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A N N 0 T A T S I 0 0 N.
PalearMilise fauna uhe omapärasena ljj auvormi, j^^ilinnu
Aleedc^atthis ispida L. bioloogia on halvasti tuntud. Areaali
kirdeosa kohta, kaha. kuulub Eesti NRV, on kirjanduslikud andmed
jä!linnust vähesed.
Autor püüab jäälinnu levikut ja ökoloogiat selgitada eel
kõige Eesti NRV-s, kuid võtab arvesse andmeid ka Läti NSV-st.
Valdav osa materjali on originaalne, kogutud autori peolt. Töös
on meie

olusid kõrvutatud tingimustega areaali teistes osades,

et võrdleva autSkoloogilise meetodi kaudu tabada seaduspärasusi,
mis jäälinnu evolutsiooni on suunanud ja kohastunisi tema praegu
sele keskkonnale põhjustanud* Monograafia jäälinnust, sel kujul
esmakordne nõukogude ornitoloogilises kirjanduses, on analüütiline
põhjenduskatse Uhe kitaaltspetsialiseerunud organismi ja miljöö
suhetest.
Autor näitab, et jäälind levib Lesti ja Läti NSV-s

kolme

eraldiseisva mikroareaalina ja püüab seletada sellist omapärast
levikupilti. Näidatakse, kuidas jäälind käsiteldavale

alale hil

juti on sisse rännanud, kuidas Läänemere ümbruse kliima on ekapansioonlprotsessi stimuleerinud ja jäälinnu koostisekõikuvusi
praegugi mõjustab. Jäälinnu suhetes miljööga, adaptatsioonides,
pesitus- ja toitumisökoloogilistes eripärasustes püütakse leida
kvantitatiivseid aluseid alamliigi tunnuste süveneval lahknemisel
kvalitatiivselt uute tunnuste omandamise suunas, seejuures tulevad
esile vastuolud miljöö ja liigipäraste konservatiivsete

omaduste

vahel, nille ületamise kaiguta fluktueerib jä^lin^n ^opulaiciooridünaanikn, areaali piirialadel. Too peanine cuund on teoreetilise
bioloogia valdkonnas.
konpleknse ökoloogilise nnrimiae taustal pütt Jroe car.^ti
lahendil ^ jääli^ru esat^teuat kalandusele ja niiidataf.ee selle
erinevuai looduavetel (jeed) ja kultunrvetel (Kalatiigld).
'htlasi juhita3:se tähelepanu jäälinnu edaoiae unrinice vajadusele
vormina, kea meie alal ena levikut tihendades võib põhjustada
uusi lähtekohti nii teaduslikult kui ha rakenduslikult.

Eessõna.

Tr^usainad jäülinnuvaatlused Lesti i .Y-s algavad 1^34. - 1936.
aastatest, kui A. ^int'i ja allakirjutanu, retkedel Ahja jõele
sellele liigile langes suurem tähelepanu, süstemaatilised jüälinnu-unringnd saavad alguse aga 193C* aastast ja, söjaaastad maha arva
tud, on kestnud tänini.
Esitatav töö on kokkuvõte sellest, mis meil nende vaatluste
kalgus on õnnestunud jäälinnust teada saada. Luni 1940. aastani
toimusid jäälinnu plaanivaatlused eraviisiliselt, pdrast süda
Tartu Riikliku Llikooli Zooloogiamuuseumi ja hiljemini jJELV
Teaduste Akadeemia Bioloogia Instituudi töö liinis. Uurimistöö
soodustamises võlgneb autor kõigepealt tünu oma õpetajaile prof*
dr. J* Piiper'ile ja prof. dr. H. Kiikoja'le. Samuti ka Bioloogia
Instituudi direktor H. Haberman pole neile uuringuile oma erguta
vat kaasabi keelanud.
TUnuga tuleb mainida oskva Riikliku ülikooli Kooloogiamauseumi ornitoloogia osakonna juhatajat prof. dr. G. cncnt ev'it
heade nõuannete eest ja sama muuseumi van. tead. kaastöölist
dr. A. ^udilovska.1a't teadete eest jäälinnust, Leedu NSV Teaduste
Akadeemia Bioloogia Instituudi direktorit prof. dr. IvonaLSkao't
andmete eest Leedu HüV-st ja Läti ornitoloogi J. Petersone'!
Õige rohke seniavaldamata andmestiku eest Läti NSV-st.
Eesti NSV-st on hinnatavaks lisandiks Haapsalu (petajäte
Seminar! direktor! A. Lint'i head jäülinnuvaatlused Ahja ja
mõnelt teiselt L&una-Besti jõelt, samuti VNIRC j.esti osakonna
ihtüolõogia laboratooriumi juhataja H. Jikelcaar'c Õige arvukad
tähelepanekud.

