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Kokkuv6te. Kaesolevas tiiiis esitatakse aastatel 1963-2003 kogutud andmed vihitaja 
Actitis lzypolez~cos arvukusest Saue seirealal Harjumaal. K6igi elupaikade liiikes oli 41 
aasta keskmine vihitaja asustustiliedus 4,7 paari/10 km. Suurirn tiliedus leiti 
heinamaadel kulgevate jKgede aares - keskmiselt 12,5, maksimaalselt kuni 50 paari 
10 km kohta. Liigi asustustiliedus kraavil<allastel oli peaaegu neli l<orda madalarn kui 
jiigede aares. Pikaajaline arvukuse trend Saue vaatlusalal oli langev. 

Sissejuhatus 

Vihitaja Actitis llypoleucos elupaigaks on kitsas veekogu kaldariba ning 

peaaegu kogu tema pesitsusaegne tegevus on koondunud vaid sellesse 

spetsiifilisse elupaika. Ehkki tegu on meil suhteliselt tavalise kurvitsalisega, on 

tema arvukuse kohta andmeid kasinalt. Kaesoleva too eesmargiks on anda 

ulevaade vihitaja arvukusest ning selle pikaajalisest muutusest Saue seirealal 

20. sajandi teisel poolel koos vastavate muutuste pdl~juste hindamisega. 

Materjal ja metoodika 

Saue vaatlusala paikneb Harjumaal Tallinn-Laagri - Saku - Kiisa - ICeila 

vahelisel maa-alal, UTM 5x5 km ruudustiku jargi pbhiliselt LF5570; LF5575; 

LF6070; LF6075; LF6570 ja LF6575 ruutude piirides. Kogu vaatlusala hdlmab 

umbcs 100 km2, kusjuures esimestel vaatlusaastatel loendati vihitajaid valda- 

valt 60-70 km' territooriumil, mis jai ka hiljem kdige pdhjalikumalt uuritud 

piirkonnaks. Seireala maastik on suhteliselt mosaiiki~e ning avatud kultuur- 

maastiku osatahtsus on aja jooksul suurenenud (pikemalt vt. Tuule et al. 2001). 

1960-ndate aastate 16pus ja 1970-ndate alguses vaatlusalal toimunud 

ulatuslikumate maaparandustoode kaigus siivendati vanu kuivenduskraave 

ning rajati hulk uusi magistraalkraave. Samuti suvendati, ja kohati ka 

bgvendati, Vaana jdge. Jdgede kogupikkuseks vaatlusalal on 21 km (sellest 
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Keila jbge 16,5 km). Kuna vihitaja pesitses nii Keila kui Vaana jde aares 

praktiliselt uhesuguse arvukusega, pole nende jbgede andmeid siin eraldi 

kasitletud. Liigile sobivate kraavide kogupikkus oli aastas keskmiselt 18 km, 

kdikudes vaatlusperioodi jooksul 10-22 km vahel. Veevaestel aegadel kuivale 

jaanud kraave loendustesse ei kaasatud. 

Sbltuvalt kevade arengust alustati loendusi 28.04-17.05 (keskmiselt 05.05, 

enamasti 01.05-09.05) ning lbpetati 04.06-30.06 (keskmiselt 16.06, ena-masti 

10.06-22.06). Seega kujunes loendusperioodi keskmiseks pikkuseks 42 paeva. 

Vihitaja pesitsusaegse arvukuse hindamiseks kasutati joontakserimise 

meetodit ja tulemused on esitatud pesitsevate paaride arvuna veekogu kalda 

10 km kohta. Loendusel liiguti piki veekogu kallast ja reeglina rakendati 

kolmekordset loendust, lihtsamates ja tuntumates paikades piisas ka kahe- 

kordsest takseerimisest. Enamasti aitas teadaolevate pesapaikade tui-tdmine 

pesitsuspiirkonnast piki jdge vbi kraavi kiillaltki kaugele lennanud paari 

mitmekordset vdi vales paigas arvelevdtmist valtida. Kiillaltki sageli laius 

veekogu uhel kaldal pdd ,  teisel pool aga naiteks puisniit. Sellisel juhul vbeti 

vihitajapaar arvele mdlemas biotoobis, kuid uldarvukusse laks loomulikult 

kirja vaid uks linnupaar. Analoogiliselt talitati ka veekogu kalda- 

kilomeetritega. Kokkuvbttest jaeti valja 1-3 vihitajapaari pesitsemine paaris- 

kolmes vaikeses kruusakarjaaris ja Saue asula reovete puhastuse sette- 

basseinide aares aastatel1968-1985. 

