
Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) elupaigakasutus, 
käitumine ja tegutsemiskohad 2017. aastal 

Riho Marja*,1,2, Jaanus Elts1

1 Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu
2 Keskkonnaagentuur, Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn

Kokkuvõte 

Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) on uustulnuk meie linnustikus, kelle esmaspesitsemine 
tuvastati alles 1957. aastal. Tema ökoloogiat pole seni Eestis põhjalikumalt uuritud. Liik 
valiti 2017. aastal Eesti Ornitoloogiaühingu aasta linnuks, et saada esmane ning täpsem 
ülevaade liigi elupaikadest, käitumisest ja tegutsemiskohtadest Eestis. Kaelus-turteltuvide 
vaatlusandmeid koguti  harrastusteaduse (citizen science) veebirakenduse meetodiga, 
kokku edastati 171 vaatlust. Uurimisperiood jagati kolmeks osaks: pesitsuseelne periood: 
1. jaanuar – 30. aprill, pesitsusperiood:  1. mai – 31. juuli ja pesitsusjärgne periood: 1. 
august – 31. detsember. Pesitsuseelse perioodi kohta laekus 37, pesitsusperioodi 107 ja 
pesitsusjärgse kohta 27 vaatlust. Kaelus-turteltuvide elupaigakasutuse puhul ei leitud 
ajalist muutust. Tulemuste põhjal võib tõdeda, et liik eelistab elupaigana Eestis aastaringselt 
peamiselt asulaid. Vaid väike osa vaadeldud lindudest (< 10%) kohati puistus või 
põllumajandusmaastikus. Oluliselt muutus uurimisperioodide vältel kaelus-turteltuvide 
käitumine. Pesituseelsel perioodil moodustasid häälitsevate kaelus-turteltuvide vaatlused 
proportsionaalselt veidi alla 25%, pesitsusperioodil  ligikaudu 50% ja pesitsusjärgsel 
perioodil taas veidi alla 25% vaatlustest. Seda võiks seostada territooriumi hoidmisega 
või partneri meelitamisega pesitsusperioodil. Toituvate kaelus-turteltuvi vaatluste 
sagedus erines periooditi samuti statistiliselt usaldusväärselt. Pesitsuseelsel ja -järgsel 
perioodil nähti linde toitumas veidi üle 30% juhtudest. Pesitsusajal moodustasid  
toituvate isendite vaatlused veidi üle 12%. Sel perioodil kohati liiki kõige sagedamini 
puistutes ning vaatlejatel oli liiki ilmselt lehtinud puude-põõsaste tõttu ka keerulisem 
märgata. Uuringus kasutatud perioodide  jooksul muutusid oluliselt kaelus-turteltuvide 
tegutsemiskohad. Pesitsusajal vaadeldi veidi üle poolte juhtudest kaelus-turteltuvisid 
puudel-põõsastel ja seda oli oluliselt rohkem kui pesitsuseelsel- või järgsel ajal. Seevastu 
maapinnal nähtud lindude puhul tuvastati uurimisperioodil statistiliselt usaldusväärne, 
kuid vastupidine ajaline muutus. Põhjuseks võib pidada asjaolu, et kaelus-turteltuvide 
pesad asuvad puistus ning pesitsusperioodil hoiab liik ilmselt rohkem varju.
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Sissejuhatus

Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) 
laiendas oma leviala 20. sajandi alguses 
Balkani kaudu Euroopasse. Eestis pesitses 
kaelus-turteltuvi teadaolevalt esmakord-
selt 1957. aastal Harjumaal Kostiveres, kui 
sealses pargis pesitsevaid linde ja nende 
lennuvõimestunud poegi vaadeldi ka 
pesitsusjärgselt ümbruskonnas vähemalt 
pool aastat (Jaanson 1958). 

Kaelus-turteltuvi arvukus on Euroopas 
viimastel kümnenditel oluliselt tõusnud: 
perioodil 1980 – 2013 tõusis arvukus tervelt 
89% ja perioodil 2004 – 2013 on arvukuse 
kasv aeglustunud, olles 33% (European 
Bird Census Council 2016). Liigi arvuku-
seks Eestis hinnatakse 100 – 200 pesitsevat 
paari (Elts et al. 2013). Vastupidiselt 
Euroopas toimunud liigi arvukuse 
tõusule hinnati Eestis liigi arvukus 
pikema perioodi vältel (1980 – 2012) 
tugevalt langenuks (populatsioonist on 
vähenenud üle poole). Viimatise arvu-
kushinnangu kohaselt oli liigi arvukus 
perioodil 2001 – 2012 algul stabiilne 
ning perioodi lõpul  mõõdukalt kasvav 
(10 – 50%; Elts et al. 2013).

