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Sissejuhatus 
Rannaniit on elurikas biotoop, kus pesitseb mitmeid kaitsealuseid linnuliike. Teiste seas on see oluline 

elupaik kahlajatele, kes on avatud märgaladest sõltuvad maaspesitsevad linnuliigid. Nende hulgas on 

I kaitsekategooriasse kuuluvad niidurüdi (Calidris alpina schinzii) ja tutkas (Calidris pugnax) ning II 

kaitsekategooria liikidest näiteks mustsaba-vigle (Limosa limosa). Aastatel 2018. ja 2019. läbi viidud 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud ning Tartu Ülikooli poolt läbi viidud projektis 

"Niidukahlajate pesitsusedukuse uuring" selgitati niidukahlajate koorumisedukus rannaniidu 

elupaigas kahe aasta andmete põhjal. Projekti tulemusena näidati taastootmispiirist madalamat 

koorumisedukust ning suurt varieeruvust rüüstekoormuses ala ja aasta vahel. Rajakaamerate abil 

kirjeldati 2019. aastal ka pesi rüüstanud liigid ning näidati, et elupaiga killustatus suurendab 

rüüstekoormust. Samas toodi välja ka vareslaste ebaselge mõju niidukahlajatele ning oluliste 

demograafiliste andmete puudumine, mis piirab nende liikide populatsioonidünaamikast ülevaate 

saamist. Käesoleva projekti eesmärgiks on neid olulisi teadmistelünki täita. Töö keskendub kolmele 

teemale: koorumisedukus ja pesarüüstajad, tehispesade võrreldavus pärispesadega ning kahlajate 

värvimärgistamine. 

Ökoloogilistes uuringutes esineb tihti suur aastate vaheline erinevus, mistõttu on oluline, et andmeid 

kogutaks mitme aasta jooksul. Koorumisedukuse uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kas 2018. ja 

2019. aasta võisid olla koorumisedukuse poolest erakordselt kehvad või on registreeritud kõrge 

rüüstekoormus pidev ning seega niidukahlajate populatsioone ohustav. Eelmises uuringus jäi 

ebaselgeks ka vareslaste rüüste osakaal ning edasist jälgimist vajas šaakali roll pesarüüstes.  

Eestis on varasemalt läbi viidud uuringuid rannaniidu elupaigas kasutades tehispesi (Mägi, 2017; 

Pehlak & Lõhmus, 2008). See meetod lihtsustab tunduvalt koorumisedukuse andmete kogumist. 

Samas on tehispesade kasutamist alternatiivina pärispesadele kritiseeritud, kuna on näidatud, et nad 

pole alati usaldusväärsed nii pesarüüste taseme kui röövloomade kirjeldamiseks (McKinnon & Bety, 

2009; Pärt & Wretenberg, 2002; Willebrand, 1988). Enne tehispesade kasutamist on soovitatav 

nende adekvaatsust kohalikes tingimustes testida (Major & Kendal, 1996).  

Kuigi enne projekti algust olid olemas kahe aasta koorumisedukuse andmed, puudus info järgmiste 

oluliste parameetrite kohta: täpne poegade lennuvõimestumine, asenduskurnade munemise 

tõenäosus, vanalindude ellujäämus ja pesapaigatruudus. Kõik need parameetrid on olulised hindamaks 

niidukahlajate pesitsusedukust (eriti lennuvõimestumist) ning vajalikku pesitsusedukuse taset 

populatsiooni taastootmiseks. Kõiki nimetatud näitajaid saab uurida vanalindude värvimärgistamise 

abil.  

Töö eesmärgiks oli: 

1) välja selgitada 2020. aasta koorumisedukus ja pesi rüüstavad liigid ning 

2) tehispesade kasutatavus niidukahlajate koorumisedukuse uuringutes rannaniitudel, 

3) niidukahlajate värvimärgistamine populatsioonidünaamika parameetrite jälgimiseks.  

Metoodika 

Koorumisedukus ja pesarüüstajad 
2020. aastal jätkati niidukahlajate koorumisedukuse mõõtmist 2018. ja 2019. aastal kasutatud 

metoodika alusel. Kümnel rannaniidu alal (joonis 1) otsiti kahlajapesi, seda nii ala servast 

teleskoobiga pesal istuvaid linde leides kui ala läbi käies ja nii pesi registreerides. Pesa leides fikseeriti 

veeproovi abil selle haudestaadium, mis võimaldas arvutada hinnangulise pesa koorumisaja. Pesi 



külastati umbes 8-päevase vahega, mil registreeriti pesa seisund (alles, koorunud, rüüstatud, üle 

ujutatud, maha jäetud, tallatud). Selline külastusintervall võimaldab arvutada pesa päevast 

ellujäämust, mis on üldlevinud viis koorumisedukuse hindamiseks (Johnson, 1979; Mayfield, 1975).  

