
Hirundo 15 (2). 2005 103 

Lepalinnu matkimismeisterlikkusest 

O n  the vocal  mimet ic  abi l i ty  of c o m m o n  vedstavt 

7. juunil 2005 Vatsla kiila lahedal Harjumaal linnuatlase valitiiodel olles 

koitis mu tahelepanu raiesmiku servas laulev lepalind (Plloenictirus 

phocrlicurus), kes jaljendas oina laulus vaga tabavalt ja imeosavalt teiste 

lindude haali. Poole tunni jooksul, mil lepalindu kuulasin, suutsin tema laulus 

ara tunda kaheksale linnuliigile omaseid haalitsusi v6i laulu. Iga stroofi algus 

oli alati iihetaoline ("ii driidriidrii"), ent sellele jargnevas stroofi 16puosas vdis 

kuulda mustrahni (Dvyocopus martius) "kriiginat" ja "luikamist" ning tahele 

panna kabliku (Troglodytes troglodytes), vaike-lehelinnu (Phylloscopzis collybita), 

laulurasta (Turdus philornelos), vainurasta (Tzirdus iliacus), must-karbsenapi 

(Ficedula h!jpoleuca), puukoristaja ( S i f f a  europaea) ning karmiinleevikese 

(Cavpodacus erythrinus) laulude fragmente. 

Mihkel  Jiivgens 

Varvushalvetega lindude vaatlusi 

Some obsevvations of albinistic and melanistic birds 

Kormoran (Phalacvocorax ca~bo). ~ h t e  pdhja suunas lendavat iileni valget 

isendit vaatlesin koos V. Oksaneniga Kabli linnujaamas 2004. aasta maikuu 

alguses. Vaatluskaugus oli iile kilomeetri ning liik maarati linnu kuju jargi. 

Samal suvel 13. augustil nagi A. Klein iiht kollakasvalget kormorani 

Haademeeste Kivilaiul. 

Hhbekajakas (Layus argentatus). Vaga heleda, peaaegu iileni valge hdbekajaka 

lendu Kablist p6hja suunas vaatlesid M. Ellermaa, T. Pettay ja V. Oksanen 

2004 aasta aprilli alguses. Arvatavasti 2. lcalendriaasta linnu laba-hoosuled 

olid jaakajakalikult heledad. Linnu selg, tiiva kattesuled ning hoosuled olid 

siiski kerge beeiika varjundiga, see aga peaks olema omane just erakordselt 

heleda ja vaga kulunud sulestikuga h6bekajakatele. 
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Naerukajakas (LMYLIS v i d i h u n d ~ ~ s ) .  2004. a. 12. septembril markasid M. Ellermaa, i 
T. Pettay ja J. Saari Pddsaspea neeme tipus kagusse lendavas naerukajaka- I 

parves iiht isendit, kelle tiiva iilapinnad olid peaaegu siisimustad. Valimised 

laba-hoosuled olid siiski liigile omaselt valged. Tiiva alapindadele valgust ei 

langenud ning nende varvi ei nahtud. Samuti ei olnud voimalik korrektselt 

hinnata linnu selja varvust, ent erilist kontrasti tiibadega ei taheldatud. Linnu 

saba ja keha alapool olid valged. 1 

Rabahani (Ansev  fahalis). M. Ellermaa vaatles Podsaspeal, 2004. a. 4. oktoobril 

randavat rabahanede parve, kus iiks isend oli oma liigikaaslastest selgelt 

heledama, peaacgu taiesti beeii sulestikuga. Tiibade iilapindadel olid lisaks 

margatavad laiad valged triibud, mille pbhjuseks ilmselt hoosulgede valgelt 

varvunud tiivikud. 

Alk (Alca tovda). 2004. a. 22. oktoobril jalgisid J. Saari ja M. Ellermaa 

Pddsaspeal edela suunas lendavat iiksikut alki, kelle selja varvus sarnanes 

pigem Laanemerel kohatavate ldunatirgu (Uvia aalge) isendite omaga. Linnu 

kuklast selja poole olid suled pruunikalt varvunud. Lisaks oli linnu pea iileni 

valgete sulgedega kaetud. 

Hallvares (Corvtis covone covtzix). M. Ellermaa vaatles 2004. a. oktoobris 

Pd6saspeal edelasse lendavat hallikasvalgete tiivatriipudega hallvarest. 

Triibud moodustusid ilmselt hoosulgede valgetest tiivikutest. Selliseid 

isendeid kohtab Eestis suhteliselt harva, kuid nad on sage nahtus Soome I 

asulates. Seega on voimalik, et vaadeldud isend oli Eestisse sattunud Soomest. 
I 