Eestis pole kaelus-turteltuvide elupai-
kade ja käitumise kohta seni teadaolevalt 
andmeid kogutud ning ühtegi teadusar-
tiklit avaldatud. Sarnaselt turteltuviga 
(Streptopelia turtur) on ka kaelus-turtel-
tuvi Eestis seni alauuritud linnuliik, 
kelle kohta on teadaolevalt kogutud 
vaid leviku, fenoloogia ja mõningaid 
pesitsusandmeid. Seetõttu valiti kaelus-
turteltuvi koos hariliku turteltuviga 
Eesti Ornitoloogiaühingu poolt 2017. 
aasta linnuks, et suurendada Eestist 

kogutud andmete põhjal teadmisi sellest 
linnuliigist.

Kuna kaelus-turteltuvi on uustulnuk 
Eesti linnustikus, siis käesoleva töö 
eesmärgiks on anda ülevaade 2017. aastal 
turteltuvide veebirakenduse (Eesti 
Ornitoloogiaühing 2017) abil kogutud 
vaatlustest. Käesolevas artiklis kirjel-
datakse harrastusteaduse (ingl. citizen 
science) meetodil kogutud vaatluste 
põhjal kaelus-turteltuvi elupaiku, käitu-
mist ning tegutsemiskohtade võimalikke 
ajalisi muutusi Eestis 2017. aasta vältel.

Metoodika

Andmestik

Andmed koguti harrasteaduse  põhimõtetel 
avatud veebirakenduse Aasta Lind 2017 – 
turteltuvi (Eesti Ornitoloogiaühing 2017) 
kaudu. Vaatluse sisestajalt ei nõutud 
veebirakenduse keskkonda registree-
rimist ning seetõttu oli vaatluste sisesta-
mine võimalik kõikidel soovijatel. Meetodi 
miinuseks olid võimalikud liigi valemää-
rangud, sest edastatud andmeid oli valda-
valt võimatu kontrollida. Kokku edastati 
2017. aastal kaelus-turteltuvide kohta 343 
vaatlust (8. jaanuar 2018 seisuga) 229 isiku 
poolt (nimekiri tänuavaldustes). 

Siiski kontrollisime olemasolevate 
võimaluste piires andmestiku usal-
dusväärsust, sest eksisteeris võimalus, 
et harrastusteaduse metoodikat kasu-
tades võidi kaelus-turteltuvi ka mõne 
tavalisema liigiga segamini ajada, näiteks 
kodutuviga (Columba livia) või kaelus-
tuviga (Columba palumbus). Andmete 
kontrollimiseks kasutati linnuatlase 
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andmebaasi perioodist 2003–2009 (Elts, 
Kuus & Leibak 2018) ning eElurikkuse 
andmebaasi (2017) vaatlusi perioodist 
2004 – 2017. Kõik sisestatud vaatlused 
kontrolliti ükshaaval hindamaks nende 
usaldusväärsust ja võrdlemaks liigi levikut 
varasemalt samas paigas. Kui  varase-
malt oli 2 km raadiuses kaelus-turteltuvi 
kohatud, jäeti vastavad kirjed alles. See 
küll ei välista täielikult valemäärangut, 
kuid vähemalt leviku järgi saab hinnata, 
kas liik on varasemalt alal esinenud. 
Selline võrdlus näitas, et paljud vaatlused 
olid sisestatud mõlemasse andmebaasi 
(nii turteltuvi veebirakendusse kui ka 
eElurikkuse andmebaasi 2017. aasta 
kirjetena). Kuna eElurikkuse andmeid 
kontrollitakse ja administreeritakse, siis 
vähendab see oluliselt valemäärangute ohtu, 
kuid valemääranguid ei saa välistada 
kummaski andmebaasis. Andmekontrolli 
tulemusena kustutati esialgsest andme-
baasist 172 kirjet, mida klassifitseeriti 
ebausaldusväärse vaatlusena ning need 
eemaldati edasisest analüüsist.

