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Kokkuv5te. Artiklis kasitletakse 312 pesakaard pdhjal rahnide pesapaiku, kuma ja pesa- 
konna suurust ning pesitsusfenoloogiat. Enin1 andmeid on suur-ki rjurahni kohta, teiste liih- 
de kohta on andmeid vahe vdi (roherahni puhul) puuduvad need tiiiesti. Edaspidi tuleks 
leitud rihnipesi kiilastada rohkem kordi ja m z r a t a  senisest tdhusan~alt pesitsustulemusi. 

Rahnide pesitsusbioloogia uurimine on keerukas, kuna nad 
pesitsevad puu66nsustes, rnis on tihti juurdepaasematud. Seeparast pole 
ka imestada, et rahnide pesitsusbioloogiat Eestis tuntakse halvasti. 
Artiklis analiiusitakse Eesti Ornitoloogiauhingusse laekunud pesakaartide 
p6hjal rahnide pesapaiku, kurna ja pesakonna suurust, pesitsusfeno- 
loogiat ja v6imalust mooda ka pesitsusedukust. Too 16pus kasitletakse 
suur-kirjurahni naitel ka pesade kulastatavust vaatlejate poolt. 

Materjal 

1930-ndatest kuni 1999. aastani (k.a.) oli EOU pesakaattide arhiivi laekunud 
312 rahnipesa kasitlevat pesakaarti (andmebaasi kogumaht 38100 kaarti). Uldiselt 
tuleb sellist tulemust pidada kesiseks. T6si - rahnide pesad asuvad valdavalt sellis- 
tes korgustes, kuhu on raske juurde paaseda, ning seeparast taidetakse nende 
kohta ka oodatust vahem kaarte. Enim andmeid (224 pesa, s. o. 72% k6igist rahni- 
andmetest) on laekunud suur-kitjurahni kohta (tabel 1). Vaga vahe on kaarte 
hallpea-rahni, valgeselg-kirjurahni ja kolmvarvas-rahni kohta, roherahni pesi pole 
aga kaartidele kantud uhtegi. Ka mustrahni ja vaike-kirjurahni kohta on andmestik 
kasin, seda enam, et valdav osa andmeid on kogutud vaid ijhekordsel kaigul. 

Tabel 1. Taidetud pesakaartide hulk rahniliikide bikes. 
Table 1. Numbers of filled nest record cards. 

Liik / Species Kaartide arv % 
No. of cards 

Hallpea-rahn PICCAN 3 1.0 
~ u s t r a h n  DRYMAR 30 9,6 
Suur-kirjurahn DENMAJ 224 71,8 
Valgeselg-kirjurahn DENLEU 9 2,9 
Vaike-kirjurahn DENMIN 3 1 9,9 
Kolmvarvas-rahn PlCTRl 15 4,8 



Tulemused 

Pesapuu liigiks on margitud remmelgas, haab ja lepp. Puu k6rgust 
on hinnatud kahel korral ( I 2  ja 30 m), pesa k6rguseks on antud 4, 7 ja 14 
m. Pesitsusedukus on k6igil kolmel juhul jaanud teadmata. 

Mustrahn (Dryocopus martius) 

Mustrahni pesi leiti k6ige sagedamini lehtpuult (60%), eelk6ige 
haabadest (14 juhtu). Uksikjuhtudel leiavad kasutamist parn (2 juhust), 
kask ja remmelgas (uhel korral). Okaspuudest on kasutatud vaid mandi 
(12 pesa). Pesad paiknesid puudel keskmise k6rgusega 22,4 (10-43) m; 
pesa k6rgus maapinnast oli 4-19, keskmiselt 9,6 m (joonis I ) .  

Kurnas oli kahel korral nii 4, 5 kui ka 6 muna, seega oli kuue kurna 
keskmine suurus 5,O muna. Varaseim munadega pesa on dateeritud 
20.04.1992. 19 pesakonnas oli keskmiselt 3,4 poega (tabel 2). Varaseim 
poegadega pesa on leitud 19.05.1992 ning hiliseim 04.07.1998. 
Teadaolevatest pesadest olid neli edukad, sama paljudel juhtudel 
pesitsemine ebahnnestus, pesitsusedukus on teadmata 22 juhul. 
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Joonis 1. Mustrahni pesapuu (A) ja pesa k6rguse (B) jaotus. 
Figure 1. Frequency distribution of nest tree (A) and nest heights (B) in 
the Black Woodpecker. 



Tabel 2. Rahnide pesakonna suurus Eestis. 
Table 2. Brood size of woodpeckers in Estonia. 

