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KokkuvCite. Suurkoovitaja (Nuiiirnius arquata) arvukust himlati 1963.-2002. a. 
umbes 100 km2 suurusel Saue vaatlusalal Tallinna ljhedal. Vaatlusala maastik on 
mosaiikne ning avatud kultuurmaastiku osatahtsus on aastate jooksul suurenenud. 
Arvukuse hindamiseks kasutati joontakseerimist 50 m laiusel loendusribal. Nelja- 
kiimne aasta keskmine asustustil~edus kogu ala loikes oli 1,5 paari/km?. Suurim 
keskmine tihedus oli heinamaal - 3,7 paari/kmz, veidi vaiksem karjamaal - 2,4 
paari/km? ning oluliselt vaiksem pdllul ning puis- ja pBdsasniidu1, vastavalt 1,2 ja 0,7 
paari/km'. Arvukus kBikus enim karjamaadel ja kdige vahem heinamaadel. Liigi 
arvukus on Saue vaatlusalal tdusnud, elupaikade lBikes on t6us statistiliselt 
usaldatav pollul ja karjamaal. 

Sissejuhatus 

Suurkoovitaja levik ja arvukus soltuvad sobilike elupaikade olemasolust 

ja kvaliteedist. Selle linnu traditsiooniliseks elupaigaks peetakse tarnarikkaid 

soid ja rabamaastikku kanarbiku, sinihelmika ja villpeaga (Peitzmeier 1952). 

Tanapaeval on selliseid elupaiku vaheks jaanud ning liik pesitseb peamiselt 

mitmesugustel rohumaadel ning haritaval pdllumajandusmaastikul, kuid ka 

rannikudiiiinidel (liivapinnasel pesitsevad suurkoovitajad naiteks Hollandis; 

van Klinken 1994). Kuigi suurkoovitaja on naiteks Prantsusmaal, Hollandis ja 

Suurbritannias asunud jarjest enam pesitsema ~dllumajandusrnaastikku 

(Cramp & Simmons 1983, Gibbons e t  a l .  1993), on tema pesitsusedukus 

suurem poollooduslikes elupaikades (Baines 1988, Berg 1991). Viimasel 

aastakiimnel ongi koovitaja asustustiheduse t6us p6llumaastikus peatunud 

ning kohati asendunud langusega (Beintema e t  a l .  1995, de Jong & Berg 2001, 

Nehls e t  a l .  2001). P6hja-Inglismaal vahenes arvukus rohumaade kultuuris- 

tamisel oluliselt - kiimnelt iihe paarini ruutkilomeetri kohta (Baines 1988). 

Suurkoovitaja arvukuse muutused erinevad Euroopa eri osades. 

Prantsusmaal on taheldatud arvukuse mlirgatavat t6usu (Sigwalt 1994). 



Hollandis eristatakse ,,rohumaan ja , ,muudn populatsiooni, kusjuures esimene 

neist kahaneb ja teine on  stabiilne (van Dijk 1995). Arvukuse langust o n  

ta l~eldatud veel Soomes, Rootsis ja Norras (Henriksen 1991) ning Saksamaa 

m6nedes piirkondades (Opitz 1982, Ranftl 1982). Suurbritannia kohta on 

hinnangud vastakad: m6ne autori jargi arvukus kahaneb (Gibbons ef a l .  1993), 

m6ne jargi on  stabiilne (Heath e t  a l .  2000). Eestis arvatakse pesitsevat 1000- 

3000 paari suurkoovitajaid ning liigi arvukus langeb (Ldhmus e t  a l .  1998). 

Materjal ja metoodika 

Saue vaatlusala paikneb Harjumaal Tallinn-Laagri-Saku-Kiisa-Keila vahelisel 

maa-alal, UTM ruudustiku jargi pdhiliselt LFI cl ja c2 piirides. Kogu vaatlusala 

l~olrnab umbes 100 km2, kuid pdhilised loendused toimusid 60-70 km2 tuumikalal. 

