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Tarrno E v e s t u s 
Sihva, EE2515 Valgarnaa 

Alates 1988.  aastast jalgib autor koos Janek Evestusega kulliliste 
arvukust ja pesitsusokoloogiat Valgarnaal Otepaa Looduspargis. Vaatlusala 
suuruseks oli 1991.  aastani 1 5 0  krnz ning 1992. aastast 1 9 0  km2. Aasta- 
aastalt on uuritus paranenud, vaid 1996. aastal katkesid valitood juunist 
kuni juuli lbpuni. 

Mets katab vaatlusala territooriurnist 50%, valdavad salu- (33% 
looduslikest tairnekooslustest) ja laanernetsad (1 6%). Tairnkatte eriparaks 
on nii rnadalsooniitude kui ka -rnetsade rohkus, sarnuti rnannikute vahesus 
- viirnaseid on pindalalt vaid 14%.  Usna tihe on vetevbrk, suurirnad j6ed 
on Elva jBgi (koos lisajdgedega) ning Vaike-Ernajbgi. Jarvi-jarvikuid on 5 0  
umber, neist 4 0 %  pindalalt alla 1 ha. lnirnasustus on suurernalt jaolt hBre, 
"kultuuristaturn" on Otepaa Iahiumbrus ning Otepaalt Iaane ja pdhja poole 
jaav ala. 

Aastatel 1988-1 996 registreeriti vaatlusalal uheksa liiki kullilisi. 
Kindlad pesitsejad olid herilaseviu (PERAPI), kanakull (ACCGEN), raudkull 
(ACCNIS), hiireviu (BUTBUT), vaike-konnakotkas (AQUPOM), roo-loorkull 
(CIRAER) ja IBopistrik (FALSUB). Vaadeldi veel kalakotkast ja soo-loorkulli. 

Pesitsevate liikide arvukus on esitatud tabelis 1.  Arvukuse 
hindarnisel arvestati aarealade vahernat uuritust ja liikidele sobivate 
biotoopide olernasolu. MBisteid "asustatud pesitsusterritooriurn" ja "paar" 
kasutatakse tekstis sunonuurnidena. Uldiselt oli kulliliste arvukus 
vaatlusperioodil kullalt stabiilne, ainult hiireviul vahenes see kahel viirnasel 
aastal. Pearnist negatiivset rndju pesitsusedukusele avaldavad viirnastel 
aastal sagenenud rnetsaraied. 

Herilaseviu on iga-aastane vahearvukas pesitseja, kelle arvukust 
enarnasti alahinnatakse. Vaatlusalal on teada 1 0  pesitsusterritooriumi, 
rnillest eri aastatel asustati 3-7.  

Vaatlusala 11  pesast paiknes 8 kuusel, 1 kasel ja 2 rnannil. 
Pesitsusbiotoobiks olid varjulised kuivad laanekuusikud (5 pesa), niiske, 
rnanni osalusega laanekuusik (I), salurnets (4) ja raiesrnik 
seernnemandidega (1  ) .  Viirnatirnainitud ala (ca 2 ha) ijrnbritses soornannik, 
vana salumets ning niit. Kaheksa pesa vahetus Iaheduses (200  rn pesast) 
asus margala vBi jdgi koos sooniiduga. 

Enamasti pesitseb herilaseviu teistest kullilistest eraldi. Siiski pesitses 
1989. a. uks paar Iahestikku kanakulliga (ebaBnnestunult) ja 1993. a. 
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teine paar hiireviu naabruses (viimane pesitses herilaseviu vanas pesas, 
3 3 0  m uuest). Kahe samal aastal asustatud pesade vahim vahemaa on 
olnud 2000  ja 21 0 0  m .  

Kurn koosneb 2 munast, ijheksal korral I I -st pesitsus Bnnestus, 
kBigil juhtudel IennuvBimastus 2 poega. Pojad lennuvdimestuvad augusti 
alguses (05.08.1 9 9 0  ja 02.08.1 991 ) .  

Hiireviu on vaatlusala arvukaim kulliline, kelle avastatud paaride 
arv kBikus 26-st 34-ni. KBrgemat arvukust margati aastatel 1990, 1991 
ja 1992, kuid kdikumine pole olnud suur. 

Vaatlusalal leiti seitsme aasta jooksul 6 3  pesa, nendest 2 8  paiknes 
kasel, 2 4  kuusel, 8 mannil, 2 haaval ja 1 sanglepal. Huvitav oli iihe paari 
pesitsemine moodunudaastases raudkullipesas ja teise paari pesitsemine 
hallhaigrukoloonias (antud aastal oli asustatud vaid 3 hallhaigru pesa). 
Neljakiimne neljast pesast 50% on olnud kasutusel vahemalt kaks aastat, 
1 4 %  pesadest isegi kolm aastat jarjest. 

