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KAS KIIVITAJA LAHKUMINE EESTIST 
ON MUUTUNUD HILISEMAKS? 
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Kokkuv6te. Internetikiisitluse ja vaatlusankeetide abil koguti infot kiivitaja (Vanellus 
varzellus) hilistest vaatlustest 1991.-2001. aastal. 95% kiivitajatest vaadeldi novembris ja 
vaid 5% detsembris, kdik suured kogumid esinesid novernbri esimesel poolel. Viimased 
kiivitajate kohtamised jaid 10. novembri ja 16. dctsembri vahele ning keskmine hiliseim 
vaatlus tehti 15. novembril. Detsembrikuiste vaatluste osakaal oli viimasel aastakiirnnel 
praktiliselt vdrdne 1949.-1986. a. kogutud ol~nitofenoloogiliste andmetega. Pikaajalises 
perspektiivis on kiivitaja iahkumine meilt muutunud siiski hilisemaks, kui eeldada, et 
lahkumisvaatluste kvaliteet on labi aastate pusiriud enam-vahem stabiilsena. 

Sissejuhatus 

Kiivitaja (Vanellus vanellus) randab suuremalt osalt meie 
territooriumilt ara juba septembris ja oktoobris. Esimesena lahkuvad 
kiivitajad Kagu-Eestist, tehes seda keskmiselt juba 8. septembril, kullalt 
vara minnakse ka Kesk-Eestist - 13. septembril. Meie Iaanesaartelt 
lahkutakse keskmiselt alles 13. oktoobril, seega siis v6rreldes sisemaaga 
umbes kuu aega hiljem (Elts & Aua 1997). 

Hiljem kohatakse liiki peamiselt pehme kliimaga rannikualadel. 
Naiteks on kiivitaja hilist rannet Matsalu lahel 1958. aastal pikemalt 
kirjeldanud 0. Renno (1961). Sellel suhteliselt soojal sugisel hilines 
mitme linnuliigi araranne ning kiivitajasalku vaadeldi piirkonnas kogu 
oktoobri jooksul ja veel novembri esimesel poolel. Puise umbrus oli hilja 
labirandavatele kiivitajatele puhke- ja toitealaks, kus oktoobris-novembris 
vaadeldi kokku vahemalt 267 isendit. 

Kiivitaja oli Eesti Ornitoloogiaiihingu aasta lind 2001. Kampaania 
kaigus koguti teavet ka kiivitaja hiliste vaatluste kohta, kaesolevas 
ulevaates vbetakse saadud andmed kokku. Lisades juurde senised 
kiivitaja lahkumisdaatumid, mis parinevad ornitofenoloogiliste vaatluste 
kokkuvbtetest, puutakse teada saada, kas kiivitaja lahkumine Eestist on 
muutunud hilisemaks. 
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Materjal ja metoodika 

Autor kusis 2001. aasta sugisel internetikusitluse tee1 Linnuhuviliste listi 
lugejatelt infot parast oktoobrit tehtud kiivitajavaatlustest. Paluti ules markida 
vaatluskoht ja -aeg, lindude arv ning vaatleja arvamus linnu tervisliku seisundi 
kohta. Kirjas oli palutud teatada ka eelrniste aastate vaatlustest, seeparast laekus 
andmeid tagasiulatuvalt kuni aastani 1991. Kaesolevasse ulevaatesse kaasati ka 
aasta linnu kampaania kaigus laekunud ankeetvastused novembri- ja detsernbri- 
kuistest kohtamisjuhtudest. 

Lahkurnise muutuste analuusiks otsiti avaldatud fenoloogiliste vaatluste 
andmetest (Rootsmae & Rootsmae 1974, 1978, Rootsmae 1991) valja iga aasta 
kdige hilisemad vaatlused 1949.-1986. aastast ning uhendati see andmestik 
kusitluse tee1 saaduga. Sugisesed lahkumisvaatlused on alati olnud vahem 
populaarsed kui kevadised saaburnisvaatlused, seeparast pole need uhtlaselt kogu 
maad katnud. Kdige viimasena kohatakse linde enarnasti ikka Laane-Eestis, niisiis 
ei tohiks andmestike uhendarnisel tekkida suurt viga, kui vdrreldakse uksnes iga 
aasta kdige viimaseid vaatlusi. 

