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KoklcuvBte. Sugisrandel peatuvaid seokurgi (Gnis  SI.IIS) on Hiiumaal regulaarselt loendatud 

alates 1982. aastast. Kurgede peatuspaigad asuvad valdavalt saare ida- la lfiunaosas, eeskatt 

Kiilia ja Hellamaa umbruses Koondumispiivkonnad on aastati olnud samad, kuid nende 

suhteline osatihtsus on varieerunud suurtes piirides. Kokku on Hiiumaal ajaperioodil 1982.- 

2002. a. sugiseti loendatud 96042311 peatuvat sookurge. Uldarvukus on suurtes piirides 

varieerunud ning margata on ndrka langustrendi, mis ei ole aga statistiliselt oluline. 

Peatuvate sookurgede arvukus sdltub olulisel rnaaral p6llurnajandustootmise struktuurist ja 

mahust saarel. Statistil~selt olulised positiivsed seosed leiti kurgede arvukuse ning talinisu, 

talirukki ja odra kasvupindade vahel, k6ige tugevamad olid need Hellamaa koondise puhul. 

Oluline negatiivne seos ilmnes suvinisu ning kaera kulvipinna ja sookurgede arvukuse 

vahel. 

Sissejuhatus 

Hiiumaal on siigisrartdel peatuvate sookul-gede (Grus grus) arvukust ja 

levikut jalgitud alates 1980. aastate algusest. Esimene iildloendus toimus 1982. 

a, ning seejarel on seda standardse metoodika jargi jarjepidevalt tehtud kuni 

tanaseni (Leito & Leito 1995, Leito 2000, 2002a). Peatuvate sookurgede 

arvukuse seost pdllumajandusega ei ole Hiiumaal ega mujal Eestis varem 

uuritud. See on aga oluline, sest p6llumajanduslikud kdvikud, eriti aga 

teraviljapc?llud, on sookurgedele siigisel pdhilisteks toitumisbiotoopideks ning 

potentsiaalseks toidubaasiks. Seet6ttu vdiks k6lvikute struktuur ja pindala 
mojutada ka sookurgede arvukust ja levikut ning kattesaadava toiduressursi 

maht ja kvaliteet omakorda lindude konditsiooni ning populatsiooni seisundit 

tervikuna. 

Hiiumaa on sellekohaste uuringute mudelalaks valitud mitmel pohjusel. 

Esiteks on Hiiumaa naol tegemist suhteliselt isoleeritud (merega iimbritsetud) 
ja autonoomse sookurgede koondumispiirkonnaga, kus igal aastal peatub 

arvukuse ja leviku muutuste analiiiisiks piisaval hulgal linde. Samss on ta 



piisavalt vaike selleks, et igal siigisel kogu saart hdlmavad sookurgede 

loendused labi viia ning kdiki p6llumassiive kui potentsiaalseid toitumispaiku 

inventeerida. Kolmandaks on sugisrandel peatuvate sookurgede poolt 

kasutatava saareosa (ilma metsase Kdpu poolsaareta) mddtmed sellised, et 

iihed ja samad kured on potentsiaalselt vdimelised toitumisalana kasutama 

kogu saart ning pdhimdtteliselt v6iks siin olla vaid iiks koondis. Kuna 

tegelikult formeerub igal siigisel enamasti hoopis neli eraldi koondist, siis 

peab sellel olema mingi oluline pdhjus, mida tuleks lahemalt uurida. 

Kaesoleva to6 eesmargiks on (1) iilevaate andmine Hiiumaal siigisrandel 

peatuvate sookurgede arvukuse ja leviku diinaamikast viimastel aasta- 

kumnetel ning (2) vdimalike seoste leidmine siigisrandel peatuvate 

sookurgede arvukuse ning pdllukultuuride kasvupinna ja saagi vahel. 

