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Kokkuvote. Kiivitaja ( V n ~ l e l l ~vnrrell~~.r)
,.~
o l ~EOU aasta l ~ n d2001. Art~klisanaliiiisitakse
ankectvastustc alusel k~ivitajapes~tsuscelsetja -jargset clupaigakasutust ning salga suurust.
700 lev~tatudankecdist saahus tagasi 45. neist 20 kevadrindc ja 12 siigisrsnde kohta.
Enamus kcvadel vandeldud salkadest olid kuni 20-isendiliscd. Liik eelistab saab~nnisjiirgselt tegutscmispaigana roliumnad. alla veerandi linducicst vaadcldi pbldudel. Kevadc
arcnedes rohumaa tihtsus viiheneb ning antud andmcstiku jiirgi elupaiga kasutuses enam
erinevust ei ole. Pcsitsusjjrgsed kogulnid koosnesid valdavnlt kuni 400 linnust,
iiksikjuhtudel aga enaln kui 1000 isendisr. Juulis-augustis niihti urnbes veerandit lindudest
pdllumaal, scptcnibris selle elupaiga kasuta~nine tbusis iile kahe koma ning oktoobris
langes see v a l ~ e mkui viiendikuni.

Kiivitaja (Vanellus vanellus) valiti Eesti Ornitoloogiauhingu 2001.
aasta linnuks. Pdhjuseid oli selleks mitmeid. Kiivitaja pesitseb Eestis ule
kogu maa, asustades jdeluhti, rabasid, heina- ja karjamaid ning
viljapdlde, kuid viimatimainitud elupaikades on tema kaekaik suuresti
sdltuv muutustest pdllumajanduslikus tegevuses. Liigi arvukus on
viimastel aastatel kahanenud paljudes Euroopa riikides, sama vdib
taheldada ka meil. Samas on kiivitaja kergesti vaadeldav ning maaratav,
sobides seeparast hasti aasta linnuks.
Kaesolevas artiklis analuusitakse kiivitaja pesitsuseelset ja -jargset
elupaigakasutust ning salga suurust neil perioodidel aasta linnu projekti
raames kogutud andmete pbhjal.

Materjal ja metoodika
EOiJ liikmetele s a a d e t i laiali ule 700 a a s t a linnu infovoldiku koos
ankeetidega. Ankeete s a a b u s uhingule tagasi 45, neist 20 ankeeti kevadrandest
(75 v a a t l u s e g a 925 linnu kohta); 12 s u g i s r a n d e s t (63 vaatlusega 11800 linnu
kohta) ja 13 kevad-suviste p6llutoode perioodist (46 kirjega, neid analuusitakse
edaspidi koos p e s a k a a r d i andrnetega).
Ankeetidel kusiti vaatluse k u u p a e v a , t a p s e t kohta, lindude p e a t u s k o h a
maastikku ning kiivitajate arvu (salgad paluti kirjeldada eraldi). Kevadisteks loeti
vaatlused rnartsist aprillini, s u g i s e s t e k s - augustist novembrini. Pesitsusjargse
perioodi kohta s a a d e t i vaatlusi ka juulikuust ja n e e d arvati analuusitava
sijgisandmestiku hulka. Novembrivaatlusi oli a n t u d materjali hulgas v a g a v a h e ja
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Tulemused ja arutelu
Kiivitajate lahkumine talvitusaladelt algab juba jaanuaris ning
kulmineerub suuremas osas Euroopast martsis (Cramp 1993).
L. Rootsmae (1998) andmetel kohati aastatel 1987-1 996 Eestis
esiksaabujaid sagedamini Laane-Eestis (27, neist saartel 18), vaiksemat
osa Lduna- ja Kesk-Eestis (a 3). Piirkondadest on nende poolest esikohal
Kuressaare (8), millele jargnevad Parnu (6) ja Hiiumaa (3), Orissaare,
Vandra, Lihula ja Tartu (a 2). Enamasti algab saabumine martsis, mdnel
aastal ka juba veebruaris. 1Jlal toodud ajavahemikul on kdige varem
kiivitajaid vaadeldud 20.02.1990 Tootsis (Vandra piirkonnas) ja
23.02.1 995 Linnusel Muhumaal.
Varaseim daatum aasta linnu ankeetidel oli 05.03.2001, kui Tenno
Laur registreeris Parnumaal esimese 7-isendilise kiivitajasalga. Martsi
esimesest poolest oli uldse vaid kaks vaatlust, sagedasemaks muutus
liigi esinemine alles kuu IBpul, millal tdusis ka loendatud salga suurus
(joonis 1). 6. aprillil registreeriti suurim salk - 100-120 kiivitajat, edaspidi
nahti salkades jarjest vahem linde. Seda vdib seostada kiivitajate hajumisega pesitsusterritooriumidele. Toodud tulemused on selges vastuolus
vaitega, nagu laguneksid salgad juba martsi algul ning seejarel vdib
kohata vaid vaikeseid kogumeid (Laven 1941).
Harilikult lagunevad suuremad kogumid alguses vaiksemateks
osadeks ning seejarel jaavad mingil suuremal avamaastikumassiivil
pesitsevad linnud veel mdneks ajaks vaiksema salgana kokku. Sel
perioodil esineb palju juhuslikke suguuhteid. Kevade arenedes hakatakse
moodustama paare ning aprilli ldpuks salgad lagunevad. Siis
moodustavad salku veel vaid randepeatusel olevad linnud.
Tihti tegutsevad uhel alal koos nii pesitsusterritooriumi juba valinud
kui ka randel olevad linnud. Seejuures vdivad ka randepeatusel olevad
linnud kaitsta ajutisi territooriume. Taolisel juhul kasutavad isaslinnud
territooriumi mangulendudeks, emaslindude territoriaalse kaitumise (liigikaaslaste tdrjumine oma tegevuspaigast) pdhjus randepeatuspaigas on
ebaselge (Brown 1926 ref. Cramp 1993), kuid ilmselt on mdlema
sugupoole puhul tegemist toitumiskoha kaitsmisega. Sellest mitteteadlik
linnuloendaja vdib sellised territoriaalse kaitumise elemente ilmutavad
linnud ekslikult pesitsejateks lugeda ning pesitsejate arvukust ule hinnata.