Uuritavad tunnused

Uurimaks kaelus-turteltuvide elupaigaka-
sutust, käitumist ja tegutsemiskohti jagati 
uurimisperiood kolmeks: pesitsuseelne 1. 
jaanuar – 30. aprill (37 vaatlust); pesitsus  
1. mai – 31. juuli (107 vaatlust); pesitsus-
järgne periood 1. august – 31. detsember 
(27 vaatlust). Perioodide jaotus valiti 
eeldusel, et kaelus-turteltuvid saabuvad 
rändelt Eestisse alates maikuust ning just 
siis on vaatluseid rohkem (Marja 2017). 
Eestis võiks kaelus-turteltuvide pesitsus-
periood kesta pesakaartide andmestiku 
järgi ligilähedaselt kolm kuud. Seetõttu 
määrati pesitsusperioodi pikkuseks mai 

algus kuni juuli lõpp, mis langeb kokku 
ka Soomes rõngastatud kaelus-turtel-
tuvide andmestikuga (suuline kommen-
taar, M. Piha).

Elupaigad klassifitseeriti kolme kate-
gooriasse: asula, puistu ja põllumajan-
dusmaastik. Asulaks loeti asulad, aiad, 
kalmistud, mõisapargid ja õuealad; põllu-
majandusmaastikuks teraviljapõllud ja 
rohumaad ning puistuks segamets ja 
metsaservad. 

Kaelus-turteltuvide tegutsemine klas-
sifitseeriti viide kategooriasse: laulmine 
või häälitsemine, istumine, toitumine, 
lendamine ja pesitsemine. 

Tegutsemiskohad klassifitseeriti nelja 
gruppi: linde kohati puudel või põõsastel, 
linde vaadeldi istumas elektritraatidel 
või -postidel, isendeid kohati maapinnal 
või märgati ehitistel.

Statistiline analüüs

Vaatluste ajalist sagedusjaotust elupai-
kade, lindude käitumistüüpide ja tegut-
semiskohtade kaupa uuriti χ2-testiga ning 
p-väärtuste puhul kasutati Bonferroni 
korrektsiooni. Statistiline analüüs viidi 
läbi statistikaprogrammiga R v3.3.2 (R 
Development Core Team 2017).

Tulemused

Vaatluste ajaline muutus elupaikade lõikes

Erinevates elupaikades tehtud kaelus-
turteltuvide vaatluste hulk ei erinenud 
ajaliselt (χ2 = 2,9; df = 4; p = 0,58). 

Marja, R. & Elts, J.
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Enim kohati kaelus-turteltuvisid asulates 
ning vaatluste osakaal selles elupaigas 
aasta jooksul ei muutunud. Pesitsuseelsel 
perioodil kohati selles elupaigas 86,5% 
isenditest; pesitsusperioodil 86,0%; 
pesitsusjärgsel perioodil 92,6% isen-
ditest (χ2 = 0,9; df = 2; p = 1,0; joonis 1). 
Ka puistutes kohatud lindude puhul ei 
esinenud statistiliselt usaldusväärset 
ajalist muutust isendite elupaigakasutu-
sest: pesitsuseelsel perioodil moodustasid 

puistutes tehtud kaelus-turteltuvide 
vaatlused vastavat 5,4%; pesitsusperioodil 
8,4%; pesitsusjärgsel perioodil 0% vaat-
lustest; χ2 = 2,6; df = 2; p = 0,81; joonis 
1). Põllumajandusmaastikus teostatud 
vaatluste puhul ei leitud samuti olulist 
ajalist muutust. Pesitsuseelsel perioodil 
kogunes sellest elupaigast 8,1%; pesitsus-
perioodil 5,6%; pesitsusjärgsel perioodil 
7,4% vaatlustest (χ2 = 0,3; df = 2; p = 1,0; 
joonis 1).
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Joonis 1. Kaelus-turteltuvi vaatluste sagedusjaotuse ajaline muutus (n tähistab 
vaatluste arvu). 

Figure 1. Proportion of the collared dove observations in different habitat types during three 
time periods (n denotes number of observations).
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Vaatluste ajaline muutlikkus lindude 
käitumisest lähtuvalt

Vaatlusperioodil muutus oluliselt kaelus-
turteltuvide käitumine (χ2 = 26,8; df = 6; 
p < 0,001; joonis 2).