Materjal ja metoodika 

Pdhiosa toos kasutatud andmetest sookurgede siigisesest levikust ja 

arvukusest Hiiumaal on kogutud iihtse randekogumite uurimise metoodika 

jargi (Keskpaik 1989). Loendused viiakse labi sookurgede oobimispaikades 

6htul vdi/ja hommikul. Hommikune loendus algab iiks tund enne paikese 

tdusu ja 16peb tund parast paikese t6usu. Ohtune loendus algab kaks tundi 

enne paikese loojangut ja ldpeb kaks tundi parast paikese loojangut. Halva 

ilma korral (tugev sadu ja vaga piiratud nahtavus) on dhtused loendused 

ldpetatud ka varem, pool kuni iiks tund parast paikese loojangut. Lisaks 

standardsetele loendustele oobimispaigas on Hiiumaal alates 1990. aastast 

sookurgi loendatud ka paevasel toitumisel, kiilastades kahe paeva jooksul 

kdiki pdllumassiive. Paevaste loenduste kaigus kaardistatakse (M 1:150 000) 

kdik toitumisseltsingud, samuti pdllud kus linde ei kohatud. Loendused 

toimusid 15. ja 25. septembri vahel (n=18), valdavalt vahemikus 17.-22. 

september (n=12). 

Eesti Statistikaameti ning Eesti Talunike Liidu andmete pdhjal koostati 

andmebaas tahtsamate pdllukultuuride kogutoodangu ja kasvupinna kohta 

Hiiumaal aastail 1982-2001. Siinkohal tuleb markida, et andmed pdllu- 

majanduse kohta perioodil 1993-1998 on selgelt vahem usaldusvaarsed kui 
varasemad ning hilisemad andmed, kuna iihtsed karakteristikud ja nduded 
nende esitamiseks sel ajal puudusid. Toenaoliselt on arvnaitajad tegelikkuses 



sel perioodil suuremad kui meie toos naidatud, ent kuna vea rniiar on 

teadmata, ei olnud v6lmalik seda k6rvaldada. 

Sookurgede arvukuse aegridade analiiiisil kasutati Mann-Kendalli testi. 

Mann-Kendalli test kujutab endast mitteparameetrilist meetodit, mille abil on 

vbimalik detekteerida aegreas monotoonset trendi. Selle meetodi abil saab 

analuiisida suhteliselt liihikesi (>lo) auklikke aegridu ning meetod ei eelda 

andmestiku normaaljaotust ja homogeensust. Trendi olemasolu aegreas ja 

selle suunda hinnatakse Mann-Kendalli testi kahe statistiku, olulisuse tbe- 

naosuse (P) ja t6usu (S) abil. I'bllumajandusnaitajate ja sookurgede arvukuse 

vahelise seose analuiisimiseks kasutati Spearmani korrelatsioonikordajat (r.) 

ning seoseid kujutavatele joonistele on illustratiivsel eesmargil lisatud 

lineaarne (y=a+bx) v6i eksponentsiaalne (y=a(l-e~b") regressioonijoon seose 

suundumuse visualiseerimisoks. 

Joonis 1. Sookure siigisesed randepeatuspaigad (koondised) Hiiumaal: A = Hella- 
maa; B = Kaina; C = Vanam6isa; D = Reigi. 

Figzire 1. Di.rrr-ih~ltion of the uurunl1i .rtngirzg Cornnlon C~arie  or1 Hiiunzao Islond: A = 
Hell~~liirtr; R = Kiirnn; C = V<~~rcrrrlc?iso; D = Reigi. 



Tulemused ja arutelu 

Sookured peatuvad Hiiumaal valdavalt saare ida- ja lounaosas, vahesel 

maaral ka loodeosas (joonis 1). Randekogumite taoline levik on seotud 

sobivate toitumis- ja iiiibimispaikade paiknemisega. Eristada v6ib Hellamaa, 

Kaina, Vanamdisa ja Reigi koondisi. Kuna Reigi koondise kohta on andmeid 

vahe, siis on tema piirid ebaselged ning sectdttu joonisel tahistatud katkend- 

joonega. 