Liik Pesakonna suurus 1 Brood size Keskrnine N 
Species 1 2 3 4 5 6 7 Average 
DRYMAR 3 2 3 6 5 3,4 19 
DENMAJ 4 5 2 10 11 2 3,7 34 
DENMIN 1 2  1 3 1  1 4,4 9 
PlCTRl 1 7 1 2,9 9 

Suur-kirjurahn (Dendrocopos major) 

Elupaigana kasutas suur-kirjurahn sagedamini segarnetsi (36% 
pesadest), vahem lehtmetsi (23%) ja okasrnetsi (20%; N=172). Viirnastest 
kasutati sagedamini rnannikuid (78% peapuuliigini maaratud juhtudest). 
iJhe lehtpuuliigi enarnusega rnetsadest kasutati sagedamini haavikuid 
(60% juhtudest, mil lehtpuu liik oli maaratud). 

Valdav enarnus pesakoopaid 
leiti lehtpuust (85% juhtu- 
dest): selgelt domineeris 
haab (140 juhtu, 64% pesa- 
dest), vahern leiavad kasuta- 
mist sanglepp (1 8 pesa), hall 
lepp (5), liigini maaramata 
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Joonis 2. Suur-kirjurahni pe- 
sapuu (A) ja pesa kSrguse (B) 
jaotus. 
Figure 2. Frequency distri- 
bution of nest tree (A) and 
nest heights (B) in the Great 
Spotted Woodpecker. 
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Suur-kirjurahni pesapuu keskmine kBrgus oli 18,6 (3-40) m; pesa 
k6rgus maapinnast 6,6 (1,O-20,O) m (joonis 2). Uldiselt asusid korgematel 
puudel paiknevad pesad korgemal (joonis 3 ) ,  kuid kas need on alati 
maksimaalselt k6rgel v6i kehtib see eelistus ainult osaliselt? Hinnates 
pesakoopa suhtelist korgust (puu korgusega vorreldes) naeme, et kuni 20 
rn k6rguste puude puhul v6ib pesi leida upris pesapuu tipust, seejarel 
hakkab pesa suhteline kSrgus aga kiiresti kahanema ja vaga korgete 
puude puhul jaavad pesad alati puu keskkohast allapoole (joonis 4). 
Seega ei puua suur-kirjurahn alati pesitseda v6imalikult k6rgel, vaid 
eelistab pigem pusida pesaehituseks optimaalsel k6rgusel. Tendentsi 
optimaalset k6rgust hoida v6ib tingida terve rida faktoreid, naiteks puu 
k6ikumine tugeva tuulega, pesapuu ja/v6i pesakaigu k6rgus v6rreldes 
umbritseva metsa k6rgusega (s. o. pesa varjatus) jne. Leitud tendentsi 
v6ib siiski m6jutada puutiiugaste suurem osatahtsus madalamate puude 
grupis, sest tuugastes v6ivad rahnid ehitada pesi suhteliselt k6rgemale. 
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Joonis 3. Suur-kirjurahni pesa kBrguse seos pesapuu k6rgusega (N=l69). 
Seos on statistiliselt oluline (r=0,38, pi0,OOl). 
Figure 3. Nest height in relation to nest tree height in the Great Spotted 
Woodpecker (r=O. 38, N= 169, ptO. 001). 
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Joonis 4. Suur-kirjurahni pesa suhteline k6rgus s6ltuvalt pesapuu k6rgusest 
(N=169). 
Figure 4. Relative height of nests in relation to nest tree height in the Great 
Spotted Woodpecker (N= 169). 



lsegi meie tavalisimal rahniliigil on teada vaid 8 kurna suurus: 2 
muna oli kahes pesas, 4 muna kahes ja 5 muna kolmes pesas ning uhel 
juhul kuundis kurna suurus kuueni. Seega oli keskmine kurna suurus 
nendel andmetel 4,l muna; 34 pesakonna keskmine suurus aga 3,7 
poega (tabel 2). Esimesi poegi (tapne vanus teadmata) on kirjeldatud 3. 
mail 1999, jargmine varaseim poegadega pesa parineb 18. maist 1989. 
Hiliseim poegade esinemine pesas on dateeritud 23. juuli 1975. 

Kirjeldatud pesadest olid teadmata pesitsusedukusega 172, 
onnestunud pesitsemine konstateeriti aga 49 juhul. 

P6hiline osa pesi on leitud lehtmetsast (57%), vahem on kasutamist 
leidnud segamets (17%) ja okasmets (10%). ijksikuid pesi on leitud veel 
raiesmike servast, asulast, pargist, kalmistult ning p6llupeenralt. K6ik 
leitud pesad paiknesid lehtpuudel, kusjuures hallist lepast leiti 10 pesa, 
haavast 9, sanglepast ja pajust 4, kasest 3 ja ullatuseks uks pesa ka 
jalakast. Pesapuud olid 4-30, keskmiselt 11,O m k6rged, ja pesad asusid 
keskmiselt 4,4 (1,O-13,5) m k6rgusel (joonis 5). 