Kahe Iahima asustatud pesa vahekaugus on olnud 700, 800, 1600  
(2  juhul) ja 1800  m. Kuna hiireviude arvukus on kBrge, pesitsevad nad 
t iht i  Iahestikku teiste kulliliste ja kakulistega. Poegadega hiireviupesa 
vahemaa kanakulli poegadega pesani on olnud 4 0 0  m, herilaseviu pesani 
3 3 0  m, raudkulli pesani 1 0 0  m, handkaku pesani 1 2 0  m ( 2  korral) ja 180  
m.  KBigil juhtudel pesitses hiireviu edukalt. Ainult hiireviu ja konnakotka 
territooriumid asuvad teineteisest kaugemal - vahemalt 8 0 0  m .  

Tabel 1. Kulliliste pesitsusaegne arvukus Otepaa vaatlusalal 0 - arvukus hindamata). 
Table 7. Numbers of breeding raptors at Otepaa study area f.7 - numbers unknown). 

Liik Kindlaid ~ a a r e  Arvukuse 
~ - - -  

Species Number of coniirmed pairs hinnang 

Aasta 1 Year Estima ted 
numbers 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PERAPI 3 3 3 4 4 7 6 8 9-13 
ACCGEN 4 5 5 7 7 7 6 -7  7-10 
ACCNIS 3 3 2 7 5 5 ? ? 10-20 
BUTBUT 26 33 30 30  34  33 32 28 35-45 
AQUPOM 1 3 2 4 4 5 5 5 5-9 
CIRAER 2 2 2 1 2 2 1 2 2-3 
FALSUB 3 5 4 4 3 4 4 ? 6-9 
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Pesakonnas (n=85 )  on olnud 41  juhul 1 poeg, 4 0  juhul 2 ja ainult 
4 juhul 3 poega. Kui keskrnine kurna suurus oli 2,55 rnuna, siis keskrnine 
pesakonna suurus vaid 1,58 poega. Pesakonna keskrnine suurus kBigub 
aastati, kuid pikernas perspektiivis on olnud stabiilne (joonis 1 ). 

Pojad on vBirnelised pesast lahkurna juba alates juuni teisest poolest, 
kuid norrnaalselt lahkuvad juuni viirnasel kolrnandikul. KBige varern 
IennuvBirnestusid pojad 17. juunil 1989, kBige hiljern vaadeldi poegi pesas 
1. juulil 1988.  

Kanakulli on viirnastel aastatel leitud stabiilselt 7 paari. Teada on 8 
pesitsusterritooriurni 1 8  pesaga (1 2 pesa kuusel, 4 kasel ja 2 haaval). 

Vaatarnata intensiivsetele talvistele rnetsaraietele alates 1 993.  
aastast 3 pesapaigal, on paarid jaanud neile truuks ( 2  paari ehitasid uue 
pesa 60-300 rn eelrnisel aastal kasutatud pesast, 3. paar pesitses vanas 
pesas). 1994.  a. pesitses 2 paari vanas pesas, 4 ehitasid uue (7. paari uus 
pesa jai leidrnata). 1995. a. vahetas vaid 1 paar pesa, 4 paari pesitses 
vanas pesas. Uus pesa asub enarnasti vana vahetus Iaheduses. 

Pesitsusbiotoobiks valib kanakull kupses eas salurnetsa ( 6  paari) vBi 
palurnetsa (1 ), eelistatult suures rnetsarnassiivis ( 6  paari). Asustatud 
pesade (pesitsusterritooriurnite) vahernaa on olnud 5600, 5700, 6000, 
6300, 6600, 7 0 0 0  ja 7100  rn. 1996.  aastal oli kahe asustatud pesa 
vahemaa ainult 2500  rn. 

Pesakonna keskrnine suurus on pidevalt langenud (joonis 1 ) .  
Kolrnekurnne kuuest pesakonnast oli kurnnes 4 poega, neljateistkurnnes 
3 poega, kurnnes 2 poega ja kahes vaid 1 poeg. Uheksa vaatlusaasta 
jooksul ebaBnnestus pesitsernine vaid 3 juhul: 1993. a. leiti pesa alt ainsa 
poja laip, 1996.  aastal huljati uks pesa rnunadega ja teise pessa ei 
rnunetud. 

Raudkulli arvukust on terna varjulise eluviisi tBttu raske hinnata. 
Teada on 1 2  pesitsusterritooriurni, enarnik leitud paaridest asustab 
vaatlusala IBuna- ja keskosa. Raudkull pesitseb aastaid sarnal 
pesitsusterritooriurnil, kuid ehitab igal aastal uue pesa. Viirnaste aastate 
suurernat arvukust vBib pBhjustada uurituse paranernine. Arvukuse 
kBrgseis oli 1992.  a. 