Sookure Hellan~acl koondise (varem tuntud ka Vohilaiu koondisena) linnud 

OObivad valdavalt Vohilaiu laanerannikul ja vainas ning mdnikord vahesel 
.. .. 

maaral (kuni paarkiimmend lindu) ka Hellamaa lahe p6hjaosas Tahvanina 

rannikul. Toitumispaigad asuvad oobimispaigast 1-15 km edela, laane ja loode 

suunas. Edelas ulatub koondise piir Suuremdisa, laanes Ndmba ja loodes 

Kardla ning Kukkani. Toiturnisel enamkasutatud pdllumassiivid on Prahla, 

Partsi, Loja, Undama, Tempa, Hellamaa, Varssu ja Vilivalla. Tinglik piir 

Hellamaa ja Kaina koondiste vahel kulgeb Suuremdisa - Undama joonel. 

Hellamaa koondises septembris loendatud kurgede arv on perioodil 1982- 

2002 suurtes piirides (40-1200 is.) varieerunud (tabel 1). Arvukuse 

diinaamikas v6ib taheldada nii fluktuatsioone kui ka teatud perioodilisust. 

Arvukuse esimene ~naksimum oli 1980-ndate keskel, teine 1990-ndate alguses 

ning kolmas 2000. aastal. Kdik kolm arvukuse maksimumi on lahedase 
.. .. 

vaartusega (1100-1200 is.). Esimene arvukuse madalseis oli 1980-ndate ldpus, 

teine 1990-ndate keskel ja kolmas 2000-ndate alguses. Arvukuse pikaajaline 

trend on norgalt langev, kuid statistiliselt mitteoluline (S=-0,87; P>0,05; n=l8). 

Tabel 1. Sugisrandel peatuvate sookurgede loendustulemused Hiiumaal 1982-2002 

Trrhle I. Censurer of the autun~rr rtngrn'q Comn~on C ~ n n e  011 Hrc~lrnan Irltrnrl 111 1982-2002 



Sookurgede a~-vukuse  dunaarnika Hellamaa koondises uhtib hasti 

suminaarse arvukuse dunaamikaga Hiiumaal (joonis 4 ) .  See o n  ka moistetav, 

sest tegemist on iihega kahest p6hikogumist,  m i s  suures osas maaravadki Bra 

koguarvukuse.  Hellamaal loendatud sookurgede arv o n  18 loendusaasta 

jooksul moodustanud 3-74'/0, keskmiselt  34% k6igist Hiiumaal loendatud 

l indudest .  

Kni l~n  koondise sookured oobivad valdavalt Kaina lahel, kuid viimasel ajal 

jarjest e n a m  ka Vaemla,  Ounaku  ja Salindmme lahtedel. Konkreetse oobimis- 

paiga valik s6ltub sobivate toitumispaikade lahedusest ning oobimispaiga 

tingimustest (veetasemest ja hairimisest inimese ning merikotkaste poolt). 

Toitumispaigad asuvad oobimispaigast 0,5513 k m  kaugusel kirde, pdhja, 

loode, Iaane, edela ja l6una suundades.  Ida-kirde suunas ulatub koondise piir 

Arukiila,  pdhja suunas Tammela,  loode suunas Aruselja, laane suunas Lelu, 

loode suunas Harju ning l6una suunas Kassari p6ldudeni.  Sugisrandel 

peatuvad sookured kasutavad Kaina lahte oobimispaigana teadaolevalt alates 

1982. aastast (Leito & Leito 1995). Perioodil 1982-2002 on  Kaina koondises 
septembris loendatud 150-1900 sookurge. Arvukuse varieeruvus ja 

perioodilisus o n  v a h e m  margatav kui Hellamaal, maks imum-  ja mi in imum-  

perioodid langevad uldjoontes k o k k u .  Arvukuse  pikaajaline muutustrend o n  

positiivne, ehkk i  statistiliselt mitteoluline (S=0,68; P>0,05; n=18). 