 

Joonis 1. 10 uuringuala Hiiumaal ja mandri-Eestis on märgitud mustade polügoonidena.  

Sarnaselt 2019. aastale kasutati ka 2020. aastal osade pesade juures rajakaameraid pesarüüstajate 

määramiseks. Kaamerad paigutati madala, ca 30-40 cm kõrguse pulga otsa ca 3-4 m pesast, nii et 

kaamera jäi pesast lõunasse. Kaamerad seati režiimile, mis reageerib liikumisele, teeb liikumise 

registreerimise järel 20-sekundilise video või kolm pilti, millele järgneb 1-minutiline paus, enne kui 

kaamera saab uuesti liikumisele reageerida. Kaamerad paigutati liivatülli (Charadrius hiaticula), 

kiivitaja (Vanellus vanellus) ja punajalg-tildri (Tringa totanus) pesade juurde.   

Tehispesad 
Tehispesi paigutati seitsmele uuringualale. Vältimaks võimalikke erinevusi kaetud (nt punajalg-tildri 

pesa) ja avatud pesade vahel, kaasati uuringusse ainult tüüpiliste avatud pesadega liigid nagu kiivitaja 

ja liivatüll. Pesi otsiti vahemikus 2. aprill kuni 29. mai. Tehispesade paigutamisel püüti jäljendada 

pärispesi, pannes need mikroelupaiga mõttes sarnastesse kohtadesse, kui samal alal leitud 

pärispesad. Kuna kiivitaja ja liivatülli pesad on lihtsad lohud maapinnal, tehti ka tehiskurna 

asetamiseks rannaniidule väikesed lohud. Tehispesad koosnesid neljast vutimunast. Mõlemat tüüpi 

pesi külastati umbes 8-päevase vahega koorumise (tehispesa puhul 27. päeval pärast kurna 

asetamist) või kurna hukkumiseni. Sarnaselt pärispesadega kasutati ka osadel tehispesadel 

rajakaameraid röövloomade kindlaks tegemiseks.  

 



 

Joonis 2. A) kiivitaja pesa, B) rannaniidule kraabitud lohku asetatud vutimunadest koosnev tehispesa.  

Värvimärgistamine 
Värvimärgistamine keskendus peamiselt niidurüdile, märgistati ka liivatülle ja kiivitajaid. Kõigi liikide 

püüdmine toimus pesale asetatud walk-in püünisega. Püüdmise ajaks asendati munad puumunadega 

ja päris munad pandi karpi, kus neid soojas hoiti – see aitab ära hoida juhtusid, kui vanalind 

püüdmise hetkel munad katki teeb. Esinevad linnuliigid on uute objektide suhtes eri tundlikkusega, 

mistõttu õnnestus kõige paremini niidurüdi, seejärel liivatülli ja kõige raskemaks osutus kiivitaja 

püüdmine.  

Igal korral, kui värvimärgistatud lindu nähti, kanti see andmebaasi. Värvimärgiste panemisele 

järgneval aastal külastati alasid, kus värvimärgistamine toimus, keskmiselt viiel korral (1-6), 

keskendudes enim aladele, kus märgistati enim linde. Linde otsiti ala läbi käies ja teleskoobiga 

potentsiaalseid linde vaadeldes. Värvimärgistamise tulemused ning taasleiud on esitatud 

Rõngastuskeskusele.  

Analüüsid 
Pesade ellujäämuse arvutamiseks kasutati MARKi programmi läbi RMarki kasutajaliidese. MARK 

programm võimaldab arvutada pesade päevase ellujäämuse ja mudeldada erinevate tunnuste mõju 

koorumisedukusele (Dinsmore & Dinsmore, 2007). Rebase vaatlused rajakaamerates seostati metsa 

kaugusega funktsiooniga GLMMTBM. Kõik analüüsid viidi läbi programmis R (R Core Team 2020).   