Tulemused 

Pikaajaline keskmine vihitaja asustustihedus kbigi elupaikade lbikes oli 

Saue seirealal 41 aasta jooksul 4,7 paari/lOkm. ~ u u r i k  tihedus oli heina- 

maadel kulgevate jbgede aares - 12,5 paari 10 km kohta, kuundides mdnel 

aastal kuni 50 paarini/lOkm (tabel 1). Jbgede kaldavoond on vaatlusalal olnud 

liigile olulisem kui kraavide kaldad - liigi keskmine asustustihedus jbe- 

kallastel oli peaaegu neli korda kbrgem kui kraavikallastel. Kraavid olid 

pesitsuselupaigana tahtsad vaid vaatlusperioodi esimesel kumnendil, kus- 

juures 1965. aastal koguni uletas vihitajate asustustihedus selles biotoobis 

tihedust jbgede aares ning 1973. a. olid asustustihedused mblemas elupaigas 

enam-vahein vbrdsed. Viimased kolmkuminend aastat on aga enamus Saue 
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Tabel 1. Vihitaja asustustihedus Saue vaatlusalal erinevates elupaikades aastatel 
1963-2003. 

Table I .  Breeding &n.siw o f  the Common  Sandpiper in  d i g b e n t  habiftrts in f he  s z ~ ~ r o ~ ~ n d i n g . ~  
o f  Saue. 1963-2003. 

Transektide kesk- Paari/lOkm / Pnirs per 10 krn 
Elupaik / Habitizt mine kogupikkus Min Max Keskmine SD 

(km/aasta) Ariernge 
Ariern~e totni lengt11 

o f  trnnqccts 
titrn /year) 

Jdekaldad l~einamaadel 5,6 0 50,O 12,5 8 2  
R~riersides in t~~eniloros 

puisniitudel 13,0 2,l 16,9 10,l 3,6 
in z~iooliecl 
nicndorlis 
pdldudel 4,0 0 30,0 9,5 7,7 
in fields 
karjamaadel 03 0 33,3 6 4  9,s 
i~r  pnstures 
Jded koos lh,O* 2,9 20,O 10,7 4,l 
All virlers 

Kraavikaldad heinamaadel 9.1 0 18.2 3.0 4.4 
Ditcl~sides in nieiidorcis 

puisniitudel 15,6 0 15,5 2 2  3 2  
in ~ooodrd 
rrlendozcrs 
pdldudel 10,7 0 20,0 2,1 4,0 
in firldn 
karjamaadel 1,8 0 16,7 12 4,5 
in pnstures 
metsades 5 2  0 6 7  0,7 1,7 
ii? forests 
Kraavid koos 29,0* 0 10.7 2.4 2,7 
All ditclies 

Jde- ja kraavikaldad koos 45,0 1,3 10,5 4,7 2,1 
Ririersirles nnd ditclisides togetllrr 

* Kuna veekogu eri kallastel on sageli erinevad biotoohid, ei iihti kogusumma eri biotoopide 
andmete summaga. / Tolnl lerzgt11 is not equal to tile S L I I I I  of sepnuntc biotopes becnwse tilere alere 
often iiiffcvent hiotopes in tzno sides of tlie r~nterbod~y. 

seireala vihitajatest eelistanud j6ekaldaid (joonis 1) ning viimastel aasta- 

kiimnetel v6ib kraavikaldaid lugeda juba marginaalseks vihitaja elupaigaks. 
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Viliitaja arvukus tdusis vaatlusalal esimese kiimnendi jooksul ning 

seejarel hakkas langema. Vdib tddeda, et liigil laks hasti just 1970-ndate 

esimesel poolel ning alates 1980-ndate aastate keskelt on vihitaja arvukus 

olnud vaid alla poole parima perioodi arvukusest Cjoonis 2). Liigi pikaajaline 

trend Saue vaatlusalal oli langev (r = -0,60, p < 0,001), seejuures viimase 

kolmekiimne aasta trend koguni tugevalt negatiivne (r = -0,83, p < 0,001). 