Tulemused ja arutelu 

Kusitluse tulernusena laekus 30 vaatlust Laane-, Parnu-, Hiiu- ja 
Saaremaalt ning registreeritud lindude arv oli uhtekokku ligi 4000 kiivitajat 
(joonis 1). P6hiline osa tahelepanekutest parines novernbrist: 22 vaatlust 
kokku ule 3760 linnu kohta, seega 95% kohatud kiivitajatest. K6ik suured 
kogumid (ule 100 isendi) esinesid novembri esirnesel poolel. Naiteks 
kohtas Kaido Vikat 1. novembril 1998 Laanemaal P6garis 462-isendilist 
randepeatusel olevat salka ning 10. novembril 1991 vaatlesid Viron 
Lintuseura rnehed Laanemaal Haeskas kiivitajasalka 630 linnuga. Eriti 
suurt kogumit kiivitajaid on vaadeldud Matsalu looduskaitsealal Rannu all 
2. novembril 2001, mil Eve Magi hindas nahtud lindude hulgaks 2000 
isendit! Keskrnine salga suurus novembris oli 170 lindu ja mediaan, rnis 
on vahem rndjutatud uksikutest suurtest salkadest, 25 lindu. 

Detsembris nahti 5% kiivitajatest. Salga suuruseks oli siis keskmiselt 
26 lindu ning mediaan 15 lindu. Seejuures parineb valdav osa detsembri- 
vaatlustest 2000. aastast (7 vaatlust) ja uks vaatlus on 1997. aastast. 
Tahelepanuvaarselt suurt hulka vaatlusi 2000. aastast vdib seostada 
erakordselt pika ja sooja sijgisega, mis vBimaldas lindudel kauernaks siia 
jaada, kuid ei saa valistada ka vaatlejate suurernat aktiivsust sel perioodil 
(tanu'pehmele sugisele kaidi pikemalt ja sagedamini valjas!). 

Kaesoleva materjali p6hjal jai aastatel 1991-2001 kiivitaja hiliseim 
kohtarnine Eesti mereaarsetel aladel 10. novembr~ ja 16. detsembri 
vahele ning keskmine hiliseim vaatlus tehti 15. novembril. Kdige hiljem 



vaadeldi kiivitajaid 16. detsembrii 2000 Sdrves, kui nahti peatumas kahte 
isendit. 

Laekunud vaatluste puhul ei olnud kordagi tegemist linnu 
visuaalselt hinnatava tervisliku halbega. Seega vdib arvata, et ka veel 
detsembris meil esinevad kiivitajad lihtsalt viivitavad ararandega. Kull 
tasub meeles pidada, et mere aarde valja jdudnud linnud peavad 
hakkama sellest ule lendama. Meie varatalvised heitlikud ilmad vdivad 
sundida linde paigal pusima kauem, kui linnud seda ise tahaksid ning 
vahel peavad linnud ootama sobivat randeilma nadalaid. Ka konkreetse 
materjali puhul nahti kdige viimaseid linde valdavalt Saaremaal, kus nad 
peavad ootama randeks piisavalt head ilma, et meretdke uletada. 

Muutused viimasel poolsajandil 

Ornitofenoloogiliste vaatluste alusel nahti 1949.-1986. a. viimaseid 
kiivitajaid Eestis sdltuvalt aastast 24. septembrist 23. detsembrini, 
keskmiselt 8. novembril. On huvitav vaadata, kas viimaste aastate hilised 
vaatlused on tdepoolest hilisemad, kui eelmiste aastakumnete vaatlused. 
Joonisel 2 on uhendatud internetikusitluse ja fenoprojekti kaigus saadud 
andrned iga aasta viimastest kiivitajavaatlustest. Selgub, et vaga hiliseid 
vaatlusi on saadud ka varasematel aastatel ning kaks daatumit - 18. 
detsember 1972 ja 23. detsember 1960 on koguni hilisemad kui viimase 
kumnendi andmed. Pikaajaline trend on tdusev ja usaldatava keskmise 
tugevusega (r = 0,448; p < 0,001). 

