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KokkuvBte. Uuel iseseisvusajal on Eestis kaitsnud doktorikraadi kuus ornitoloogi 
(Peeter Harak, Indrek Ots, Vallo Tilgar, Asko LBhmus, Ulo Vali, Lauri Saks), mis 
moodustab umbes 6% kBigist bio-geoteaduste doktoritijodest Eestis sellel ajavahe- 
mikul. Nende tiiod or1 kasitlenud peamiselt lindude iikofiisioloogia, elukaiguteooria, 
sugulise valiku ja looduskaitsebioloogia aktuaalseid problecme. 

Eesti taasiseseisvumise kaigus moodunud sajandi lapus astus senisest 

suhteliselt suletud ja omaette elu elavast uhiskonnaruumist valja avatud 

maailma ette ka meie akadeemiline (loe: ulikoolides ja teistes avalik-diguslikes 

teadusasutustes viljeldav) teadus. See samm t6i kaasa ohtrasti uusi vdimalusi 

ja valjakutseid, kuid samuti ka uued ja senisega vdrreldes kaunis harjumatud 

ja kdrged standardid. Vdib kindlalt oelda, et vdrreldes teiste endiste 

ndukogude liiduvabariikidega ja mitmete N. Liidu m6jusfaaris olnud ida- 

Euroopa riikidega oli Eesti teadusreform marksa radikaalsem ning jarsem ja 

erinevad teadussuunad ning teadlasruhmad elasid seda ule erinevalt. On 

olnud nii vditjaid kui ka kaotajaid. Kuidas on sellel uleminekuperioodil 

kainud akadeemilise linnuteaduse kasi? 

Et sellele kusimusele vastata, peaks teadust kuidagi mddtma. Teaduse 

mddtmine ja vdrdlemine on aga uks keerulisemaid ja vaieldavamaid asju 

maailmas uldse. Traditsiooniliselt on selleks kasutatud naiteks avaldatud 

rahvusvaheliste publikatsioonide arvu, viimasel ajal aga uha rohkem hoopis 

viidete arvu neile publikatsioonidele. Lisaks muudele puudustele ei ole aga 

kumbki naitaja uleminekuuhiskonna jaoks just kdigc sobivam, sest liiga palju 

kaasajal tegutsevate teadlaste loomeperioodist langeb endisesse aega, mil 

siinmail kehtisid alles teised vdimalused ja "mangureeglid". Kolmas laialt 

kasutatav naitaja on kraadidppe edukus ehk rahvusvahelistele standarditele 

vastavate doktoritoode arv, mida antud teadussuunal on suudetud kaitsta. 

Erinevalt kahest eelmisest naitajast, mis iseloomustavad peamiselt moodanik- 

ku, heidab doktoridppe tulemuslikkus valgust pigem tulevikule - sdltub ju 

teadusharu edaspidine edukus eelkdige noorte maailmatasemel teadlaste 
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juurdekasvust. Uhtlasi naitab doktorite "tootmine" kbige paremini ka 

juhendajate ja tooruhma kvalifikatsiooni ja nende poolt aetava "asja" jatku- 

suutlikkust. Sestap puhendan alljargnevalt tahelepanu uuel iseseisvusajal 

linnuteaduse vallas kaitstud doktoritoodele kui akadeemilise linnuteaduse 

teetahistele. Uhtlasi vbimaldab see Hirundo lugejal saada huvi korral pbgusalt 

aiinu sellest, millega tegeleb kaasajal Eesti "ulikooliornitoloogia". 

Kokku on alates meie taasiseseisvumisest kuni tanaseni Eestis kaitstud 

kuus doktoritood, kus uurimisobjektideks on olnud linnud. Kbigist Tartu 

Ulikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas selle aja jooksul kaitstud doktori- 

toodest moodustavad ornitoloogilised ligikaudu kuus protsenti, seega kasitleb 

umbes iga kahekumnes doktoritoo linde. Arvestades tanapaeva zooloogia, 

botaanika, miikoloogia, okoloogia, hudrobioloogia, arengubioloogia, moleku- 

laar- ja rakubioloogia, viroloogia, geneetika, biotehnoloogia, geograafia, 

geoloogia jt. loodusteaduslike distsipliinide mahukust ja mitmekesisust, on 

linnuteaduslike doktoritoode osakaal olnud rbbmustavalt suur. Selle pdhjal 

vdiks Eesti akadeemilisele linnuteadusele ennustada usnagi vaarikat 

tulevikku. Kes on siis need iseseisvusaja uued doktorid ja mida nad uurisid? 