JBekaldad 1 R~versides . Kraavikaldad 1 Ditchsides 

1963 1973 1983 1993 2003 

Aasta 1 Year 

Joonis 1. J6e- ja kraavikallaste kasutamise osakaal vihitaja elupaigana Saue seirealal 
aastatel 1963-2003. 
Figure I. Ratio between rh~eu.sir1e.s and diteh.sidr.s zlsed as a breeding habitat b.v the Common 
Sandprper in the .sliruoundingr. qf'Sazle, 1963-2003. 

- - JBekaldad I Ri~rsides - - - - Kraavlkaldad I Ditchsides 

K d i k  kaldad I All s~des 

1963 1973 1983 1993 2003 

Aasta I Year 

Joonis 2. V~hitaja asustustilieduse muutused Saue seirealal aastatel1963-2003 
Figure 2. Populailon d~~numlc\ ofthe Common Scrndplper rn Sazle, 1963-2003 
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Arutelu 

Kaesolevas toos uuriti vihitaja asutustihedust, mille kohta kodumaises 

kirjanduses on seni vahe viiteid. Naiteks 1950-ndatel oli liigi arvukus Kasari 

harujdgede aares 0,4-2 paari/lOkm (Onno 1963), Amme ja Pdltsamaa jdgede 

aares on aga pesitsenud 11-12 paari/lOkm (Leibak et a l .  1994). Viimase 

tulemusega uhtib hasti ka Saue seirealal saadud arvukus jdgede aares - 10,7 

paari/lOkm, kuid samas oli keskmine asustustihedus siin kbigi elupaikade 

ldikes poole vaiksem. Jarvede kallastel arvatakse liiki pesitsevat umbes 

kiimme korda vaiksema tihedusega (1,2 paari/lOkm) ning Vdrtsjarve aares 

kolm paari/lOkm (Leibak et al.  1994). Selliste lineaartiheduste umber- 

arvutamine pindalaliseks tihcduscks on probleinaatiline ja seeparast 

kasitletakse tavaliselt eri metoodikatega kogutud andmeid eraldi. Naiteks 

Suurbritai~nias on vihitaja asustustihedusi kogutud riigi eri piirkondades eri 

meetoditega ning see on raskendanud tulelnuste vdrdlemist (Dougall et al.  

2004). Nagu naha, on meil vihitaja asustustihedust enamasti mdddetud 

sarnaselt, paaridena teepikkuse kohta, mis teeb andmed hasti vdrreldavaks. 

Suurbritannias tehtud uuringud on naidanud, et vihitajad ei pesitse seal 

alla 8 m laiuste ojade aares (Vickery 1988) ning ka muudes toiides on mainitud 

vihitajate asustustiheduse sdltuvust jdgede ja ojade laiusest (Jones 1983; 

Yalden 1986), kuna kitsastel ojadel puuduvad vihitajale sobilikud veerisraha- 

rikkad kaldad. Siiski sdltub oja asustamine ka konkreetsest maastikust, sest 

naiteks ~ot imaal  kohtab vihitajaid palju vaiksemate ojade aares kui tasandikel 

(Dougall e f  al.  2004). Sauel asustati 1970-ndatel aastatel meelsasti just uusi 

magistraalkraave, kus kevadel pidi vahemalt nelja meetri laiune vesi olema. 

Hiljem pesitseti piisavalt laiade, hasti hooldatud kallastega ltraavide aares. 

Eriti suur tahtsus oli taimestikust vabadel kraavikallastel metsas, kuid 

sugavast metsast hoiduti siiski taiesti. Kdrgtaimestiku tekkimisel kraavi- 

kallastele oli Sauel vaga otsene ja uhene mdju - sellised kraavid vihitaja hiilgas 

ning kui kraavide hooldamine lakkas, siis langes liigi arvukus vaatlusalal 

margatavalt. Arvukuse langusperioodil kadus vihitaja kdigepealt muidugi 

tema jaoks viletsamatelt pesapaikadelt. Sobilikumate jbel6ikude aares asuvad 

niioelda pdlised pesapaigad, kus ta elab tanini. 