Kuupaev I Date 

Joonis 1. Kiivitaja hilised vaatlused Eestis 1991.-2001. a. (30 vaatlust kokku ligi 
4000 isendi kohta). NB - ordinaatteljel on kasutatud logaritmilist skaalat. 
Figure 1. Late autumn observations of Lapwings in Estonia, 1991-2001 (30 
observations about a total of 4000 birds). Note the logarithmic scale of the y-axis. 
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Teatud viga kiivitaja lahkumisaegade muutuse hindamisel vdivad 
pdhjustada erinevused vaatlusintensiivsuses ja -kvaliteedis. Naiteks on 
kusitavad viimaste kiivitajate kohtamisdaatumid septembrikuust. On alust 
arvata, et tanu vaatlusvdrgu piiratusele sdjajargsetel aastatel jaid 
hiliseimad linnud siis tegelikult registreerimata. Kui algandmetest jatta 
kdrvale enne 1960. aastat tehtud vaatlused, jaab trend kull tbusvaks, kuid 
on ndrk ja pole usaldatav. Vdib ka oletada, et viimasel kumnendil on 
vaatlusintensiivsus kasvanud just tanu soome linnuvaatlejate suurenenud 
hulgale. Samas tasub meeles pidada, et ka meie fenovaatlemise 
aktiivsus on aastate jooksul kdikunud mitmeid kordi, kusjuures see oli 
populaarseim 1970. aastate teisel poolel (Ader & Keskpaik 1994). 

Detsembrikuiste vaatluste osakaal oli fenovaatluste alusel 27% 
(vaatlusjuhte), kusitlusega saadud naitaja viimase kumnendi kohta 
praktiliselt sama - 25%, seega vdib tbdeda, et vahemasti vaga hiliste 
vaatlusjuhtude sagedus pole viimastel aastatel tdusnud. Pealkirjas 
pustitatud kijsimusele vdib vastata, et kiivitaja hilised vaatlused ei ole 
sagenenud, aga kui eeldada, et sugiseste vaatluste populaarsus on Iabi 
aastate pusinud enarn-vahem uhesugune, on kiivitaja lahkumine meilt 
pikaajalises perspektiivis muutunud hilisemaks. 

Aasta I Year 

Joonis 2. Kiivitaja iga aasta hiliseimad vaatlused Eestis, kuni 1986 avaldatud 
fenovaatluste ja 1991-2001 kiisitluse alusel. 
Figure 2. The annually latest autumn observations of the Lapwing in Estonia, 
according to the published data (up to 1986) and special questionnaires (1991.- 
2001). 
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Tanuavaldused. Kaesoleva ulevaate koosta~niseks saatsid oma andmeid Leho 
Aaslaid, Mika Bruun, Sampsa Cairenius, Margus Ellermaa, Risto Lammin-Soila, 
Eedi Lelov, Lauri Maenpah, Eve Magi, Gustav Nordenswan, Jan Nordblad, Timo 
Pettay, Matti Rekila, Indrek ja Jaak Tammekand, Ira Teraspuro, Kaido Vikat. Eriti 
suur thnu Matti Rekildle, kes vahendas teiste soomlaste tehtud vaatlused! Samuti 
avaldab autor tanu Eve Magile ja Ulo Valile soovituste eest kasikirja parandami- 
seks 

Has the departure of Lapwings become later in Estonia? 

The Lapwing (Vanellus varzellus) was the Bird of the Year of the Estonian 
Ornithological Society in 2001. As a part of the campaign, data about latest 
autumn observations in 1991-2001 were collected via Internet and special 
questionnaires. Thirty observations about a total of 4000 individuals were 
received from western Estonia (Fig. 1). None of t l ~ e  observed birds had visually 
detectable conditional deviations. Ninety-five percent of the Lapwings were 
reported in November and only 5% in December; all large congregations 
occurred in the first half of November. The average flock size was 170 
individuals in November and 26 individuals in December (medians 25 and 15, 
respectively). The last observations were made between 10 November and 16 
December, the average of the latest observations being 15 November. The share 
of the observations from December in the last decade was comparable to the 
published data from the period 1949-1 986 (Rootsmiie & Rootsmae 1974, 1978, 
Rootsmae 1991). In contrast, according to the annually latest observations and 
assuming that observation quality has remained more or less the same, Lapwings 
seem to depart later now (Fig. 2; r=0.448; p<0.001). However, it is also possible 
that after the Second World War the latest Lapwings were not detected because 
of restricted activity of observers. 
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