Vaike-kirjurahni kohta on 2 2  '5 teada kolme kurna suurused: 
6.: 10 w z 5, 6 ja 7 muna. Varaseimad ;a munadega pesad on leitud 
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Joonis 5. Vaike-kirjurahni pesapuu (A) ja pesa korguse (B) jaotus. 
Figure 5. Frequency distribution of nest tree (A) and nest heights (B) in 
the Lesser Spotted Woodpecker. 
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Valgeselg-kirjurahn (Dendrocopos leucotos) 

Kuus pesakaarti uheksast parineb 1999. aastast. Pesad paiknesid 
valdavalt lehtmetsas (78%), kusjuures rohkem pesi leiti haavikust. Pesa 
oli neljal juhul haaval, kahel juhul kasel; hallil lepal ja sanglepal ning 
kuusel vaid korra. Pesapuu kdrgus oli keskmiselt 15,3 (8-25) m, pesa 
kdrgus 9,2 (3,O-22,5) m. Andmeid munade jalvdi poegade kohta on 
ulimalt vahe: uhel juhul on konstateeritud pesas olevat 3-4 poega (ja 
sedagi hinnatud haaiitsuste jargi) ja korra on antud hinnang 
pesitsusedukusele (pojad pesast lahkumisvalmid). 

Kolrnvarvas-rahn (Picoides tridactylus) 

~ l e  poole kaartidest (8) parineb 1990. aastatest. Pesad leiti 
valdavalt segametsast (55%), vahem lehtmetsast (27%) ja kuusikust 
(18%). Pesa oli viiel juhul kuusel, neljal juhul haaval, kahel juhul 
sanglepal, mannil ja pihlakal vaid korra. Seega paiknes 46% pesadest 
okaspuul ning 54% lehtpuul. Pesapuu kdrgus oli keskmiselt 18,O (8-26) 
m, pesa k6rgus 4,O (1,l-10) m. 

Valdav osa pesi on leitud poegade ajal juuni ldpus ja juuli algul, 
kusjuures hiliseim poegadega pesa parineb 6. juulist 1970. Kolmvarvas- 
rahni kurna suuruse kohta Eestis andmed puuduvad. ~ h e k s a s  
pesakonnas oli keskmiselt 2,9 poega (tabel 2). Teadaolevatest pesadest 
olid 38% edukad, ulejaanud juhtudel jai tulemus teadmata. 

Arutelu 

Pesade kiilastarnine 

Enamus rahnipesadest leitakse juhuslikult poegade haalitsuste 
jargi. Seega on ootusparane, et vaatleja ei satu pesa juurde teistkordselt. 
Naiteks suur-kirjurahni puhul hdlmab 79% pesakaartidest selliseid 
uhekordseid visiite (joonis 6). Samal ajal saadakse uhekordsel kulastusel 
teada eelk6ige vaid pesa iildnaitajad, mitmete pesitsusbioloogiliste 
andmete hankimiseks oleks aga tarvilik pesa kulastada korduvalt. 

Pesa korduv kulastamine katkeb endas ka ohtu lindu liialt hairida, 
seeparast tuleks vaatluste planeerimisel Iahtuda lindude kaitumisest. 
Rahnide puhul, eriti kui puule ei ronita ja hinnatakse naiteks poegade 
olemasolu nende haalitsemise jargi maast, ei ole korduv pesa juures 
viibimine kindlasti probleemiks. Pesade korduvat ulevaatust tuleks 
edaspidi andmete kogumisel kindlasti soovitada. 



Mida veel v6iks eduspidi puremini teha? 

Eeltoodust ilmneb, et seni on meil erakordselt vahe andmeid 
rahnide kurna ning pesakonna suuruse kohta. Labimurret selles 
kusimuses pole lihtne saavutada, sest enamus rahnipesi on raskesti 
ligipaasetavad - nii kdrguse kui pesaava vaiksuse tdttu. Katsetamist 
vdiks leida vaikeste, valgusallikaga varustatud kumerate (koondavate) 
peeglite kasutamine. Selliseid konstruktsioone on edukalt rakendatud 
paljudes maades. Muidugi on nende kasutamine kergem suuremate 
liikide puhul, kuid leidlik meistrimees suudab ilmselt teha sellisegi 
instrumendi, millega saab jalgida pesas leiduvat ka Iabi vaikese pesaava. 
Tegelikult on saadaval ka toostuslikult toodetud vaiketeleskoobid, mis 
aga on kallid (kumneid tuhandeid kroone maksvad) ja vaevalt et meie 
tingimustes huvilisi koidavad. 