Seni leitud 8 pesa asusid kdik kuuskedel 4-9 rn kBrgusel. 
Pesitsusbiotoobiks valib raudkull noorernad soostunud kuusikud. 
Asustatud pesade vahernaa on olnud 600, 1300, 21  0 0  ja 2300  rn, sama 
paari pesade vahernaa 200  ja 9 0 0  rn. 

Kolrnes kurnas oli 4 ja neljas 5 rnuna. Kaheksast pesitsusest 
Bnnestus 5 (62 .5%).  Pojad saavad IennuvBirnelisteks juuli alguses (kBige 
varern 23.  juunil 1990, kBige hiljern 8. juulil 1992).  
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Roo-loorkulle leidub vaatlusalal 2 paari. Esimene on 1989. a.-st 
pesitsenud edukalt Arulas. Teist paari vaadeldi 1988. a. Luusjarve Iahedal 
toitumas, 1990.  ja 1991. a. leiti Luusjarvelt ka pesa. 1993.  ja 1994. a. 
pesitses see paar Kukemae jarvel, kuid 1996.  a. kolis tagasi Luusjarvele. 
1994. a. vaadeldi veel uht paari Hellenurme Iahedal Elva jBe Bares 
valjaspool vaatlusala. 

KBik kolm jarve on vaikesed (Luusjarv 2,7 ha, Arula Mudajarv 1,5 ha 
ja Kukemae jarv 4,3 ha), kuid asetsevad avamaastikul ja neid umbritseb 
margala roostikuga. 

Pesakonnas on olnud 2-5, keskmiselt 3,8 poega (n = 5) .  

Vaike-konnakotka arvukus suureneb. 1994. a. oli teada kolme paari 
pesitsemine ja veel kahes kohas vaadeldi kotkaid pesitsusajal. Lisaks 
kohati uhte paari Palupera Iahedal (jaab vaatlusalalt napilt valja). Kokku on 
vaatlusalal teada 9 territooriumi, millest 4 on peaaegu igal aastal 
asustatud. Seitse territooriumi paikneb vaatlusala Iduna- ja Iaaneosas, kaks 
pdhjaosas. 

A A S T A  / YEAR 

ACCGEN n BUTBUT 

Joonis 1. Kanakulli (N = 39)  ja hiireviu (N =97 )  keskmine 
pesakonna suurus Otepaa vaatlusalal. 
Figure 7. Average brood size of the Goshawk IN= 39) and the 
Buzzard (N = 9 7) at Otepaa area. 
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Pesitsemiseks valitakse rnarjemad vanad kuuse-segametsad, viis 
pesitsusterritooriurni asub jdgede vahetus Iaheduses. Asustatud 
pesitsusterritooriurnide vahemaa on olnud 3500, 4000, 5700  ja 6000  rn. 
KBik 7 leitud pesa asusid kuuskedel, rnetsaserva Iahedal. Viis pesa oli 
rajatud vanadele (iile 7 0  a.) puudele, kaks paiknes keskealistel puudel. 

Pesitsusedukus on rnadal - pesitsernine dnnestus vaid 5 juhul I 1-st 
(1 994. a. oli edukas vaid uks pesitsus kolmest). Eduka pesitsernise kohta 
lennuvdimestus alati 1 poeg. Pojad lahkuvad pesast juuli lBpul vBi augusti 
algul, kdige varern 19. juulil 1990  ja kdige hiljern 9. augustil 1994. 

LBopistrik. Seitsrnest kindlakstehtud pesitsusterritooriurnist asustati 
aastas 3-6. Huvitav on see, e t  uhtki territooriumi pole leitud vaatlusala 
pdhjaosas, kus asuvad ala ainsad suured palumetsad. 

Leitud on vaid 4 pesa, kBik mandidel vareslaste (2 hallvarese ja 1 
ronga) vanades pesades. Sarnaselt raudkullile vahetab IBopistrik igal aastal 
pesitsuskohta. Pesitsusbiotoobiks valib liik avarnaastikuga piirnevaid laane- 
vdi laane-salurnetsa tiiupi rnetsatukki. 

Kahes pesas lennuvdimestus 3 poega, lennuvdimestumine toirnus 
31 . juulil 1 9 9 0  ja 2. augustil 1 991 . 

Raptors in the surroundings of Otepaa 

The author has studied numbers and breeding success of raptors near Otepaa 
(Valga district). Up to 1991, 150 sq. km-s were investigated, instead of 190 sq. 
km-s since 1992. Forests cover 50% of the area, nemoral forests and boreal pine 
forests dominate. 

Nine raptor species were detected in 1988-1996, two of them (Montagu's 
Harrier and the Osprey) as non-breeders. The number of occupied breeding 
territories of other species is shown in Table 1. The dominating species is the 
Common Buzzard (on average 17.3 territories per 100 sq. km-s). 

The brood size was almost stable in the Common Buzzard contrasting to the 
declining trend in the Goshawk (Fig. 1). 


