks 
ka võib olla rohkem energiat kulutama, 
seepärast on ka neil hemoglobiinitase 
madalam.

Hemoglobiinitase varieerub nii aastate 
vahel (Norte et al. 2009; Kalinski et al. 2012), 
sesoonselt (Kaliński et al. 2009; Norte et al. 
2009) kui ka elupaikade vahel (Kaliński 
et al. 2009). Hemoglobiinitaseme pika-
ajalise (nt aastatevahelise) madala kordu-
vuse tõttu (Norte et al. 2008)  ei saa teha 
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Joonis 1. Talvitavate rasvatihaste hemoglobiinitase Ansekülas. Vurrud tähistavad standard-
viga, numbrid tulpadel on valimi suurus.
Figure 1. Level of hemoglobin in wintering Great Tits in Anseküla. Whiskers denote standard error, 
numbers on bars denote sample size.
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kaugeleulatuvaid järeldusi rasvatihase 
talviste hemoglobiininäitajate kohta, 
pigem on näitaja kasutatav konkreetse 
ajahetke iseloomustamiseks. Võimalik, 
et soodsatel talvitamisaastatel ei pruugi 
sugupoolte parameetrid oluliselt teine-
teisest erineda, küll aga võib erinevus 
ilmsiks tulla karmides tingimustes (nt 
Speights & Conway 2009), sest ilmastiku-
tingimused võivad mõjutada lindude 
füsioloogilisi parameetreid (Lindström 
et al. 2005), toitumisrütmi ja aktiivsust 
(Zeng et al. 2013). Talvised tingimused 
varieeruvad aastati ja seepärast on 
oluline koguda infot mitme aasta kohta, 
sest üksiku aasta andmestik ei pruugi 
olla piisavalt üldistav.
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