Peeter H6rak, 1995: "Fenotiiiibilise valiku stsenaariumid lindude 
pesitsusbioloogias: funktsionaalne raamistik ja selle rakendamine 
rasvatihase Parus major populatsiooniuuringutes". Juhendaja R. Mand, 

oponendid S. Ulfstrand (Uppsala Ulikool, Rootsi) ja K. Kull (Tartu Ulikool, 

Eesti). Selles tons puuab autor heita uut valgust ornitoloogia uhele 

klassikalisele probleemile - lindude pbhiliste sigimisnaitajate (munemisaeg, 

kurna suurus jt.) evolutsiooni peenmehhanismidele. Naiteks on paljudel 

linnuliikidel hasti teada seos munemisaja ja pesitsusedukuse vahel, mille 

pdhjal on jaanud mulje, nagu soosiks looduslik valik jarjest varasemat 

munemist. Teoreetilise modelleerimise abil naitab autor, et nailiselt otsese 

valikusurve asemel mingile tunnusele vbib vaadeldav seos tegelikult olla 

tingitud hoopis mingi kolmanda teguri, naiteks linnu uldise fiiiisilise seisundi 

(konditsiooni) uheaegsest mbjust nii uuritavale tunnusele kui ka sigimis- 

edukusele. Too rakenduslikus osas leiabki autor, et naiteks rasvatihastel 

taheldatav "valik varasema munemisaja kasuks on kirjeldatav "nailise 

valiku" mudeliga, mistdttu munemisaja otsese valiku asemel toimib 
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nahtavasti valik parema konditsiooni suhtes, mis aga toob kaudselt kaasa ka 

munemisaja nihkumise. Samas paistab valik tihaste kurna suurust mbjutavat 

otseselt, ilma konditsiooni vahenduseta, kuid seejuures mbjutab viimane 

sigimisedu sellisel moel, et tegelik valikumehhanism osutub justkui peidetuks. 

Peale nende kusimuste puudutab P. Hbraku doktoritoo muidki kaasaja 

linnuokoloogias ,,kuumin teemasid, naiteks elukaiguteooriat. Uheks pbneva- 

maks ja juhtivate rahvusvaheliste populaarteaduslikegi valjaannete huvi 

palvinud avastuseks on naiteks see, et rasvatihase emalinnud paistavad vaga 

halbade toitumistingimuste korral ohverdavat oma selleaastase pesakonna, et 

saasta jbudu ja tervist jargmiseks pesitsuskatseks. 

Indrek Ots, 1999: "Pesitsevate rasvatihaste Parus major tervisliku seisundi 
indikaatorid: looduslik varieeruvus ja seosed elukaiguomadustega". 
Juhendaja P. Hbrak, oponent B. C. Sheldon (Uppsala Ulikool, Rootsi). Kui 

eelmainitud toos oli juttu lindude fuusilisest konditsioonist iildisemas plaanis, 

siis antud too uheks eesmargiks on tapsustada, mis see konditsioon bieti on, 

missugustest komponentidest see koosneb, kuidas neid mbbta saaks ja kuidas 

seonduvad need lindude elukaiguoinadustega ning sigimiseduga. Sisuliselt 

uuritakse, kuidas oleks meditsiinis ja veterinaarias ammu kasutusel olevaid 

vereanaluiise vbimalik kasutada ka looduses elavate lindude tervise 

hindamisel. Selle too tegemise ajal oli vastav metoodika kogu maailmas veel 

kullaltki uus ja vahekasutatud, mistbttu tulemused said avaldatud kbrge 

reitinguga teadusvaljaannetes. Tanapaeval, mil meetodit kasutab jarjest 

rohkem linnu-uurijaid, viidatakse seda pioneerlikku uurimust tihti. Uks 

elukaiguteooria seisukohast suurt huvi pakkuv uksiktulemus on kasvbi see, et 

rasvatihaste isaslinnud on rohkem stressis just pesitsuseelsel perioodil, samas 

kui emaslindude stressi kergpunkt langeb poegade toitmise faasile, kuigi sellel 

liigil toidavad poegi mblemad vanemad peaaegu vbrdselt. Selles toos tbestati 

ka perekonda Haernopvoteus kuuluvate kullaltki tavaliste lindude vere- 

parasiitide nakkuse negatiivne mbju lindude sigimisedukusele. 