Vaatlusala maastik on suhteliselt mosaiikne, avatud kultuurmaastiku osatahtsus on 

aastate jooksul suurenenud. 1960. aastate algul Vaana ja eriti Keila joe kallastel 

esinenud luhad on nuiidseks praktiliselt kadunud. Nende asemel laiuvad pollud, 

kohati suurte massiividena. Looduslikud heinamaad on asendunud kultuur- 

niitudega, antud toos on molemaid biotoope siiski koos kasitletud, ehkki kaasnevad 

muudatused taimestiku struktuuris vdivad muuta liigi asustustihedust. Kunagise 

maaparanduse kaigus kuivendati mitmed p66sassood ja niisked puisniidud ja 

raadati kohati poldudeks (vt. ka Tuule c t  a l .  2001). 

Suurkoovitaja pesitsusaegse arvukuse hindamiseks kasutati joontakseerimise 

meetodit ja arvele v6eti 25 + 25 m loendusribasse jaavad haudepaarid, milleks loeti 

arevad territoriaalsed paarid, harvem pesad ja pesakomad. Viiekiimne meetri laiune 

loendusriba on suure pesitsusterritooriumiga suurkoovitaja jaoks kiill liialt kitsas, 

kuid voimaldab teha otseseid vdrdlusi teiste liikidega, sest samast metoodikat on 

kasutatud uurimisalal jdtkuvalt paljude liikide puhul (nt. Tuule e t  a l .  2002). 

Probleemi aitab kompenseerida asjaolu, et loendajad kontrollisid binokliga uuritava 

ala enne labimist alati iile ja hoidsid sellel jatkuvalt silma peal, et tdesti vaid tsoonis 

pesitsevaid paare arvele vbtta. 

Igal hooajal oli kasutusel viihemalt 10-12 pohitransekti, mis aastate jooksul 

maastike muuturnise tottu siiski mdnevorra nihkusid. Olenevalt kevade arengust 

alustati koovitajaloendusi 18. aprilli ja 2. mai vahel, keskmiselt 25. aprillil. Loendused 

kestsid keskmiselt 15. juunini (31. maini kuni 29. juunini), mis teeb vaatlusperioodi 

keskmiseks pikkuseks 52 paeva, kusjuures sesooni kohta sooritati kuni 20 loendust. 
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Tulemused 

Uldiselt on suurkoovitaja arvukus Saue vaatlusalal tiiusnud (Pearsoni 

r=0,42, p<0,01), vaid 1990. aastate 16pus nais liigi arvukus m6neti langevat. 

Neljakumne vaatlusaasta jooksul on suurkoovitaja arvukus pidevalt kiiiku- 

nud, kusjuures rnargatavad on umbes 4-aastased vaikesed tsiiklid ning umbes 

8-aastased suured tsuklid (joonis 1). 

Neljast eristatud elupaigast oli suurkoovitaja arvukus suurim heinamaal 

- 3,7 paari/km2, veidi vaiksem karjamaal - 2,4 paari/km2 ning marksa 

vaiksem p611ul ning puis- ja pddsasniidul, vastavalt 1,2 ja 0,7 paari/km2 (tabel 

1). Seejuures kiiikus arvukus enim karjamaadel (CV=90%) ja k6ige vahem 

heinamaadel (CV=62°/~). Arvukuse tdus oli statistiliselt usaldatav p6llul ja 

karjamaal. Heinamaal ning puis- ja pddsasniidul oli muutus ebausaldatav, 

seejuures viimases elupaigas iihtlasi negatiivne. 

Karjamaadel oli suurkoovitaja pesitsemine esimese kiimne aasta jooksul 

ebaregulaarne, jargneva kiimnendi jooksul kasvas arvukus enam-vahem 

pidevalt (tipp-perioodil oli koovitaja asustustihedus siin isegi suurem kui 

teistes elupaikades), viimasel kiimnendil on aga suhteliselt uhtlaselt langenud. 