Sookurgede Vnnnnzdisn kootzdis o n  vdrreldes Hellamaa ja Kaina 
koondistega va iksem ning viimastel aastatel o n  seda kasutatud jarjest vahem.  

Kahjuks ei ole loendused siin to imunud  nii regulaarselt ku i  Kainas ja 

Hellamaal, mis tdt tu  ka toimunud muutused  ei ole nii tapselt teda. Koondise 

oobimispaigad asuvad Vanamdisa lahe rannikul. Toitumispaigad paiknevad 

oobimispaigast 3-10 k m  kaugusel kagu,  kirde ja pdhja suundades. Koondise 

piir ulatub kagu  suunas Emmaste, kirde suunas Harju ning pdhja suunas 

Nursteni.  Vanam6isa koondises loendatud sookurgede arv o n  varieerunud 

vahemikus  0-1370. Pikaajaline lineaartrend o n  selgelt langev, kuigi loenduste 

vahesuse ja hdreduse tdttu ei ole see seos statistiliselt usaldusvaarne. 

Vanamdisa koondise  haabumise peamiseks pdhjuseks o n  arvatavasti 

toiduressursi vahenemine seoses teraviljakasvatuse vahenemise ning pdldude 

sootijaamisega piirkonnas. Taiendavaks negatiivseks mojuriks o n  kurgede 

sage hairimine oobimispaigas (Vanamoisa lahel) veelinnujahi ajal ning ka 
merikotkaste u h a  tugevnev surve (n t .  Leito 2002b). 
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Joonis 2. Siigisrandel peatunud sookurgede jaotumine iiksikute peatuspaikade 
(koondiste) loikes Hiiurnaal 1982-2002 (n=18). Aastatel 1986, 1987 ja 1989 iild- 
loendust ei toimunud. 

Figure 2. Tlie relative inzl~ortnnce (9%) of difieranr sires for- uutunzn stn<~irig Cnr~zriion Cmne 
on Hii~~niun Island in 1982-2002 (11 = 16). 111 1986, 1987 trnd 1989 the ce~zsuses were not 
carrier1 nut. 

Esimesed vihjed sookurgede v6imaliku peatumise kohta Reigi piirkonnas 
saadi kohalikelt elanikelt juba 1980-ndate alguses, kuid kindlaks dnnestus see 

teha alles 1996. aastal. Viimastel aastatel on seal loendatud 25-160 peatuvat 

sookurge. Koondise oobimispaigad asuvad Reigi ja Paope lahe aares ning 

toitumispaigad Reigi, Lauka ja Paope pdldudel, oobimispaigast 0,5-6 km 

kaugusel (joonis 1 ) .  Tegemist on suhteliselt marginaalse sookurekogumiga, 

kus loendatud lindude osakaal on eri aastail moodustanud vaid 0-1l0/0 kdigist 

Hiiumaal loendatud kurgedest (joonis 2). 

Vdrreldes kumne aasta taguse seisuga (Leito & Leito 1995) ei ole 

sookurekogumite levikupilt Hiiumaal tervikuna markimisvaarselt muutunud. 

Andmete lisandumisega on tapsustunud vaid lindude toitumis- ja oobimis- 

paigad ning koondiste piirid. Samas on sookurgede peatumispiirkonnad 

Hiiumaal olnud kull piisivad, kuid nende kasutamine ja suhteline osatahtsus 
on aastati olnud erinev. 

K6igil loendusaastatel on sookured peatunud Kainas ja Hellamaal ning 

neid v6ib seetdttu piisikoondisteks pidada. Lindude arvukuse poolest on 
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Joonis 3. Siigisrandel peatuvate sookurgede loendatud arvukus Hiiumaal 1982-2002 
(n=18). Sirge tahistab lineaartrendi. Aastatel 1986, 1987 ja 1989 uldloendust ei 
toimunud. 