Lindude tegevuseks märgiti kõige sage-
damini „laulmas või häälitsemas“, mis 

moodustasid pesitsuseelse perioodi 
vaatlustest 21,6%; pesitsusperioodil 
49,5%; pesitsusjärgsel perioodil 22,2%. 
Selline ajaline erinevus oli statistili-
selt usaldusväärne (χ2 = 12,9; df = 2; p = 
0,008; joonis 2). Istuvate  lindude vaat-
luste ajaline muutus ei olnud statistili-
selt usaldusväärne (pesitsuseelsel peri-
oodil 43,2%; pesitsusperioodil 26,2%; 
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Joonis 2. Kaelus-turteltuvide käitumise proportsionaalne jaotus kolmel perioodil 
(n tähistab vaatluste arvu). 

Figure 2. Proportion of the collared dove behaviour observations during three time-periods 
(n denotes number of observations).
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pesitsusjärgsel perioodil 40,8% vaatlus-
test; χ2 = 4,8; df = 2; p = 0,46; joonis 2). 
Toituvate kaelus-turteltuvi vaatluste 
sagedus erines periooditi statistiliselt 
usaldusväärselt. Pesitsuseelsel perioodi 
moodustasid toituvate lindude vaat-
lused terve aasta lõikes 35,2% vaatlus-
test; pesitsusperioodil vastavalt 12,1% ja 
pesitsusjärgsel perioodil 33,3% (χ2 = 12,2; 
df = 2; p = 0,011; joonis 2). Lendamas 

nähtud kaelus-turteltuvide puhul ei 
ilmnenud statistiliselt usaldusväärset 
ajalist muutust: pesitsuseelne periood 
0%; pesitsusperiood 7,5%; pesitsusjärgne 
periood 3,7% vaatlustest (χ2 = 3,2; df = 2; 
p = 0,99; joonis 2). Pesaehituse ja pesituseks 
määratud vaatluste puhul ei olnud samuti 
olulist ajalist muutust: pesitsuseelne 0%; 
pesitsusperiood 4,7%; pesitsusjärgne 0% 
vaatlustest (χ2 = 3,1; df = 2; p = 1,0; joonis 2).
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Joonis 3.  Kaelus-turteltuvide tegevuskohtade proportsionaalne jaotus kolmel 
perioodil (n tähistab vaatluste arvu). 

Figure 3. Proportion of the collared dove observations in different activity places during 
three time-periods (n denotes number of observations).
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Vaatluste ajaline muutlikkus tegutsemis-
kohtadest lähtuvalt

Kaelus-turteltuvide tegutsemiskohtade 
vaatluste jaotus muutus ajas oluliselt 
(χ2 = 23,7; df = 6; p < 0,001; joonis 3).

Puudel-põõsastel vaadeldud kaelus-
turteltuvide puhul ilmnes periooditi 
statistiliselt usaldusväärne ajaline muutus 
(pesitsuseelsel perioodil kohati linde 
puudel-põõsastel 35,1%; pesitsusperioodil 
58,9%; pesitsusjärgsel perioodil 22,2% 
vaatlustest; χ2 = 14,7; df = 2; p = 0,003; 
joonis 3). Pesitsuseelsel perioodil moodus-
tasid elektritraatidel või -postidel istu-
vate lindude vaatlused 27,0%; pesitsus-
perioodil 22,4%; pesitsusjärgsel perioodil 
29,7% vaatlustest, kuid see muutus ei 
olnud statistiliselt usaldusväärne (χ2 = 0,8; 
df = 2; p = 1,0; joonis 3). Maas tegutsemas 
nähtud lindude vaatluste puhul tuvas-
tati statistiliselt usaldusväärne ajaline 
dünaamika (χ2 = 11,3; df = 2; p = 0,014; 
joonis 3; vaatlused periooditi vastavalt 
37,9%, 14,0%, 33,3%). Ehitistel kohatud 
lindude vaatluste sagedus ei erinenud 
ajaliselt uurimisperioodide kaupa (χ2 = 7,1; 
df = 2; p = 0,11; joonis 3; vaatlused perioo-
diti vastavalt 0%, 4,7%, 14,8%).