Pdldudele asus koovitaja esmakordselt pesitsema alles 1969. aastal ning 

regulaarselt alates 1972. a. 1981. aastani asustustihedus siin tasapisi tdusis ning 

on seejarel piisinud suhteliselt stabiilsena (laugete kdikumistega). Puis- ja 

podsasniitudel oli suurkoovitaja asustustihedus suurem vaatlusperioodi 

esimesel poolel, seejarel k6ikus tugevalt ning on viimasel kumnekonnal aastal 

olnud uhtlaselt madal (joonis 2). 

Aasta I Year 

Joonis 1. Suurkoovitaja a sus tus t ihed~~se  muutus Saue seirealal aastatel 1963-2002. 

Figzrrr I .  C l i n i i ~ ~ s  i n  t11p d e v i s i t y  q C ~ l r l c l u  iri Suuc  l i l o t ,  1963-2007. 



Tabel 1. Andmeid suurkoovitaja asustustiheduse kohta Saue seirealal aastatel 2963'- 
2002. Keskmistele on lisatud miinim~un-maksin~um (suljiudes) v6i ? standardhalve. 

Table 1. Results of tllr transeci counts  of Ct~rlezu in the Saue plot, 1983-2002 ( i i 1 ~ 1 7 1 7  + 
S.D., and n ~ i n - n z a x  in  brackets). 

Biotoop / Habitat 
Puis- ja 

Pdld Heinamaa Karjamaa p66sasniit 

Arable M e a d o w  or ~ a s t l r r e  W o o d e d  O r  

field kayf ie  l~ield b u s l ~ y  nzcadozv - 
Transektide pikkus, km aastas 57,O 17,8 20,l 693 

L P n g t l l  of transects, k m  per year (17-109) (2-77) (147)  (30-152) 
Asustustihedus, paari/ km2 1,2 k 1,0 3,7 +2,3 2,4 i 2 , 2  0,7 t 0,5 

D e n s ~ t y ,  palrs / k~n-' (0-3,l) (O,3-7,7) (0-8,l) (0,l-2,0) 
Asustustiheduse varieeruvus 82 62 90 65 
(CV), % / CV of nnnnnl  density, '%, 
Trend (Pearson'i r) 0,53""' 0,20 0,54*" 4 , 3 0  - 

* %* 

olulisuse tdeniiosus p<0,001 1 sigrr(ficcrnce level 1~<0.001 

- pujs- ]a pdbsas. ----- Helnarnaa - - Kaqamaa Pdld I Field 
nildud I Wooded or Hayfield or Pasture 

I 
bushy meadows meadow 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Aasta / Year 

Joonis 2 .  Suurkoovitaja asustustiheduse muutused Saue seirealal erinevates 
elupaikades aastatel 1963-2002. 
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100% P u s  la podsasnlldud 
Wooded arbushy meadows 

' " &" 1 Karjarnaa, Pasture 

Id I he ld  

1963 1973 1983 1993 

Aasta 1 Year 

Joonis 3. Saue seireala suurkoovitajate pesapaikade jaotumine erinevate biotoopide 
vahel aastatel 1963-2002. 

Figure 3 Hnbztat dls tr lbut lon (% of  the p o p l ~ l n t i o n )  o f  the Curlew In Snue plot, 1963- 
2002 

Labi neljakiimne aasta on erinevate elupaikade osakaal suurkoovitaja 

pesitsusbiotoopidena muutunud. Esimestel loendusaastatel leiti iile poole 

paaridest puis- ja pddsasniitudelt, 1966. aastast kuni 1970. aastate alguseni 

viiib sama vaita heinamaade kohta. Edaspidi registreeriti jarjest enam 

territooriume pbldudel ning 1980. aastatel kasvas ka karjamaade osakaal 

suurkoovitaja pesitsuspaigana (joonis 3). 