Figure 3. Total numbers of tlze nutumri stnging Common Crane orz Hiiumaa l.slarzd irz 1982- 
2002 (n = 18). The linear trerid is indicated. Irz 1986, 1987 and 1989 the cer7suse.s were riot 
carried out. 

Kaina sookurekogum olnud ulekaalus uheksal ning Hellamaa kogum kuuel 

aastal (joonis 2). Hellamaa koondis domineeris 1980-ndatel ja 1990-ndate 

ldpus, Kaina koondis aga enamusel 1990. aastatest. Vanamdisa koondise 
suhteline osakaal oli suurim 1982. a. ning oli markimisvaarne veel 1990-ndate 

alguses, seejarel langes aga jarsult. Reigi sookurekogumi osatahtsus on kogu 

aeg olnud vaike. 

Sookure erinevate peatuspaikade osatahtsuse muutumise pdhjused on 

tapsemalt teadmata, kuid suure tdenaosusega on see seotud nii toiduressursi 

kui ka ohu- ja hairimisfaktorite mdjuga. Tahtsamateks ohu- ja hairimis- 

faktoriteks on peatuvatele sookurgedele inimtegevus (eelk8ige veelinnujaht ja 

kalapiiiik) ning kohati merikotkaste kohalolu. Tinglikult vdib siigisrandel 

peatuvate sookurgede arvukuse diinaamikas Hiiumaal aastail 1982-2002 
eristada nelja erinevat perioodi (joonis 3): 1) suhteliselt stabiilse arvukuse 

periood 1982-1990; 2) arvukuse kasvu periood 1990-ndate alguses, 

peamaksimumiga 1993. a.; 3) arvukuse jarsk langus 1990-ndate keskel 
absoluutse miinimumiga 1998. a. ning 4) arvukuse vahene tous 1990-ndate 

lGpus, kusjuures uued maksimumid ei kuiini 1990-ndate alguse tasemeni. 

Arvukuse pikaajaline lineaartrend ule kogu vaatlusperioodi on langev, kuid 

see seos ei ole statistiliselt usaldusvaarne (S=-0,99; P>0,05; n=18). 



Siigisrandel peatuvate sookurgede arv Hiiumaal sdltub kohaliku ja 
labirandava asurkonna suurusest ja jaotumisest (randevoost) ning toidu- 

ressursist nii Hiiumaal kui ka mujal Eestis. Mida suurem on labirandajate ja 

kohalike lindude koguarv Eestis, seda suurein on potentsiaalselt ka nende 

arvukus Hiiumaal. Nii on sugisrandel peatuvate sookurgede arvukuse tous 

1990-ndate alguses Hiiumaal ilmselt seotud just pesitsuspopulatsiooni 

arvukuse kiire ja olulise kasvuga Eestis (Leito et al. 2003) ning Soomes 

(Miikulainen 2001), sest p6llukultuuride kasvupind ja k6lvikuline struktuur 

Eestis pusisid 1980-ndatel ja 1990-ndate alguses suhteliselt stabiilsetena (joonis 

4). 
Arvukuse langus Hiiumaal aastail 1994-1998 on aga arvatavasti pahiliselt 

seotud kohaliku toiduressursi olulise vahenemisega, mis tingis lindude 

umberpaiknemise mujale, sest pesitsuspopulatsioonid Eestis ja Soomes ei 

vahenenud, vaid hoopis suurenesid sel ajal. Sel perioodil toimus 

pdllumajandustootmises jarsk langus kogu Eestis. Hiiumaal vahenes haritava 

maa pindala, sealhulgas teravilja kasvupind eriti drastiliselt (mitmeid kordi) 

aastail 1993-1995. Sooti jai 50-80% varasemast kiilvipinnast ning kurgede 
toidubaas ahenes jarsult. Viimastel aastatel on teravilja kiilvipind tanu 

toetustele taas suurenenud ning ka peatuvate kurgede arvukus on mdnevdrra 
t6usnud. 