-4jäNSV Teaduste Akadeemia FMMI geofütisika-observatooriumi
noor. tead. kaast. A. Ohu

on kaasabi osutanud meteoroloogiliste

ja klimatoloogiliste küsimuste alal.
Lõpuks ei saa märkimata jätta ka ENSV Teaduste Akadeemia
Bioloogia Instituudi töötajate S. Talts'i, Z. Albrechfi,
L* Põder'i, A. Eumari ja E. Kaliifi lahket kaasabi käsikirja
lõpliku valmimise juures ja mõnel neist ka välistöödel.
Autor loodab, et uurimus jäälinnust aitab mõningat uut
valgust heita selle veel üsna vähetuntud linnuliigi bioloogiale
ja avab tee edasistele autökoloogilistele kokkuvõtetele eesti
lindudest.

Tartu, detsember 1948,
E. Rurnari.
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I. Sissejuhatus.
1. Probleemistik.
*

Jäälind Alcedo atthis L.

on

palearktilise regiooni

vähemuuritud ja puudulikumalt tuntud linnuliike tnitn* Kirjanduses
pole ühtki uuemaaegset suuremat tööd, mis oleks pühendatud jäälinnu
bioloogia ja leviku detailsele stuudiumile.
Oma levikult läänepalearktiline alamliik AlcedDa^thisisgdda^L.
on seni olnud rohkem inglise pühapäevaküttide ja saksa fotoamatööri
de imetlusobjektiks kui tõeliselt teadusliku sihikindla uurimise
allikaks. Seisund, mis jäälinnu on asetanud peamiselt kas erandliku
toreduslinnu või Ruroopas võõrapärase rühma ainsa palearktilise
esindaja isoleeritud olukorda, on nähtavasti üheks põhjuseks, miks te
maga on vähe tegelnud teadlased.
Teiseks ja väga oluliseks põhjuseks on jäälinnu üldine vähearvusus ja raske vaadeldavus. Loomulikult kaldub uurimistöö pearõhk
esmajärjekorras neile liikidele, kes levivad tihedalt*, on kõikjal
sagedased, mängivad suurt osa inimese ümbruses ja lasevad endid
kergesti jälgida, uurimistöö mugavuse mõttes ei evi jäälind ühtki
neist positiivseist , kergesti ja kiiresti tulemusi andvaist omadusis
Briti andmed jäälinnu bioloogiast on seni kaootilised ja
mõnikord üksteisele risti vastukäivad.Nende erinevuste ja üksikfaktide pealispinnale on seni takerdunud mõnigi ornitoloog, suutmata
jäälinnu bioloogiliste suhete näivalt laia amplituudi üldbioloogiliselt mõtestada ega tuletada siit ilmselt olulisi teoreetilisi
järeldusi. Jäälinnu kui troopilise päritoluga liigi kohastumine ja
spetsialiseerumine palearktilise regiooni karmides tingimustes, tema
muutumine palearktilise fauna koostiseosiseks ja divergeerumine
taksonoomiliselt ja ökoloogiliselt erinevaiks alamliikideks on aja

kohasele soogeograafilisele ja ökoloogilisele uurimistööle tõotavaks
probleemiseadeks, mis lubab jäälinnu nüüdses arengustaadiumis avas
tada kindla evolutsioonilise tähenduse ja seaduspärasused, mis kogu
seda protsessi on juhtinud ja praegu juhivad.
Jäalinnuga seotud rikkale üldteoreetilisele probleemistikule
lisanduvad ka õige mitmed praktilised lähtekohad. Nii meil kui
mujal kerkib aegajalt küsimas, millist osa etendab jäälind kalandu
ses. Kuigi näib ilmne olevat, et liiki ei saa lageda esmajärguliste
kalakahjurite kilda, pole põhjust seda küsimust siiski hoopis sur
nuks vaikida.
Varemini süüdistati jäälindu selles, et ta sööb kalu üldse.
Praegu seisneb probleem aga selles, milliseid kalu sööb jäälind,
kus kohac asuvad tema toitepaigad, mis ajal ta neid külastab, ühe
sõnaga - kuidas yuutub jäälinnu toidu koostis biotoobiliselt, maa-alaliselt, sesooniliselt ja isendi vanuse jürgi. Jäälinnu rahvamajanduslikku tähtsust saab hinnata nii siis küsimuste kompleksi,
aga mitte sellest väljakistud üksikute osade järgi.
Siit järgneb, et jäälinnu osatähtsuse hindamiseks kalandu
sele omab liigi autökoloogiline uurimine mitte väiksemat tähtsust
kai tema evolutsioonilise taseme tundmiseks*
Pementjcv (1947), andes ülevaate nõukogude ornitoloogia
saavutisist viimase 30 aasta jooksul, kirjutab autökoloogilise
suuna kohta maismaa-selgroogsete uurimistöös:
"On hästi teada, et viimased aastakümned bioloogias iseloo
mustavad ökoloogia edusammudega, organismide elutegevuse uurimisega
looduslikes tingimusis. Siiski pole vähem selge, et ökoloogia
edasine areng põrkab teatavaile raskustele, riti kujukalt ilmnevad
need raskused biotsönoloo^ia valdkonnas ... Ikka enam selgub,

et

tsönoose uurida ja mõista aaab ainult neisse kuuluvate komponentide
elutegevuse sügava mõistmise ja tundmise teel. Tainnaa-scl-iroo/isete