Kuupaev / Date
Joonis 1. Kiivitaja salga suurus 2001. a. kevadperioodil (73 vaatlust 740 linnu
kohta). Lisaks joonisel esitatule tehti kaks vaatlust suurte salkade kohta: 31. rnartsil
75 lindu ja 6. aprillil 110 lindu.
Figure 1. Sizes of Lapwing flocks in spring 2001 (73 observations of a total of 740
individuals). In addition to the data presented on the figure, two observations about
large flocks were made (75 individuals on 31 March, 110 individuals on 6 April).

Eestis asuvad kiivitajad pesitsema aprillis. Naiteks Matsalu
looduskaitsealal alustasid kiivitajad aastatel 1957-1 964 munemist
keskmiselt 24. aprillil ja eri aastate varaseimaid kurni alustati keskmiselt
11. aprillil, kusjuures kdige varasemat alustati 27.03.1959 (Onno 1975).
Seejuures on oluline markida, et sama allika jargi oli mainitud perioodil
keskmine kiivitaja saabumisaeg 25. marts.
Kiivitaja puhul on avastatud tugev seos pinnase niiskuse (ehk toidu
kattesaadavuse) ja pesitsemise algusaja vahel. Nimelt peavad kiivitajad
peale saabumist ennast esmalt piisavalt heasse konditsiooni viima, et
edukalt munema asuda. Vaga heades tingimustes kulub kiivitajatel
selleks umbes kaks nadalat, vaga kuiva kevade puhul aga ligi kaks korda
rohkem aega (Berg 1991). Seeparast vdib kiivitaja pesitsemise algus ka
uhes piirkonnas kdikuda suurtes piirides, sdltuvalt konkreetse paari
territooriumi kvaliteedist. S. Onno (1975) andmeil alustas 90% Matsalu
kiivitajatest munemist 36-paevase perioodi jooksul (eri aastatel oli see
naitaja 24-40 paeva), kusjuures kuue aasta keskmine pesitsuse algus
kdikus I1 paeva.
S. Onno leidis seose ka kiivitaja esimese muna munemise ja sellele
eelnenud paevade keskmise temperatuuri summa vahel, kusjuures
kiivitaja puhul oli seos (astakkorrelatsioonikordaja vaartusega 0,97) vaga
tugev ning uhtlasi suurim analuusitud 18 liigi seast.