Aasta I Year 

Joonis 4. Teraviljade kasvupind tervikuna Hiiumaal 1982-2001 Eesti Statistikaameti 
]a Eesti Talunike Liidu arhiivmate jalide andmetel. 

Figure 4. Totnl area o f  field crop on Hiiumacr I.rland in 1982-2001 by Statisti~,nl Office of 
Esror7ia and by Estonian Far-lizer's Association. 
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Erinevate p6llukultuuride osas naitas statistiline analiiiis, et peatuvate 

sookurgede koguarv Hiiumaal korreleerub positiivselt ja olulisel maaral nii 

talinisu (r,=0,67; P<0,01; joonis 5) kui rukki (r>=0,54; P<0,05) kulvipinnaga 

eelmisel siigisel saarel kokku (n = 18 aastat), kusjuures rukki puhul oli seos 

saagiga tugevam (r5=0,62, P<0,01) 

Statistiliselt oluline seos saadi ka kurgede arvu vahel Hellamaa koondises 

ning eelmise aasta talinisu kulvipinnaga Hiiumaal (r5=0,60, P=0,01, n=18; 

joonis 6). Selles piirkonnas esines ka oluline positiivne seos kurgede arvukuse 

ja sama aasta teravilja kogutoodangu vahel (r.=0,58, P<0,005) ning kurgede 

arvukuse ja kultuurheina sama aasta kasvupinna vahel saarel (r,=0,59, P<0,05, 

n=18). Samuti oli kurgede arvukus Hellamaa koondises vaatlusaastal 

positiivselt seotud sama aasta odra kulvipinnaga Hiiumaal. 

Seevastu suvinisu ja kaera puhul saadi kurgede arvukusega negatiivne 

seos. Vaatlusaastal loendatud sookurgede koguarv Hiiumaal korreleerus 

negatiivselt ja olulisel maaral nii eelmise (Y,=-0,48; P<0,05) kui ka ule-eelmise 

(r-=-0,52; P<0,05) aasta suvinisu kasvupinnaga (n=18 aastat). K6ige tihedam 

Talinisu kiilvipindala iiheaastase nihkega (ha) 
Cropping area of winter wheat in previous year (ha) 

Joonis 5. Siigisrandel peatuvate sookurgede koguarvu seos talinisu eelmise aasta 
kiilvipinnaga Hiiumaal. 

Figure 5. Relntiolzship berwee~z the rotnl number o f  srn~ing cr-a11e.r cinrl rhr roml nren of 
cviriter- wlzeof i~r previous year 0 1 1  Hiir/mna Islimd. 
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Joonis 6. Siigisrandel Hellamaa koondises peatuvate sookurgede arvukuse seos 
talinisu kiilvipinnaga Hiiumaal samal aasta ja iihe aastase nihkega. 
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Figure 6. Relationship belween the nunzber of staging cranes at Hellu~naa and the total area 
qf winter whenr in the snrne yecrr nndpreviou.~ year on Hiiurnaa Islanci. 
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oli see seos Kaina koondise puhul (r,=-0,72; P<0,01 iiheaastase nihke korral 

ning r7=-0,72; P<0,001 kaheaastase nihke korral; n=18). Kaina koondise puhul 

oli kurgede arvukus loendusaastal negatiivselt seotud ka kaera kulvipinnaga 

samal aastal (r,=-0,79; P<0,05; n=18). 

Kurgede arvukuse seosed suvinisu ja kaera kulvipinnaga on negatiivsed 

arvatavasti seetdttu, et need teraviljad (toit otseses mdttes) ja nende pollud kui 

toitumisbiotoobid on sookurgede poolt vahe kasutatavad ning et nende 

kasvupinna suurenemine on toimunud taliviljade ja odra kulvipinna arvel, 

mis on aga kurgede poolt enamkasutud toitumisbiotoop. Seost taliviljade 

osakaalu languse ja kaera ning eriti suvinisu osakaalu tBusu vahel tdendavad 

ka kogutud statistilised andmed. 