Arutelu 

Kui varem asustas suurkoovitaja Saue iimbruses vaid niiskeid heinamaid 

ja margade puisniitude lagedamaid osi, siis alates 1960. aastate algusest 

pesitses iiksikuid paare ka marjematel karjamaaosadel. 1970. aastatel 

karjamaal pesitsejate arvukus tbusis. Saue piirkonnas asus liik esmakordselt 

p6ldudele pesitsema 1969. aastal ning muutus regulaarseks pesitsejaks 1972. 

aastast (Tuule 1982). L6una-Eestis taheldas V. ielnin suurkoovitaja iimber- 

asumist pdldudele ligi 20 aastat varem: Vellavere kandis pesitses liik 

esmakordselt p6llul 1952. a,, jargmisel aastal leiti pdldudelt juba kolrn paari 

ning 1954. a. neli paari ( ~ e l n i n  1962). 
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Ulatuslikumad maaparandustood toimusid Saue vaatlusalal enamasti 

1960. aastate ldpul ja 1970. aastate algul, vahemal maaral dreeniti maid veel 

kuni 1980. aastate alguseni. Taielikult peatusid maaparanduslikud toiid 1990. 

aastate alguseks (Tuule et 01. 2002). Rohumaade kuivendamine halvendab 

suurkoovitaja toitumistingimusi ning on seeparast iiheks oluliseks arvukust 

reguleerivaks teguriks (Beintema e t  al. 1997). Arvukuse kahanemine vdib olla 

juba vaga suur, kui kuivendamisele lisandub vaetamine ja heintaimede kiilv 

(Baines 1988), nende mdju vbib olla samavaarne elupaikade kadumisega 

(Ratcliffe 1990). Tanu suuremale rohuproduktsioonile kaasneb tihti veel 

intensiivsem karjatamine ning sellest tulenev kariloomade trampimiskahjustus 

(O'Connor & Shrubb 1986, Beintema & Muskens 1987) vdi siis varasest 

sileerirnisest tulenev vaga kdrge kurnade ja poegade hukkumine niitlnise ajal 

(Holzinger 1987, Grant 1997). 

Suurkoovitaja talub intensiivset pbllumajandust palju paremini kui 

naiteks mustsaba-vigle, kiivitaja, tutkas, punajalg-tilder vbi tikutaja (Beintema 

1986). See vdib olla pbhjuseks, miks suurkoovitaja ja kiivitaja arvukustrendid 

pole Saue vaatlusalal olnud sarnased (kiivitaja kohta vt. Tuule e t  nl .  2002). 

Tanu pikale nokale suudab taiskasvanud suurkoovitaja pehmes pinnases toitu 

hankida kuni 12-14 cm siigavuselt (Zwarts & Wanink 1984), millega teised 

samas elupaigas toituvad linnud hakkama ei saa. Samuti on oluline, et 

koovitaja suured territooriulnid holmavad alati mitut elupaika, mistdttu 

muutused uhe biotoobi kvaliteedis ei pruugi avaldada markimisvaarset mdju 

kogu territooriumi kvaliteedile. 

Kdlvikute keskmine pindala suurenes Sauel juba 1960. aastate algul, eriti 

aga kiimnendi teisel poolel ning 1970. aastatel. Antud perioodile langeb ka 

liigi arvukuse thus Sauel. Uldiselt toetab lageda ala suurenemine suur- 

koovitaja pesitsusedukust ning on teada, et suurkoovitaja territooriumid on 

harilikult vaga suured, Rootsis naiteks keskmiselt 45 * 29 ha (Berg 1991). 