Aastaid on kasutatud suluspesitsejate pesade kontrollimiseks (eriti 
rdngastamiseks) pesade lahtisaagimist. See vdib kdne alla tulla eelkdige 
suurte poegade korral, kui lindudel on jaanud pesas olla veel vahe aega 
ning roovlusoht seeparast vaiksem. Tuvest lahti saetud klots tuleb igal 
juhul oma kohale tagasi asetada ning kindlalt naelutada vdi vahemalt 
hoolikalt kinni siduda. Korrektselt kaitudes ei tohiks taoline toiming pesa 
ohtu seada, eriti kui saejalg takku, riideribasid vdi savi (parim oleks nende 
kombinatsioon) tais toppida. Nii ei tohiks linnukaitse seisukohast olla 
taunitav ka munadega pesa avamine - peamine on ettevaatus too 
tegemisel ning oma tegevusjalgede hoolikas kohendamine! Mdnikord 
vdib aga pesa lahtisaagimine olla aegandudev ja ebamugav (T. Evestuse 
teade), just kdrgete pesade ja jamedate puude puhul. Autori kogemus 
naitab, et eriti raskesti avatavad on pesad jamedates haabades. 

Kasutamist on leidnud ka pesaava suurendamine. Autor suhtub 
sellisesse teguviisi siiski taunivalt, kuna see soodustab roovloomade 
ligipaasu pesale. Pesaava saab uuesti vaiksemaks muuta sellele vineeri 
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Joonis 6 .  Suur-kirjurahni kohta taidetud pesakaartide (N=101) jaotus 
pesakulastuste arvu jargi. 
Figure 6. Number of visits to Great Spotted Woodpecker nests (N=101). 
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vdi dhukese plekiriba paigaldamisega, kuid need vdivad vanalinde hairida 
ja pole seeparast soovitatavad. 

Siinkohal palve vaatlejatele: kui kellelgi on kogemusi pesaavade 
suurendamisega v6i pesade lahtisaagimisega, siis palun andke 
neist autorile teada! Kasulikud on nii positiivsed (linnud pesitsesid 
edukalt) kui ka negatiivsed tulemused. Teates palun markida vdimalikult 
detailselt, mida tapselt pesale ligipaasuks tehti ning kuidas lindude 
pesaelu seejarel kulges. Oodatud on selleteemalised markused ka teiste 
suluspesitsejate kohta! 

Seni on vahe kasutatud vdimalust pesakaardile kanda ka pesast 
lahkunud linnuperede andmeid, millele on pesakaardi taitrnise juhendis 
ometi vihjatud. Niisiis - pesakonna suurust v6ib hinnata ka pesast 
lahkunud poegade puhul, kasutades pesakaardil koode P8 (pojad pesa 
Iahedal, lennuvbimetud) vdi P9 (pojad pesa Iahedal, lennuvtiimelised). 
Koodi P8 kasutatakse pesahulgajate ning koodi P9 pesahoidjate korral. 
Muidugi on oht, et kui pojad on pesast valjas juba mdnda aega, siis on 
osa neist hukkunud. Ent ikkagi saame nii teada vahemalt pesakonna 
minimaalse suuruse. Selliste pesakondade kirjeldamine annab ka 
vdimaluse saada parernat ulevaadet pesitsusfenoloogiast. Lennuvdime- 
liste poegade vaatlemisel tasuks aga alati tapsustada nende lennuoskust 
(kehv, mdddukas, hea, lendab vaid luhemaid vahemaid, valdib 
lendut6usmist, jne). 

Pesitsusedukuse hindamisel tuleks olla ettevaatlik, eriti rohe-, 
hallpea- ja mustrahni puhul, kelle pojad haalitsevad pesasoleku ajal vahe 
ja vanalinnud toovad poegadele toitu harva (A. LBhmuse andmed). Niisiis 
tasuks mainitud liikide puhul pesa pojaetapil (eriti just pesaelu 
Idpuperioodil) kulastada korduvalt v6i puuda pesa jalgida kestvamalt, mis 
kindlasti ei ole mugav ja lihtne ulesanne. 

Tanuavaldused. Autor on tanulik Asko Ldhmusele ja Kaja Petersonile markuste 
eest kasiki rja taiendamiseks. 

Breeding biology of Estonian woodpeckers 

The paper summarizes data on nest sites, clutch and brood size and 
breeding phenology of seven Estonian woodpeckers. 312 nest record cards of the 
EOS database have been analysed, the majority (72%) of which represent the 
records about Great Spotted Woodpecker. From all other species only small 
numbers of cards are available, and not a single one about Green Woodpecker 
nests. In the future, observation quality should be improved, one one hand by 
recording clutch and brood sizes more often, and on the other hand by visiting 
nests more than just once. 