Tulemused 

Ülimadal koorumisedukus 
2020. aastal jälgiti 285 pesa saatust. Uuringu tulemusena on olemas põhjalik ülevaade rannaniitudel 

pesitsevate kahlajate pesade koorumisedukusest. 2018.-2020. registreeritud koorumisedukused nelja 

sagedasema liigi puhul on toodud tabelis 1.  

Tabel 1. Päevane ellujäämus, standardviga (SE), alumine (LCL) ja ülemine (UCL) usalduspiir nelja kõige 

sagedasema liigi puhul. Antud hinnanguline munemis- pluss haudevältus on antud, et arvutada 

liigipõhised koorumise tõenäosused (Koorumise tõenäosus= Päevane ellujäämus (Munemine+haudumine)). 

Munemise kiiruseks on arvestatud üks muna päevas, haudeaja alguseks, kui neljas muna on 

munetud. Haudeperioodide pikkused on saadud allikatest Soikkeli (1967), Thyen & Exo (2005), 

Wallander (2003) ning enda andmetest (viited antud vastavalt tabelis nimetatud liikide järjekorrale). 

Tabel on koostatud Kaasiku et al. (2022) põhjal.  

Liik n 
Päevane 
ellujäämus SE LCL UCL 

Munemine+haudumine 
(päeva) 

Koorumise 
tõenäosus 

Niidurüdi 51 0.932 0.0126 0.903 0.953 25 0.17 

Liivatüll 123 0.937 0.0068 0.922 0.949 27 0.17 

Punajalg-tilder 83 0.925 0.0095 0.904 0.942 27 0.12 

Kiivitaja 398 0.929 0.0042 0.92 0.937 28 0.13 

 

 

Joonis 3. Pesarüüstajate andmed esitatud eraldi Hiiumaa ja mandri-Eesti kohta.  

Uuringu käigus uuenesid ka andmed servaefekti kohta – peale seose, et pesade ellujäämus suureneb 

metsast kaugemal (joonis 4), andis uuring ka ülevaate, mis võiks olla servaefekti põhjustajaks. Selgus, 

et rebase suhteline arvukus (rajakaamera andmete põhjal) on kõrgem metsale lähemal (joonis 5), 

samuti rüüstab see liik pesi metsale lähemal kui teised liigid (joonis 6).  



 

Joonis 4. Pesa päevase ellujäämuse ja metsa kauguse seos on näitatud musta joonega, hall ala 

tähistab 95% usaldusintervalli. 

   

Joonis 5. Rebase suhtelise arvukuse ja metsaserva kauguse seos. 



 

Joonis 6. Kaameraga varustatud erinevate liikide poolt rüüstatud, uuringu jooksul rüüstamata (kui 

rajakaamera eemaldati karjalaske tõttu enne pesa tulemuse selgumist) ning koorunud pesade kaugus 

metsast. Hallid kastid märgivad 75% kvartiile, tume horisontaalne joon kasti sees keskmist väärtust 

ning vurrud näitavad andmete minimaalset või maksimaalset väärtust, mis on 1,5 korda suurem 

kvartiilide vahelisest vahemikust 75. protsentiili ulatuses. Kui vaatlusi oli alla viie, siis on kujutatud 

ainult vaatlused (mustad täpid).  

Tehispesad näitavad pärispesadest erinevat rüüstekoormust 
Kokku jälgiti 60 tehis- ja 139 pärispesa, millest vastavalt 26 ja 27 olid varustatud kaameraga. 

Kaamerata tehispesade (mis on viis, kuidas tehispesade eksperimente tavaliselt läbi viiakse) 

ellujäämus oli madalam kui pärispesadel (joonis 7). Enamik pesarüüstajaid rüüstas mõlemat tüüpi 

pesi, kuid vares (Corvus cornix) võttis vaid tehsipesi (17%), samuti olid ainsad kariloomade poolt 

tallatud pesad tehispesad (joonis 8).  



 

Joonis 7. Tehis- ja pärispesade päevase ellujäämuse võrdlus kaameraga ja kaamerata pesadel. 

Ellujäämuse juures on näidatud ka 95% usaldusintervall.  

 

Joonis 8. Tehis- ja pärispesade rüüstajate võrdlus.  

Värvimärgistamine 
Peamine rõngastamine toimus 2020. aasta pesitsusperioodil, mil märgistati värvirõngastega niidurüdi 

17 vanalindu ja 1 noorlind, liivatülli 8 vanalindu ja 2 noorlindu ning kiivitaja 3 vanalindu. Kõik projekti 

jooksul värvirõngastega märgistatud linnud ja pesitsusaladel taaskohatud linnud on toodud tabelis 2. 

