
00biku ja k6rkja-roolinnu loendustulemuste varieeruvusest 
Variation in the results of Tlzmsk Nightingale and Sedge Warbler counts 

Lindude arvukuse hindamisel piirdutakse sageli 1-2 loendusega. Vahene 
loenduste arv v6ib aga tegelikust arvust jatta petliku mulje, sest lindude laulmise 

intensiivsus ja kestvus muutuvad pesitsusperioodi jooksul. Tulemuste varieeruvuse 

hindamiseks loendasin iiiibikuid (Lt~scinia luscinia) ja kdrkja-roolinde (Acroceplzalus 

schoenobaeus) 19.05-01.06.1992. a. kuuel korral Parnumaal Paatsalu lahe aares 5,2 km 

pikkusel piiramata laiusega transektil. Valitiiod toimusid kell 23.00-00.30, tuul oli 

loenduse ajal vaikne kuni ndrk, taevas selge, temperatuur 12-16°C. 

Loendustulemused on esitatud tabelis 1. Keskmiselt kohati 18,3 laulvat iiiibikut 

(SD=4,1; CV=22,5%), nende arv kasvas loendusperioodi algul, seejarel kahanes 
margatavalt ning tdusis uuesti juuni algul. Kdrkja-roolinde loendati keskmiselt 2,7 is. 

(SD=1,5; CV 56,5%), loendusperioodi jooksul laulvate isendite arv iildjoontes kasvas. 

diibikud saabuvad Eestisse keskmiselt 10. mail, 1992. aastal oli keskmine 

saabumisaeg 12. mai, vastavad naitajad kdrkja-roolinnu kohta on 13. mai ja 12. mai 

(Rootsnziie, L. 1998: Riindlindude saabumzne Eestisse 1987-1996, 1. TA Kirjastus, Tallinn). 

Seega olid esimesed oobikud vaatlusalal olnud ligi nadala ning loenduste alguseks 

juba taies lauluhoos. Uute, veel vabade territooriumide hdivamisega on seletatav 

laulvate isendite arvu kasv loendusperioodi algul. Samas on huvitav registreeritud 

isendite arvu kahanemine loendusperioodi teises pooles, kuigi ilmastikuolud olid 
stabiilsed. Vdimalik, et taolise lauluaktiivsuse muutuse p6hjused peitus~d lindude 

kaitumises - pesitsusterritooriumi- 
Tabel 1. diibiku ja korkja-roolinnu laulvate de hdivamise ja paaride moodustu- 
isendite arv 1992. a. loendusperioodil. misega kaasnenud k6rgele aktiivsu- 
Table 1.  Numbers of singing Nightingales and sele jargnes stabiliseerumine, 
Sedge Warblers in tlze 1992 census. Seega v6ime pesitsusperioodi 
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Vaiketiilli madalast pesitsusedukusest 
Low breeding success in the Little Ringed Plover 

1999. aasta juunis vaatlesin kolme vaiketullipaari (Charndrius dubius) pesit- 

semist Taaksi kruusaka rjaaris Viljandimaal. 
Esimene, kahe munaga pesa, leiti juuni alp11 vaikeselt kruusaseljandikult. 

Emaslind haudus, kuid isaslindu pesitsusterritooriumil naha ei olnud. 4. juunil oli 

pesa ruustatud. 12. juunil leiti samalt seljandikult, vaid 2,l meetri kauguselt eelmisest 

pesalohust LILIS pesa nelja munaga. Neid haudunud emaslind puuti ja rcingastati. 

Isaslindu ei olnud pesa umbruses margata ka sel korral. 19. juunil oli pesa jarje- 

kordselt riiiistatud, territooriumi hoidis arev, rdngast kandev emaslind. 

Teine pesa asus eelmisest umbes 100 meetri kaugusel (umbes 20 meetri 
kaugusel eelmisel aastal leitud pesalohust). 4. juunil oli pesas neli muna, mida 

hnudus emaslind. 12. juunil olid pesa juures mcilemad vanalinnud, emaslind puiiti ja 

riingastati. 19. juunil piiiiti pesast umbes 20 meetri kauguselt kdrgema rohurindega 

alalt kolm poega. Neid hooldas kaks vanalindu, mdlemad rdngata. Mune haudunud 

rcingaga emaslind konutas apaatsena pesa lahedal asul~ud veesilma lahedal ning 

poegade hooldamisest osa ei vcitnud. 

Kolmas pesa leiti 6. juunil eelmisest ca 100 meetri kauguselt (eelmise aasta 
pesakohast maksimaalselt viie meetri kauguselt!). Pesas oli kolm hukkunud loode- 

tega (koorumisaukudega) muna ja selle laheduses iiks umbes kiimnepaevane poeg, 
keda hooldasid kaks vanalindu. Kuigi munadest cihkus juba raipehaisu, kais emas- 

lind neid aeg-ajalt soojendamas. 12. juunil oli pesa huljatud ning ainukest poega oli 

hooldama jaanud emaslind. 

Kokkuvcittes koorus 1999. a. suvel kolme tullipaari poolt munetud vahemalt 14 

munast vaid neli poega, kellest lenn~~vciimestus vahemalt ilks noorlind. Vdrdlevalt 

pesitses 2002. aastal samas kaks tiillipaari, kelle pesitsuskatsed ebaiinnestusid. 

Mujal on taheldatud, et pesitsevn paariga uhineb sageli ka kolmas vdi isegi 

neljas lind, kes vcitavad osa nii territooriumi kaitsmisest, haudumisest kui ka 

poegade hooldamisest (suzuw.birdsojbritnin.co.uk; zuzuzu.naturia.per.sg). Tegemist v6ib 

olla paarilis(t)ega eelnevatest pesitsemistest. Tavaliselt riiakas tullipaar suhtuvat oma 

"abilistesse" kdigiti tolerantselt. See asjaolu selgitaks ka mune haudunud, kuid 
pesakonna parast poegade koorulnist hiiljanud emaslimu kaitumist teisena leitud 

pesa laheduses. 
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