Saadud tulemused kinnitavad veenvalt meie oletust, et sookurgede 

arvukus ja levik Hiiumaal on otseselt seotud erinevate p6llukultuuride 

kasvupinna ja saagiga. Tulemustel on ka praktiline looduskaitselise vaartus, 

naidates erinevate p6llumajanduslike kdlvikute olulisust sookure sugisesel 

toitumisel ning aidates lokaliseerida siigisrande peatuspaikade hoiualasid 

vastavalt liigi kaitsekorralduskavale (Leito 2002~). 



Meie uurimistoo selles valdkonnas ei ole veel kaugeltki liippenud, sest 

mitmed olulised aspektid ja viiimahkud seosed on alles kasitlemata. Naiteks 

on alust arvata, et lisaks pdllukultuuride kasvupinnale ja saagile kui olulisele 

potentsiaalsele toiduressursile on kurgedele tahtis ka erinevate toitumis- 

paikade asukoht. On ju inimtegevuse hairiva/ohustava mdju sagedus ja 

intensiivsus erinevatel toitumispdldudel erinev, mis nende tegelikku kasu- 

tamist kindlasti mdjutab. Seega tuleb meil uurida ka peatuvate sookurgede 

jaotumuse seost inimtegevuse ja muude hairimisfaktoritega. 

Peale toiduressursi mdjutab kurgede arvukust ja jaotumist paevaste redu- 

ja joogikohtade ning oobimispaikade olemasolu ja kvaliteet, ning ilmselt veel 

ka mdni seni tundmatu tegur. Nii on Eestis mitmeid sookurele nailiselt vagagi 

sobivaid piirkondi (naiteks Laane-Tartumaa), kus nad teadaolevalt ei ole aga 

kunagi markimisvaarsel hulgal peatunud. 

Meie toole sarnaseid uuringuid on tehtud ka mujal Euroopas, naiteks 

Rootsis (Lundin 2000), Soomes (Koskinen et al. 2003), Saksamaal (Nowald et al.  

2003) ja Hispaanias (Alonso et al. 2000). Siiski on enamasti kirjeldatud vaid 

sookure toitumis- ja muude elupaikade biotoobilist jaotumist, mitte aga 

konkreetsete pdllukultuuride pindala vbi saagi otsest seost lindude arvukuse 

ja levikuga mingis piirkonnas. ~ h e k s  takistuseks taoliste seoste tapsemaks 

uurimiseks on asjaolu, et vajalik on teada sookurekogumite tegevuspiirkondi 

(koondiste piire) ning andmeid sama piirkonna p6llukultuuride aasta kasvu- 

pinna ja saagi kohta kogu uurimisperioodil, kuid andmed pdllukultuuridest 

v6ivad olla suhteliselt raskesti kattesaadavad. 

The numbers and distribution of the Eurasian Crane during autumn 
staging on Hiiumaa Island, and the impact of agriculture 

Autumn staging of the Eurasian Crane (Gutis gulls) has been regularly 

monitored on Hiiumaa Island since 1982. The staging sites are mostly situated 

in the eastern and southern parts of the island. Particularly important sites are 

in the surroundings of Kaina and Hellamaa villages (Figure 1). The main 

concentration areas of cranes have been stable but the relative importance of 

different staging sites has varied greatly between years (Table 1, Figure 2). 

Altogether, 960-4230 staging cranes have been censused on Hiiumaa Island in 

the autumns 1982-2002. The linear trend of numbers over the period suggests a 
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decrease, though this is statistically not significant. The numbers of staging 

cranes depend on the structure and extent of f ~ e l d  crop (Figure 4). We found 

statistically significant positive relationships between the number of cranes 

and the extent of winter wheat (Figure 5), winter rye and summer barley. The 

correlation between the crane numbers and the extent of winter wheat was  

strongest near Hellamaa (Figure 6). Significant negative correlations were 

found between the number of cranes and the extent of summer wheat and  

oats. 
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