Värvimärgistamise käigus selgus, et selle tegevuse töömaht ületab tunduvalt projektis ette nähtut. 



Samuti ei ole töömahukuse tõttu optimaalne värvimärgistamise sidumine muude andmete 

kogumisega (koorumisedukus, tehispesakatse). 

Tabel 2. Värvirõngastega märgistatud linnud liikide ja aastate kaupa ning taasleiud. 

Liik Märgistatud 
2020 

Märgistatud 
2021 

Märgistatud 
2022 

Pesitsusaladel 
taasleitud 2021 

Pesitsusaladel 
taasleitud 2022 

Niidurüdi 18 (17 ad, 1 
pull) 

10 1 9 8 

Liivatüll 12 (9 ad, 3 
pull) 

0 0 5 2 

Kiivitaja 3 0 0 0 0 

 

 

Joonis 9. Värvimärgistamise tulemusena kinnitati Eesti niidurüdi populatsiooni uus talvitusala Banc 

d’Arguini rahvuspargis Mauritaanias.  

Niidurüdi puhul on projekti tulemusena saadud esialgsed vanalindude näilise ellujäämuse andmed 

(53-55%), kuid täpsemate väärtuste arvutamiseks tuleb rõngastatud linde jälgida pikema perioodi 

jooksul. Kõik pesitsusaladele naasnud linnud olid ülimalt pesapaigatruud, pesitsedes maksimaalselt 

100 m raadiuses eelmise aasta pesapaigast. Rõngastamise tulemusena selgus ka Eesti niidurüdide 

jaoks uue talvituskohana Banc d'Arguini rahvuspark Mauritaanias 2021. aasta hilissügisel (19.86667, -

16.3; 27.11.2021; joonis 9), kus Läänemere populatsiooni ekspertide arvates võibki suurem osa 

siinsest populatsioonist talvituda (Pakanen et al., 2018), kuid mis ei olnud Eesti lindude puhul varem 

kinnitust leidnud. Ka kaks välismaist taasleidu sügisrändelt Saksamaal (54.69278, 8.75469; 

06.07.2020) ja Rootsis (57.38229, 18.88368, 16.06.2022), viitavad sellele, et Eesti linnud kasutavad 

Ida-Atlandi rändeteed ning rändepeatuspaigana Waddeni merd. 

Värvirõngaste lugemise tulemusena leiti projekti jooksul ka Eesti seni vanim teadaolev niidurüdi: 

2010. aastal vanalinnuna märgistatud BW-Lm pesitses ka 2022. aastal Keemu rannaniidul, mis 



tähendab, et lind on vähemalt 13 aastat vana. Joonis 10 on näide värvimärgistatud rüdide vaatluste 

asukohtadest. Kuigi neid andmeid on süstemaatiliselt seni kogutud vaid kolme aasta jooksul, annavad 

need vihjeid rüdide pesapaigatruuduse, territooriumi suuruse ja asukoha ning võimalik, et ka 

elupaigakasutuse kohta. 

 

Joonis 10. Näide värvirõngastatud niidurüdide asukohtadest, elupaiga kasutusest ja 

pesapaigatruudusest. Värvid märgivad erinevaid värvirõngastatud linde, punktide juures asuvad 

numbrid näitavad vaatluse aastat. Andmed sisaldavad ka rõngastamise asukohta. Sinised polügoonid 

tähistavad piirkonda, mille sisse jäävad kõik ühe isendi vaatlused (antud isendite kohta, kellest on ≥3 

vaatluse). 

Liivatülle märgistati 2020. aastal 9 vanalindu, lisaks 3 peaaegu lennuvõimestunud noort. Liivatüllide 

märgistamine võiks anda head tulemust, kuid vajab samuti keskendumist peamiselt sellele 

ülesandele. Üheksast märgistatud vanalinnust nähti järgmisel pesitsusperioodil samadel 

territooriumitel 5 lindu, 2022. neist kahte lindu, mis teeb hinnanguliseks vanalindude ellujäämuseks 

umbes 40-55%, kuid see valim on liiga väike, et teha põhjalikumaid järeldusi. Ka kõik pesitsusaladele 

naasnud liivatüllid olid väga pesapaigatruud, pesitsedes eelmise aasta pesapaiga läheduses (joonis 

12). Liivatüllide välismaiseid vaatlusi on kogunenud kolm: kaks Hispaaniast (42.20953, 3.09968; 

21.07.2021 & 42.45194, -8.87166; 22.10.2020 ) ja üks Saksamaalt (54.369218, 10.91028; 05.08.2020) 

(joonis 11). Nii niidurüdi kui liivatülli puhul ei registreeritud ühelgi juhul pesalt püüdmise ja linnu 

märgistamisega seoses pesa hülgamist või muid probleeme, mis viitab, et see tegevus ei põhjusta 

lindudele talumatut stressi. 