Arutelu

Lindude eri elupaikades kohtamise sage-
duse ajaline muutus

Uuringu jooksul ei muutunud oluliselt kaelus-
turteltuvide kohtamise elupaik – valdavalt 
kohati kaelus-turteltuvisid asulates, kus 
registreeriti kõikidel uurimisperioodidel 
vähemalt 85% vaatlustest. See tõestab 

varasemat teadmist (Leibak, Lilleleht & 
Veromann 1994), et just asulad on liigi 
peamine elupaik Eestis. Vaid vähestel 
juhtudel (alla 10% vaatlustest) kohati isen-
deid kas puistus või põllumajandusmaas-
tikus. Viimatimainitud juhtudel ilmselt 
ei olnud tegemist pesitsusbiotoobiga, 
vaid linnud olid nendes elupaikades 
toitumas. Puistutes vaadeldud lindude 
puhul on tulemuste interpreteerimine 
keerulisem, sest vaatlejad võisid puis-
tuks määrata ka asulas paikneva pargi, 
kalmistu või puudesalu.

Vaadeldud lindude käitumise ajalised 
muutused

Kogutud vaatluste alusel muutus uuringu 
vältel oluliselt kaelus-turteltuvide käitu-
mine. Lindude tegutsemise kohta olid 
vaatlejad kõige sagedamini märkinud 

„laulmas või häälitsemas“. Pesitsuseelsel 
perioodil moodustasid häälitsevate kaelus-
turteltuvide vaatlused veidi alla 25% 
käitumisvaatlustest; pesitsusperioodil 
50% ning pesitsusjärgsel perioodil taas 
veidi alla 25%. Sellist tulemust võiks seos-
tada territooriumi hoidmisega või part-
neri meelitamisega (eelkõige pesitsus-
perioodil). eElurikkuse (2017) andmetel 
on liiki ka pesitsusvälisel ajal tähel-
datud laulmas või häälitsemas (periood 
1.august – 30. aprill). Mõneti üllatav, et 
sellist käitumisviisi tuvastati  pesitsus-
eelsel ja –järgsel perioodil veidi alla 25% 
vaatlustest. Samas on kirjandusest teada, 
et kaelus-turteltuvid võivad aastaringselt 
mängulendu sooritada ning pesitseda 
(Cramp 1985). Sellest tingituna võidi ka 
laulmist või häälitsemist registreerida 
vaatlejate poolt aastaringselt. 

Marja, R. & Elts, J.
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Toituvate kaelus-turteltuvide vaat-
luste sagedus muutus uuringu jooksul 
oluliselt. Pesitsuseelsel ja -järgsel peri-
oodil moodustasid toituvad linnud üle 
30% vaatlustest, pesitsusajal seevastu 
moodustasid toituvad isendeid veidi 
üle 13% vaatlustest. Sel perioodil kohati 
liiki kõige rohkem puistutes ning vaat-
lejatel oli liiki ilmselt lehtinud puude-
põõsaste tõttu ka keerulisem märgata. 
Võimalik, et liik hoiabki pesitsusajal 
rohkem varju, sest kirjanduse andmetel 
on liik monogaamne ja kurna hauduvad 
mõlemad vanalinnud (Cramp 1985; 
Hirschenhauser, Winkler & Oliveira 
2003). Kui üks vanematest haub, siis teine 
saab sel ajal (võimalik et ka ettevaatli-
kumalt ja varjulisemalt) toituda. Teise 
võimaliku seletusena saab välja tuua ühe 
uuringu Prantsusmaalt, kus tuvastati, et 
just kisklus on poegade lennuvõimestu-
mise järgselt peamise suremuse põhjus 
(Eraud, Jacquet & Legagneux 2011) ja 
seetõttu võivad vanalinnud olla pesitsus-
perioodi ja eriti selle lõpus varjulisemad. 
Lennuvõimestunud poegade ellujäämise 
tõenäosus suureneb järk-järgult. Sama 
uuringu järgi suurenesid kaelus-turtel-
tuvide kodupaigasuurused ja lennukau-
gused pesitsusjärgselt (Eraud, Jacquet & 
Legagneux 2011).

Istuvate ja lendavate kaelus-turtel-
tuvide vaatluste puhul ei esinenud ajalist  
usaldusväärset muutust. Pesaehituse ja 
pesituse alla klassifitseeritud vaatlused 
ei erinenud samuti uurimisperiooditi. 
Siiski fikseeriti pesitsusega seotud käitu-
mist vaatlejate poolt ainult pesitsusajal 
(1. mai–30. juuli). 