S. Onno (1958) peab vihitaja pesitsuskoha oluliseks komponendiks ka 

metsa ja pddsastike esinemist veekogude aares. Seevastu Walesis tehtud jde- 
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elupaikade uuring naitas, et vihitajad eelistasid kaldaldike, kus pigem oli vahe 

puid, kuid mis olid umbritsetud loodusliku ilmcga kaijamaade ja marg- 

aladega (Buckton & Ormerod 1997), kusjuures liigi esinemist prognoosisid 

kdige pareinini voolu ja jdesangi parameetrid. Pdhimdtteliselt samadele 

jareldustele tuli oma uuringus I<a D. Yalden (1986), toonitades umbritsevate 

karjamaade tahtsust toitumispaigana. Sauelgi oli ilmselge jde- ja kraaviaarsete 

karjamaade soodne mdju vihitajale, sest lisaks kaldavoondile kaidi ka seal 

regulaarselt toitu otsimas. Nuud on suur osa karjamaid veekogude kallasteni 

vdsastunud ja liigi arvukus sellistes paikades kohati isegi drastiliselt langenud. 

Igal juhul on vihitajale maastiku omadused olulised mitte ainult vahetult 

veekogu kaldal, vaid sellest vahemalt mbnekumne meetri ulatuses. Leningradi 

oblastis Venemaal on leitud, et pesa kaugus veepiirist sdltub elupaigast, 

tapsernalt umbritsevast puistust (Malli.cvskij & Pukinskij 1983). Ligi pooled 

sealsetest vihitaja pesadest asetsesid kuni 10 m kaugusel veepiirist ning veidi 

tile 8% pesadest paiknesid tile 100 m kaugusel veest. Saue seirealal leitud neli 

pesa olid 2, 3,5, 5 ja 7 meetri kaugusel, seevastu E. Edula (1974) leidis uhe 

vihitaja pesa Viljandi jarve aarest 20 m kauguselt veepiirist. 

Maaparandustood vdivad, vahemalt vahetult peale nende teostamist, olla 

vihitajale soodsad. E. Sits (1937) on kirjutanud, et vihitaja asus Suitsu ja Kasari 

jde kaldavallidele pesitsema peale Kasari j6e siivendamist, kui jdest 

valjavisatud kruusasel ja liivasel paljandilisel kaldal olid tekkinud talle 

vajalikud pesitsustingimused. Kui maaparandustoode kaigus Saue seirealal 

osa Vaana jbge suvendati ja looklevat jbge kohati ka dgvendati ning sama- 

aegselt sealsed heinamaalapid ja puisniidud p6lluks muudeti, mdjus see ka 

siin vihitaja levikule igati soodsalt, sest sellistesse jbelbikudesse tekkisid 

vihitajale meeleparased paljad kaldavallid. Kohati oli aga Sauel hoogsal 

maaparandusel jdesangidele ka negatiivne mdju. Nimelt pidid jded tile- 

ujutuste aegu luhema aja jooksul nuud endisest suurema veekoguse vastu 

vdtma, mille tagajarjel jdekaldad paiguti vette varisesid. Seetdttu halvenes vdi 

koguni havis siin-seal nii mbnigi vihitajale seni sobinud kaldaldik. Hollandis 

loodetaksegi, et nende 20. sajandil praktiliselt kadunud vihitajapopulatsioon 

vdiks saada kasu nn. looduse taastamise projektidest, mille kaigus puutakse 

jbesange uuesti looklevaks muuta, sest just nii tekkivat juurde liigile 

pesitsemiseks kdlblikke paiku (Erhart 1994). 



Tanustinad. Autorid tanavad Ulo Vali artikli kasikirja paranduste ja kornmen- 

taaride eest. 

Numbers and population dynamics of the Common Sandpiper 
in the surroundings of Saue, 1963-2003 

Numbers of the Common Sandpiper Actitis Izypolez~cos were studied in a 

study area near Saue (Harju county, Northern Estonia) in 1963-2003. Average 

breeding density during 41 years was 4.7 pairs per 10 km of riverside or 

ditchside. The highest density was found at the sides of rivers situated in 

meadows: in average 12.5 pairs/lO lam, maximum 50 pairs / 10 km (table 1). 

Population density at ditch sides was four times lower. Long term trend of 

population numbers was significantly negative (r = -0,60, p < 0.001), and even 

stronger for last thirty years (u  = -0.83, p < 0.001). 
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