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lahedal raiet. Seekord rajasid linnud uue pesa umbes 600 m 

kaugusele. 

Paar s6na veel uhest omaparasest kanakulli pesast. See 

asus nn. tuulepesa peal, millest kasvasid oksad aina ales- 

poole ja hakkasid pesitsemist segama. Mitu aastat ei saanudki 

linnud pesa kasutada. Gpuks kasvasid oksad kullaltki tihedaks 

ning nende peale rajati uus pesa, mis asus ca 20 cm vanast 

pesast kzrgemal. 

Kaks viimast tahelepanekut kui head naited kanakulli 

kohanemisest ebatavaliste olukordadega annavad lootust, et 

selle liigi seisund hakkab paranema. 

KODUTWIDE LOESDAXISEST TALVEL 

Is it Possible to Census Columba livia in Winter? 

Jaanus E 1 t s 

Kodutuvi on lind, kelle kohta rohkem halba kui head kuul- 

dub. Ka linnu-uurijad on sellele liigile justkui selja 

pbbranud. Ometi on ta uks meie tuntumaid linde, monel pool 

pealegi vaga arvukas. 

Isegi talilinnuloendustega seoses on kodutuvi olnud vaid- 

lusobjektiks - loendada teda vzi mitte. Viimase ankeedi jargi 
kuulub kodutuvi loendamisele. Et ma aga mitmetelt vaatlejatelt 

olen kuulnud nurinat, nagu oleks selle liigi arvukuse hinda- 

mine keeruline vzi hoopis vcimatu, siis puudsin jalgida uhe 

tuvikogumi suurust Tallinnas Jaani kiriku lahikonnas. Tavali- 

selt on suurem hulk tuvisid koondunud.umber kiriku paikneva- 

tele kznniteedele ja murulappidele, lumevabal ajal jalutavad 

nad toiduotsingul meelsasti ka kiriku ees oleval parkimisplat- 

sil. Tuvide talviseks kogunemiseks on siin soodsad tingimused. 

Esiteks hoitakse kdnniteed pidevalt lumevabad, mitmed 

teelzigud on aga vahekasutatavad, mistottu tuvid voivad neil 

rahulikult tegutseda. Ilma tungiva vajaduseta tuvid lumele ei 
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lasku: oma luhikeste jalgade ja koguka kerega on neil seal 

halb liikuda. Kull voib seda aga tingida lumele visatud toit; 

siis laskutakse suure rusinaga, tihti ettej6udnuile selga, ja 

juba 6ige pea on Lumi toitmispaiga umbruses ara tallatud. 

Teiseks soodsaks tingimuseks, miks kodutuvid vaadeldavas 

piirkonnas kogunevad, on muidugi nende toitmine. Linde toit- 

vaid moodaminejaid on v6rdlemisi palju. Ka pinkidele puhkama 

seadnud vanamemmed armastavad oma vastostetud saiapatsist osa 

tuvideie loovutada. 

Tuvid armastavad puhata lahikonnas paiknevate majade 

karniisidel, tihti lahestikku kaelushakkidega. Viletsa ilmaga 

koriutavad nad ka maapinna1,kas mone toitmisplatsi juures voi 

siis suuremate po6saste all, kus tuul on tasasem kui korgetel 

karniisidel. Selge ilmaga eelistavad nad aga paiksepoolseid 

karniise . 
Selle piirkonna tuvide arvukuse hindamiseks tegin loen- 

dusi ajavahemikul 1.-30. november 1989.a., kokku 29 korral. 

Pzhiline osa loendustest tehti kella 9 ja 12 ajal ringmarsruu- 

dil umber kiriku, fikseerides k6ik nahtud tuvid. Maksimaalselt 

loendati uhel vaatluskaigul 95 kodutuvi, minimaalselt 18. 

Uldiselt on taheldatav arvukuse oluline ja kiire muutumine. 

Naiteks 20.11.89 oli kl. 12.15 vaatlusalal 80 isendit, 

k1.13.00 aga 50. Veelgi suurem oli muutus 29.11.89: k1.12.40 

vaatlesin 85 tuvi, kahekumne minuti parast vaid 35. Selliste 

kiirete muutuste pohjuseks on hairimine. 

Andmete tapsem analuus naitab, et teisel loendusel (kell 

12) kohati keskmiselt oluliselt rohkem tuvisid kui hommikul: 

vastavalt 40 ja 70 isendit (joonis). molemad loendustulemused 

on aga uhtlaselt varieeruvad, mida v6ib pohjendada pideva 

olulise haireolukorraga, kuna antud alal on kogu tal.vise paeva 

jooksul inimtegevus vaga aktiivne. 

Niisiis tuleb todeda, et kodutuvide uhekordsel loendami- 

sel saadavat tulemust on raske ennustada. Sellise kindlusetuse 

loovad: a) tuvide suur liikuvus; b) salgaline tegevus; c) lin- 

dude k6rge kontsentratsioon sobivatel aladel. 
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Seeqa ei saa talilinnuloenduse kaiaus kodutuvide arvukust 

usaldatavalt hinnata. kuna tulemused on liialt muutlikud, 

olles ennekcike seotud juhuslike faktoritega ja vaga vahe 

arvukuse tegelike muutustega. 

Is. 

anr 1 

Kuupaev (nov. 1989) 

Joonis . Kodutuvide arvukus vaatluspiirkonnas. 

Valge tulp - kell 9; must tulp - kell 12 
Fig. Numbers of Pigeons at study spot. 

White - at 9 a.m.: black - at 12 a.m. 

Siiski ei arva ma, et antud liigi rohkuse hindamine oleks 

vcimatu, kuid selleks tuleb leida enam kclbulik meetod. 

Naiteks absoluutloenduse korval sobjks veib-olla loendus 

toidulaudadel (oluline on maksimaalselt vaadeldud lindude 

arv), kuigi ka nende meetoditega saadud tulemuste 

lahtim6testamine ei ole alati lihtne. 