Tegutsemiskohtade ajaline muutlikkus 
vaatlustest lähtuvalt 

Uuringu jooksul muutusid oluliselt 
kaelus-turteltuvide tegutsemiskohad. 
Pesitsusajal nähti üle 50% kaelus-turtel-
tuvidest puudel-põõsastel ja see oli 
oluliselt rohkem kui muudel perioodidel. 
Kaelus-turteltuvide pesad asuvad puis-
tutes (del Hoyo, Elliott & Sargatal 1997) 
ja seepärast on puht tõenäosuslikult 
suurem võimalus pesitsusajal liiki kohata 
just selles elupaigas, samuti kasutatakse 
puistut varjumiseks. Maapinnal tegut-
semas kohatud lindude osas tuvastati 
usaldusväärne, kuid vastupidine ajaline 
muutus, st just pesitsusperioodil kohati 
kõige vähem linde maas tegutsemas. 
Elektritraatidel või -postidel istumas 
nähtud kaelus-turteltuvide osakaal 
sesoonselt ei erinenud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et harrastus-
teaduse baasil kogutud andmestiku abil 
saab kirjeldada Eestis lokaalselt levinud 
(Marja 2017) ja vähearvuka liigi mõnin-
gaid ökoloogia aspekte. Seetõttu tasuks 
tulevikuski kaaluda sellise meetodi 
kasutamist nende linnuliikide uuri-
misel, kelle kohta on vähe teaduslikku 
teavet, kuid kes on hõlpsasti äratuntavad. 
Harrastusteaduse kaudu on nii võimalik 
saada üleriiklikult ja ajaliselt kiiresti 
erinevat ökoloogilist infot, mitte ainult 
lindude, vaid ka kergesti äratuntavate 
taimede, selgrootute, seente või imeta-
jate kohta. Seetõttu suureneb tulevikus 
suure tõenäosusega vastava meetodi 
populaarsus ökoloogiliste andmete 
kogumisel Eestis.
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Summary

Habitat usage and activity patterns of the Eurasian 
collared dove based on collected data in the year 2017

The ecology of the collared dove (Streptopelia decaocto) has not been studied in 
depth in Estonia, while the species is a relative newcomer in the local bird fauna 
whose first breeding was documented in 1957. The species was therefore selected 
as bird of the year 2017 by BirdLife Estonia to get a better overview of this species’ 
habitat use, activity, and specific activity sites in Estonia. Observations of the 
collared dove were complied in a special internet database. In total, 171 records 
were collected using the citizen science method. The study was divided into three 
time periods (prebreeding period: 1st January–30th April; breeding period: 1st 
May–31st July; postbreeding period: 1st August–31st December); 37 observations 
were collected for the prebreeding period, 107 observations in the breeding period, 
27 observations for the postbreeding period, respectively. Non-significant temporal 
change in collared dove habitat use was found. Based on the results, the species 
seem to prefer various human settlements year around in Estonia. Only a small 
number of observations (< 10%) were made in farmland or in woodland. Based on 
the observations, significant temporal change in collared dove activity was found. 
In the prebreeding period, collared doves sang or called proportionally 25% of 
the observations, in the breeding period around 50% of the observations, and in 
the postbreeding period around 25% of the observations, respectively. This can 
be explained as a consequence of territory protection and/or mating behaviour in 
the breeding period. Observations of feeding birds changed significantly during 
the study period. In the pre- and postbreeding periods, collared doves fed in 30% 
of the observations. In the breeding period, feeding individuals were detected in 
a little over 12% of the observations; in this period, the species was mostly found 
in woodland and it was probably more difficult to find individuals hidden by the 
leaves of trees and bushes. Temporal dynamics were also detected at activity sites. 
In the breeding period, more than half of observations were made on trees and 
bushes and this was significantly different compared with the pre- or postbreeding 
periods. On the contrary, for birds observed on the ground, temporary significantly 
opposite phenomenon was found. This can be explained by the breeding ecology 
of the collared dove, because species nests are located in woodland and during the 
breeding period, the species is probably more cautious. The dataset, collected over 
one year and based on the citizen science method, can help describe the habitat 
usage and activity patterns of unevenly distributed species.