Vallo Tilgar, 2002: Taiendava kaltsiumirikka toidu m6ju p6hja-parasvootme 
metsades pesitsevate must-karbsenapi Ficedula hypoleuca ja rasvatihase 
Parus major sigimisnaitajaile". Juhendaja R. Mand, oponent S. J .  Reynolds, 

Memphise Ulikool, USA). See doktoritoo sai initsieeritud eelmise sajandi lbpus 
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Euroopa ja USA ornitolooge alarmeerinud uurimustest, mis naitasid, et 

toostusregioonides pesitsevate metsavarvuliste munakoor on muutunud 

ebakvaliteetseks ja pesitsus ebabnnestub selletbttu tihti. Eksperimendid 

naitasid, et tbenaoliseks pbhjuseks on munakoore moodustamiseks vajaliku 

loodusliku kaltsiumiallika - maislnaatigude - arvukuse langus nn. 

happevihmade tagajarjel. V. Tilgari doktoritoo seevastu tbestas esimese~~a 

maailmas, et keskkonna kaltsiumirikkus on metsalindude sigimisedukust 

mbjutavaks oluliseks teguriks n~itte uksnes hapestunud toostuspiirkondades, 

vaid ka neis p6hjapoolsetes regioonides, kus suured metsaalad on juba 

looduslikult kaltsiumivaesed (nagu naiteks Eesti okasmetsad). Eriti kriitiliseks 

piiranguks muutub kaltsiumipuudus just halbade toitumistingimustega 

aastail. Seejuures selgus, et erinevail linnuliikidel mbjutab kaltsium nahtavasti 

erinevaid sigimisnaitajaid - naiteks rasvatihasel parssis kaltsiumipuudus pea- 

miselt munemise algust ja lennuv6imestunud poegade arvu, must-karbsenapil 

aga vahendas munade suurust ja munakoore kvaliteeti. Toos uuritakse ka 

uudse okofiisioloogilise pararneetri - vere aluselise fosfataasi kontsentrat- 

siooni - kasutamise vbimalusi kaltsiumivajaku tuvastamisel linnupoegadel. 

Selliste tulemuste potentsiaalse tahtsuse tbttu linnukaitselistele rakendustele 

pole ime, et Eestis labi viidud uuringute eeskujul on tanaseks algatatud 

analoogilisi uurimisprojekte ka mujal maailmas, naiteks Oxfordi ulikoolis. 

Asko LGhmus, 2003: "Elupaigaeelistused ja elupaiga kvaliteet roovlindudel: 

printsiipidest rakendusteni". Juhendaja R. Mand, oponent V. SelAs (Norra 

Pbllumajandusulikoo1, Norra). Selles toos puutakse nii varem avaldatud 

artiklite analuiisi kui ka originaaluurimuste baasil leida roovlindude 

elupaigaeelistuste ja elupaikade kvaliteedi uldisi seadusparasusi, mida saaks 

kohaldada ka teistele lindudrle ning anda praktilisi juhiseid mitmete liikide 

kaitseks. Selgus, et roovlindude elupaigaseoste kujunemisel etendavad 

peamist rolli alal leiduvad (toidu)ressursid, liigikaaslased ja kaitumistuup, 

kusjuures isendi enda kvaliteedil ei pruugi olla nii selget mbju, kui tihti 

arvatakse. Seejuures ilmastiku ja ressursside suur ajalis-ruumiline varieeruvus, 

mis tihti pbhjustab roovlindude lulitumist alternatiivsele saagile, tingib ka 

alternatiivsete elupaikade kvaliteedi olulist vaheldumist ning muudab 

sobivate elupaikade valjaselgitamise (naiteks kaitse alla vbtmiseks) praktikute 



jaoks keerukaks ulesandeks. Pealegi on leitud seosed elupaiga omaduste ja 

selle eelistuste vahel tihti vaid nailised. Naiteks selgus, et looduslike metsade 

eelistamine roovlindude poolt majandusmetsadele pole otseselt seotud mitte 

majandamise kui niisugusega, vaid lil~tsalt mdnede vanale metsale iseloomuli- 

ke struktuurielementide rohkema leidumisega loodusmetsades. See avab aga 

uusi vbimalusi metsamajanduse ja linnukaitse paremaks uhitamiseks. Pole siis 

ime, et selle doktoritoo raames tehtud uurimused on ulejaanutega vbrreldes 

kdige rohkem saanud otseselt ka mitmesuguste Eestis vastu v6etud linnu- 

kaitseliste kavade ja maaruste aluseks. 