-9ökoloogias nihkuvad järelikult esikohale autökeloo;:iliocd a%a mitte
sünökoloogilised ülesanded. ükoloogid hakkavad ikka enam ja enam jõud
ma veendumusele, et blotsonooside uurimise püüe ilma kindla autökoloogillse aluseta on oma olemuselt abstraktne teoreetitsemine,otsekui
võrrandi lahendamise püüe kõikide tundmatute abil"(koil sorendused
minu poolt E.K.).
Eriti praeguses uurimis järgus, kus BNGV Teaduste Akadeemia Bioloo
gia Instituudil koos Tartu Riikliku ülikooli zooloogiakateedritega on
täita austav ülesanne - välja anda "ENbV fauna",mis on heaks kiidetud
N^VL Teaduste Akadeemia presiidiumi juures asuva liiduvabariiklike
akadeemiate töö koordineerimisnoukogu poolt - seisab ka eesti ornito
loogidel ees pingne töö: muretseda täpsustatud andmeid neie linnulii
kide levikust, ökoloogiast ja bioloogiast. Igauks, kes on võinud kest*
vait tegelda Resti NSV ornitoloogia alal,võib kogeda,millise fragmen
taarse pärandi andis meile kodanlik ajajärk isegi meie suhteliselt
hästiuuritud linnustiku alal.Hulk liike, ja nende hulgas ka jäälind,
on niivõrd vähe tuntud,et "ENSV fauna" lindudeköidete jaoks pole kir
jandusest ammutada paale mõningate leiuteadete peaaegu mingeid kon
kretiseeritud matarjäle,mis pärineksid tõepoolest maie maalt.
Reda enam põhjust on silmas pidada Dementjev'i soovitusi puudu
likult tuntud liikide süvendatud autökolooglliseks uurimiseks,liiati
gi veel selliste liikide,kes alluvad suurel määral miljöö kujundavale
toimele ja on seega eriti sobivaiks looduslikeks katseloomadeks.
Uks selline on kahtlemata jäälind.
Küsimused,mida käesolev töö lahendada püüab,haaravad territori
aalselt ulamlii.i icpida are ali kird^osa.eriti Eesti NLV naa-ala.
Kuld nad ei piirdu selle territooriumiga.Siit toodud konkreetsete
näidete varal püütakse lahendust leida ka alamliigi ajaloole ühe loo
dusliku terviku piires - Ida-Buroopa tasandiku metsavöötme Balti
provintsis (NJVL loodusteaduslik rajoneerinine, 1947)*
icema on püstitatud mitšuurinliku bioloogia selle probleemi
valdkonnas,mis uurib väliskeskkonna mõju organisnile.^rinevused ja

- 10 immtused,mlda Eesti NSV looduslikud tingimused esile kutsuvad nii kit
salt spetsialiseerunud organismi elus nagu seda on jäälind,on seni
täiesti lahendamata.TÖ8 kuulub otseselt "ENGV fauna" lindudeköidete
ettevalmistavate materjalide hulka ;'a püüab edendada meie fauna ühe
haiveininituntud liikme detailiseeritud tundnist.
Fui selle,^esti NSV linnustiku jaoks esmakordse autökoloogilise
monograafia objektiga on jäälind,siis on teena valik põhjendatud ise
gi iildpalearktilisclt seisukohalt ja aitab loodetavasti lisandeid
tuua Nõukogude Liidu läänepiiridel koduse,.he omapärasena linnuvormi
alles tumeda hilise mineviku,nüüdse maaatikuaeose ja liigiomaste
bioloogiliste probleemide kohta.
2. BSTlmlsajalMEU^ja. metoodika.
^eid huvitab kõigepealt,mis on tehtud jäälinnu uurir^isc alal
Eesti NbV-e,küsimuse tänapäevane seis

a mõningad metoodilised märk

med.
Naga kõikjal mujal,pole ka siin jäälind ornitolooge oriti veedelnud.Kunl kõige viimaste aegadeni levisid isegi eriteadlaste ringi
des arvamused jäälirru haruldusest Läänemeremaadel.Kirjanduslikke and
meid jäälinnu esinemisest aiin-seal üle maa leidub,kuid kuni 193&*aaa
tani oli peaaleide teada väga üksikuid ja liiki peeti vähemalt Eesti
HbV-s haruldaseks baude1imiuks.Need teosest teosesse edasikanduvad
andmed on põhjustatud sellest,et ei leidunud ornitolooge,kes oleksid
jäälinnu jälgimise teinud endale eriülesandeks.
reie esimene kaalukam

ornitoloog '.*usoow elas ajal, kus

jäälind polnud veel jõudnud siin tõhusalt levida ja siirdumise
tõttu Vene Teaduste Akadeemia Zooloogiamuuseumi konservaatoriks
katkestas varsti ema uuringud tolleaegseis Vene Balti kubermangudes.
Jäälinnu esinemisandmete kokkukandjaks jäid kohalikud asjaarmasta
jad, ja nende andmeid leidubki kirjanduses hajusate vähenõudlike

