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ALBINWTILIBI LINDE 

Albinotic Birds 

Tenno L a u r & Lemming R o o t s m a e 

Teateid albinootiliste lindude kohta on Eesti LUS-i 

ornitoloogiasektsioonile saabunud pidevalt igal aastal. 

JIrgnevalt avaldame need, mis saadud kdige viimasel ajal. 
Kdige rohkem on albinismi taheldatud rasvatihasel. T.Laur 

on rdngastamistool Parnumaal puutunud aastate jooksul kooku 

terve hulga selle liigi albinootiliste isenditega, kelle 

liihike kirjeldus on ara toodud allpool. 

1980.a. 28.juulil Pikandmmel asendas uhel noorel rasvati- 

hasel musta ja rohelist varvust valkjashall toon. 

1981.a. 29.novembril puudus uhel Tammistel vaadeldud 

rasvatihasel samuti must ja roheline varvus, mida asendas 

peaaegu valge toon; keha alapool oli ulaosast tumedam. 
1982.a. 29.juunil oli Pikan8mmel uks rasvatihase noorlind 

peaaegu uleni valkjaskollane, keha ulaosa alapoolest jallegi 

heledam. 

1983.a. 7.juunil puudus Pikanemmel uhe pesakonna kolme 

noore rasvatihase sulestikus must ja roheline varvus: lindude 

kogu ulapool oli valkjashall, alapool tavalisest heledam 

(ulejaanud seitse isendit olid normaalse varvusega). 

1985.a. 16.juunil asendas uhe Pikandmme 12-liikmelise 

pesakonna neljal noorlinnul musta ja rohelist varvust uhtla- 

selt hallikasvalge toon. 

1986.a. 14.juunil taheldati Pikandmmel eelkirjeldatud 

nahtust iihe 7-liikmelise pesakonna kolmel noorlinnul: musta ja 

kollast varvust asendas peaaegu puhasvalge toon, sellal kui 

lindude keha alapool oli valkjaskollane. 

1985.a. juunist kuni detsembri alguseni elutses Raivo 

Endreksoni andmetel uks albinootiline rasvatihane ka Sindi 

umbruses. Lind oli maardunudvalge, tema drnalt kollakal kdhul 

leidus kitsas hall pikitriip. Septembris olevat samas nahtud 

ka teist albinootilist rasvatihast. 
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Albinismi suitsupaasukesel on taheldatud kahel korral. 

1986.a. 28.augustist 3.septembrini vaatles T.Laur Lao 

puugipunktis uleni valget suitsupaasukest, kellel vaid pealt- 

tiiva kattesuled olid kergelt pruunikad. 1989.a. juuni ldpul 

esines Arvo Talli andmetel Kihnu saarel samuti uleni valge 

suitsupaasuke, kellel vaid kurgualune laik oli normaalselt 

punakaspruun . 
1985.a. 8.septembril taheldas T.Laur Lao puugipunktis 

albinismi ka salu-lehelinnul: linnu pea oli heledalaiguline, 

keha alapool ja tiivaalused aga peaaegu puhasvalged. Samas I 
vaatles T.Laur 19a7..a. 30.oktoobril metsvinti, kelle kogu 

sulestik oli tavalisest tunduvalt heledam; seljal, peal, 

tiibadel ja sabal esines suuri puhasvalgeid laike. 1989.a. 

7.juunil rdngastas Tenno Laur Oti vahtkonnas (Parnumaa) emase 

metstika, kelle ulapool oli taielikult kollakasvalge, nii et 

lind meenutas mdneti kaosulast. 

1990.a. 18.martsil kohtas Lembit Enok Sojamaa asulas 

(Tartumaa) kunnivarest, kelle Blasulestik oli puhasvalge. Sama 

aasta 26.veebruaril nagi L.Rootsmae Tartu Kassitoomel hakki, 

kelle tiivad oli valgekirjud. ~ 1985.a. rdngastas T.Laur Lepplaanel (Parnumaa) hiireviu 
I 
I pesapoja, kelle kogu alapool oli peaaegu puhasvalge, ulapool 
1 aga ookerjas, tukati valgelaiguline. ~ 

1980.a. talvitas Mart Heeringu teatel Himmastes (Pdlva 

lahedal) Ora jdel helebeezh sinikael-part. 

Pildid joonistas Tuuli Ruus 