Ulo Vali, 2004: "Suur- ja vaike-konnakotka taksonoomia, fiilogeograafia ja 
okoloogia". Juhendaja J. Karner, oponent A. Gamauf (Viini Loodusmuuseum, 

Austria). Selle too kahtlemata kaige tahelepanuvaarsemaks omaduseks on, et 

esmakordselt Eesti linnuteaduses ltasutatakse ohustatud linnuliikidega seotud 

probleemide uurimiseks kdige moodsamaid molekulaarbioloogilisi meeto- 

deid. Nende abil selgitati, et hoolimata suur- ja vaike-koiu~akotka 

omavahelisest regulaarsest ristumisest ja hubriidide sagedasest esinemisest 

(nimelt selgus, et enam kui pooltel Eesti suur-konnakotka territooriumidel 

esinevad segapaarid vaike-konnakotkaga) vbib neid siiski pidada kaheks 

selgelt eristuvaks liigiks vbi vahemalt "poolliigiks". Selgus ka, et vaike- 

konnakotka Balti asurkond on geneetiliselt uhtne, parinedes nahtavasti uhisest 

jaaaegsest refuugiumist, samas kui suur-konnakotka asurkond on marksa 

mitmekesisema koosseisuga. Kahe liigi hubridiseerumise t6enaoliseks pbhju- 

seks on iihelt poolt suur-konnakotka haruldus ja teiselt poolt territooriumide 

ja partnerite puudus vaike-konnakotkastel. Hoolimata hubriidide piiratud 

viljakusest ja tagasiristumise puudumisest kujutab olukord meie suur- 

konnakotkale tasist ohtu, ja loodetavasti on antud doktoritoost ja selleie 

jargnevaist uuringuist kanealuse liigi kohaliku asurkonna paastmiseks abi. 

Lauri Saks, 2004: "Parasiidid, immuunfunktsioon ja karotinoididel 
p6hinevad ornamendid rohevintidel". Juhendaja P. Hbrak, oponent A,-P. 

Mdler (Pariisi Curie Ulikool, Prantsusmaa). Antud too puuab paotada veel 

uht ust saladusse, mis on looduseuurijaid vaevanud juba Darwini aegadest 

alates - kas ja miks eelistavad paljude liikide emaslinnud isaslindude 
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sulestikus esinevaid silmatorkavaid varvusmustreid ja muid ornameiite. 

Doktoritiiii kontsentreerub karotinoidsetel pigmentidel pdhineva kollase- 

oranii sulestiku atraktiivsuse pdhjuste ja tagajargede uurimisele rolievintidel. 

Tiiohupoteesiks on oletus, et isalinnu eredavarviline sulestik on emasele 

tdendiks linnu kbrgest haiguskindlusest ja jarelikult heast kvaliteedist: kuna 

lindude jaoks defitsiitsed karotinoidid on tahtsal kohal immuunsusteeniis, siis 

see, kui lind vdib neid "raisata" varviliste sulgedega "eputainise" peale, 

naitab, et tal neid haiguste vastu vditlemiseks piisavalt jatkub ja ulegi jB8b. 

Kasutades laborieksperiinente kombineerituna mitmesuguste vereanaluuside- 

ga ja sulevarvuse spektrofotomeetrilise mbdtmisega, saadi ulaltoodud 

hupoteesile mitmeid kinnitusi, mis uhtlasi heidavad valgust ka karotinoiciide, 

haiguskindluse ja atraktiivsuse vaheliste seoste mehhanismidele. Naiteks 

saadi tdendeid, et eredamalt varvunud suled sisaldavad tdesti rohkem 

immuunsusteemis olulisi karotinoide ning eredamate rinnasulgedega linnud 

on rohkem vdimelised haigustekitajatega vditlema kui nende tuhmimad 

liigikaaslased. Sainas pdlijustas sooleparasiitidega nakatumine tuhmimate 

sulgede kasvu, mis annab tunnistust, et haiglastel isenditel ei pruugi 

karotinoide enda "meikimiseks" jatkuda. Kirjeldatud avastuste uudsuse ja 

tahtsuse illustreerimiseks piisab, kui oelda, et hiljuti mainis neid maailma 

juhtiv teadusajakiri Scicncr. 

Kokkuvdtvalt vdib ulaltoodu pdhjal oelda, et uuel iseseisvusajal on kbige 

edukamateks suundadeks Eesti akadeemilises linnuteaduses osutunud 

okofusioloogia, elukaiguteooria, sugulise valiku ja looduskaitsebioloogia 

probleemide uurimine. 

Benchmarks of the Estonian academic ornithology 
in the new independence period 

During the new independence period, altogether six PhD theses have 

been completed by Estonian ornithologists (Peeter Hdrak, Indrek Ots, Vallo 

Tilgar, Asko Ldhmus, Ulo Vali, Lauri Saks), which constitutes about 6% of all 

doctoral dissertations in bio-geosciences during that period in Estonia. These 

works mostly deal with the acute problems of ecophysiology, life history 

evolution, sexual selection and conservation biology of birds. 