2001. a. aasta linnu ankeetide andmetel kasutab kiivitaja
saabumisjargselt puhke- ja toitumispaigana enam rohumaad, alla
veerandi lindudest vaadeldi pdldudel (joonis 2). Kevade arenedes
rohumaa osatahtsus vaheneb ning meie andmestiku jargi elupaiga
kasutuses olulist erinevust aprillis enam ei ole.
Antud materjali puhul on siiski oht, et vaheste martsivaatluste tdttu
vdib andmestik olla tendentslik. Teisalt on martsis taimestikuga pinna
eelistamine nii toitumiseks kui puhkamiseks kullalt loogiline, sest
mikroklimaatilised tingimused on seal paremad. Kuntud pinnas "hakkab
elama" hiljem ja seeparast vdib kiivitaja aprillis oma eelistusi muuta.
Samuti vaarib markimist fakt, et aprillikuised mullaharimistood muudavad
kunnijargse pinnase siledamaks ja kobedamaks ning kokkuvdttes on
lindudel kergem toitu leida.
Mittepesitsevad kiivitajad alustavad salkade moodustamist juba mais
(Mank 1972, Elts & Aua 1997). Vaherandele asuvad need linnud sdltuvalt
aastast juuni keskel vdi ldpus ning augusti esimesel poolel esimene
randelaine raugeb (Veroman & Orumaa 1960, MaltSevski & Pukinski
1983, Elts & Aua 1997).
Aasta linnu kusitluse kaigus saadud andmed selget esimese
randelaine olemasolu ei sedasta (joonis 3), kull on aga margatav
vaatluste puudumine juuli Idpus-augusti algul, mis peaks viitama
vaherande (esimese randelaine) Idppemisele. Ka on oluline lisada, et
kaesolevas andmestikus on juulikuised vaatlused suhteliselt ndrgalt
esindatud (vaid 6 vaatlust).
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Joonis 2. Kiivitaja elupaigakasutus 2001. a. kevadperioodil. Tulpade sees on
esitatud vaadeldud lindude an/, kokku nahti 71 salka 904 linnuga.
Figure 2. Distribution of Lapwings between habitats in spring 2001 (71 flocks with
a total of 904 individuals). The number of individuals is indicated on the bars.
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Elupaigakasutuses on
pesitsusjargsel perioodil
taheldatav
mdningane muutus (joonis 4). Suvel, juulis-augustis, nahti umbes
veerandit lindudest pdllumaal, septembris selle elupaiga kasutamine
tdusis veidi iile kahe korra ning oktoobris langes vahem kui viiendikuni.
Kindlasti on selliste muutuste pdhjuseid mitmeid, kuid septembrikuised
mullaharimistood vdivad olla uheks peamiseks "tdmbenumbriks", miks
kiivitajad sel ajal pdlde eelistavad. Ka varasemad kogemused naitavad,
et mitmed liigid (ka kiivitaja) eelistavad tegutseda just varskelt haritud
pdllumaal.
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Joonis 3. Kiivitaja salga suurus 2001. a. pesitsusjargsel perioodil (63 vaatlust
11800 linnu kohta).
Figure 3. Sizes of Lapwing flocks after breeding season in 2001 (63 observations
of a total of 11 800 individuals).

-

100%

U)

,
; 80%
t; E

6

4 .s

.E

PBllurnaa /
Arable land

60%
40%

$ 2

2

Rohurnaa 1
Grassland

20%

V)

0%
juuli-aug.

sept.

okt.

Kuu I Month

Joonis 4. Kiivitaja elupaigakasutus 2001. a. pesitsusjargsel perioodil (59 salka
10137 linnuga). Tulpade sees on esitatud vaadeldud lindude arv.
Figure 4. Distribution between habitats of post-breeding Lapwings in 2001 (59
flocks with a total of 10 137 individuals).

The Lapwing - Bird of the Year 2001
The Lapwing (Vanellus vanellus) was the Bird of the Year of the Estonian
Or~~ithological
Society in 2001. Based on the answers of a special questionnaire,
the paper analyses flock sizes and habitat use of the Lapwing in pre- and postbreeding season. Out of 700 distributed questionnaires, 45 were received back; 20
included data about spring migration (75 observations of 925 individuals) and 12
about autumn migration (63 obs., 1 l 800 ind.).
Most of the observed spring flocks contained up to 20 individuals (Fig. 1).
After arrival (in March), the species occurred mostly on grasslands, and less than
quarter of all birds were observed on arable lands (Fig. 2). During spring, the
importance of grasslands decreased, and i n April the birds were more or less
equally distributed between the two biotopes. Post-breeding congregations
contained mostly up to 400 but occasionally up to 1000 individuals (Fig. 3). In
July and August, approximately a quarter of birds were seen on arable lands; the
frequency of use of this habitat increased twofold in Septe~nbcrbut dropped
again to about 20% in October.
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