 

Joonis 11. Projekti käigus märgistatud liivatüllide välismaised vaatlused.  

 

Joonis 12. Näide värvirõngastatud liivatüllide asukohtadest, elupaiga kasutusest ja 

pesapaigatruudusest. Värvid märgivad erinevaid värvirõngastatud linde, punktide juures asuvad 

numbrid näitavad vaatluse aastat. Andmed sisaldavad ka rõngastamise asukohta. Rohelised 



polügoonid tähistavad piirkonda, mille sisse jäävad kõik ühe isendi vaatlused (antud isendite kohta, 

kellest on ≥3 vaatluse). 

Kõige keerulisemaks osutus kiivitajate märgistamine. Kiivitaja õnnestus pesalt püüda neljal korral, 

värvimärgistuse said kolm lindu (ühel juhul oli linnu jalg vanast vigastusest tingitult nii 

deformeerunud, et rõngastamine polnud võimalik). Siiski oleks suurema pingutuse korral tõenäoliselt 

võimalik neid linde edukalt ka rohkem püüda, kuid tegevusega tuleb olla ettevaatlik, kuna ühel juhul 

jättis emaslind pesa pärast püüdmist maha. Kiivitajate puhul on hiljuti välja tulnud (avaldamata 

andmed), et nad võivad pärast kurna hukku liikuda pesitsusalast sadu kilomeetreid eemale, mistõttu 

ei pruugi värvimärgistamine selle linnu puhul anda soovitud tulemust. Kiivitaja Eesti populatsiooni 

pesapaigatruuduse tase vajaks üldisemat uuringut, mis keskenduks ka aladele väljaspool rannaniidu 

elupaika.   

Kokkuvõte 
Uuringu tulemused kinnitasid juba eelmise uuringu käigus välja tulnud tulemust niidukahlajate liiga 

madalast koorumisedukusest rannaniitudel. Kinnitust leidis ka info, et enim pesi sööb rebane, 

seejärel šaakal, pesarüüstajana lisandus mäger. Vareslastest oli jätkuvalt ainus pesarüüstaja ronk. 

Seevastu tehispesakatses, kus selgus, et tehispesad ei sobi rannaniitudel asendama rüüsteuuringutes 

päris kurni, oli rüüstajaks ka vares. See näitab, et arvamus varese poolt põhjustatud rüüste kohta 

võibki põhineda tehispesakatsetest (Madden et al., 2015), mis võivad anda ebatäpseid tulemusi. 

Niidukahlajate pesade suure tõenäosusega taastootmispiirist allpool olev koorumisedukus tähendab, 

et need liigid võivad Eesti rannaniitudel hetkel elada väljasuremisvõlas. Seega on väga oluline 

töötada välja toimivad meetodid pesade rüüstekoormuse vähendamiseks. Pesade rüüstekoormust 

saab vähendada röövloomade arvukuse või käitumise reguleerimisega, kasutatavad võtted 

varieeruvad suunatud jahipidamisest röövloomakindlate aedade (pesa või kogu ala ümbritsevad) ning 

alternatiivsete toiduobjektideni (Smith et al., 2010, 2011).  

Uuringu tulemusena selgus ka, et värvimärgistamine ja seejärel värvimärgistatud lindude jälgimine on 

niivõrd töömahukas, et eeldab keskendumist peamiselt sellele tegevusele. Siiski on 

värvimärgistamine oluline viis, kuidas tulevikus rannaniidul pesitsevate lindude demograafia kohta 

rohkem teada saada ning vähemalt niidurüdi jaoks andis käesolev uuring tugeva alguse tulevasteks 

tegevusteks. Töömahu mõttes lihtsam, kuid seadmete arvestuses kulukam, on lindude varustamine 

saatjatega, mis võimaldaks vastata mõningaid samu küsimusi, kuid annaks usaldusväärset infot 

näiteks ka elupaigakasutuse kohta.  
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