Raadiotelemeetrilised uuringud on sedastanud, et ka koovitajad, kelle pesa 

asub rabas ja kes toituvad seda iimbritsevatel kblvikutel, eelistavad 

toitumiseks suuremaid pbllulappe oma pesapaiga laheduses (Robson & 

Percival 2002). Ilmselt on see seotud vaikseina riskiga langeda ro6vloolnade 

saagiks, eriti kui toitutakse vaikestes l~ajugruppides (Hassell Kr May 1985), 

ning teisalt annab konkreetsele isendile rohkem aega toitumiseks (Goss- 

Custard 19851. 
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Suur pesitsusterritoorium v6ib olla uheks pdhjuseks, rn~ks  liigi arvukus 

on Sauel olnud oluliselt madalam puis- ja p66sasniitude1, kus koovitaja piiuab 

eriti valtida just suuremate puude lahedust. Seejuures on neljakiimne aasta 

jooksul toimunud ka liigi arvukuse kahanemine antud elupaigas, mis on 

ilmselt seotud puude kasvuga ning kohatise v6sastumisega. 

Inglismaal kohatakse kurvitsalisi (k.a. suurkoovitajat) eriti arvukalt 

madalatel vesistel rannikualadel, mis talvel pidevalt ule ujutatakse ning kuhu 

ka suveks jaab marjemaid kohti (Fuller et  al. 1986, Shepherd & Stroud 1991). 

Ka Eestis on liigi arvukus iileujutatavatel rohu-maadel mitmeid kordi suurem 

kui pdllumajandusmaastikus keskmiselt, naiteks Kasari deltas kiiiindis 

suurkoovitaja arvukus 1950. aastatel 6-8 paarini ruutkilomeetril (Onno 1963), 

kuigi langes paari aastakumne parast kdigest 1-2 paarini ruutkilomeetri kohta 

(Kuresoo e t  a1. 1985). Headel aastatel vdib aga ka p6llumajandusmaastiku 

karjamaadel esineda asustustiheduse korgseise, naiteks Sauel saadi 1983. a. 

suurkoovitaja asustustiheduseks karjamaadel8,l paari ruutkilomeetril. 

Punktloenduste projekt kaivitus Eestis 1983. aastal (Kuresoo & Ader 

2000) ja suurkoovitaja pikaajaline trend Eestis on nendel andmetel olnud 

tugevalt ja usaldatavalt kahanev (Pearsoni r = -0,87, p<0,001). Huvitav on  

Saue andmete n6rk korrelatsioon punktloenduste andmetega (Pearsoni 

korrelatsioonikordaja punktloenduse ja Saue andmete vahel on vaid 0,27). 

Selle pdhjuseks on ilmselt liig suhteliselt hea seisund Sauel (elupaikade enam- 

vahem piisiv sobivus liigile), samal ajal kui paljudes teistes Eesti paikades on 

toimunud liigi arvukuse oluline langus. Uheks erinevuse pdhjuseks vdib olla 

ka vaadeldavate elupaikade erinevus, sest punktloenduse valim hdlmab lisaks 

kultuurmaastikule veel poollooduslikke ja looduslikke maastikke. 

Uldiselt peab tddema, et Eestis on hadasti vaja linnu-uuringuid ja 

loendusi p6llumajandusmaastikus, kuna selle elupaiga linnustiku kohta on 

vaga vahe kvantitatiivseid andmeid. Eriti ~roblemaatiline naib selles osas 

olevat suurkoovitaja, kes on oma suurte pesitsusterritooriumide ja suhteliselt 

varjatud tegevuse t6ttu raskesti loendatav. 



Numbers and population dynamics of the Curlew in the surroundings of 
Saue, 1963-2002 

Breeding Curlews (Nllnzeizi~ls nrqzlntn) were counted in a n  approximately 

100-km2 area in  the surroundings of Saue (near Tallinn), 1963-2002. The 

landscape is mosaic and the share of open agricultural habitats has increased 

during the s tudy years. The densities were estimated according to line transect 

counts o n  50-m wide transects. Tlie average annual density for the total area 

was 1.5 pairs/km2. The highest density was  on  meadows (3.7 p/km2), slightly 

less o n  pastures (2.4) and  significantly smaller o n  arable fields (1.2) and woody 

and  bushy meadows (0.7). The densities fluctuated most on  pastures and were 

most stable on  meadows. The total numbers of the species have been increased 

in the Saue area; among biotopes, the increases are reliable o n  arable fields and 

pastures. 
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