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aasta lind

aasta linde turteltuvisid elab Eestis kaks liiki: kaelus-tur-
teltuvi ja turteltuvi. Esimesest liigist on põhjalikult kirju-
tatud jaanuarinumbris. Sel korral on kõne all n-ö hari-
lik turteltuvi, kes saabub aafrika talvitusaladelt Eestisse 
aprilli lõpus või mai algul. 
Riho Marja

Turteltuvi (Streptopelia tur-
tur) on rästasuurune lind, 
kes kaalub paarsada grammi. 

Välimuselt on lind väga omapärane: 
tema sulestikus vahelduvad  pruu-
nid, mustad, valged, oranžid ja roosad 
toonid. Liigi eriomane tunnus on halli 
värvi pea, roosa kurgualune, oranži-
kas mustade täppidega tiivapealne; 
saba servasuled ja kõhualune on val-
ged ning tiivaalused omakorda hallid. 
Kaelal asetseb silmatorkav musta-val-

gevöödiline laik. 
Esimesed isendid jõuavad Eestisse 

aprilli lõpu poole: varaseimad on kohal 
olnud 26. aprilli paiku, aga keskmine 
tulekupäev on 10. mai [14]. Seega on 
käes just see aeg, kui need sulelised 
meile naasevad. Talvitusaladele rän-
natakse tagasi augustis ja septembris, 
keskeltläbi 2. septembril [13]. 

Turteltuvi on Eestisse levinud alles 
hiljaaegu. Turteltuvi pesitsusala 
hõlmab Euroopat, Põhja-Aafrikat ja 
Lääne-Aasiat. See liik on levinud val-

davalt Mandri-Euroopas, kuid näi-
teks Skandinaavias, Šotimaal, Islandil 
ja Venemaa põhjaosas teda ei leidu 
(◊  2). Enamikul levilast on turteltu-
vi rändlind, kelle talvitusalad asu-
vad Aafrikas Saheli ja Sudaani vöön-
dis [4].

Mart Mägra andmetel eesti rahvas 
valdavalt ei tundnud turteltuvi nime-
tuse kandjat [11]. See võis tulene-
da peamiselt asjaolust, et kõnealune 
liik on Eestisse levinud alles hiljuti: 
19.  sajandi lõpus ja 20. sajandi algu-
poolel [10]. Seega kuni 20.  sajandi 
keskpaigani leidus turteltuvisid Eestis 
vaid paiguti – liik oli siin haruldane. 
Alles 1960. aastatel nende levik Eestis 
laienes ja arvukus suurenes kiires-
ti [12]. 

Üldnimetuse põhjal on turteltuvi 
siiski teatud piibli kaudu ja seetõttu 

turteltuvi 
on meie metsades üha haruldasem

◊ 1. Turteltuvi halli kaela kaunistab musta-valgevöödiline laik, mille järgi on teda kõige hõlpsam ära tunda. Teisel pruunil tuvil 
kaelus-turteltuvil on kaelal vaid üks must vööt
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on maarahvas kasutanud  peamiselt 
kahte vormi: turtel tui või turteltu-
vikene. 

Ajavahemikul 2003–2009 on tur-
teltuvi levik võimaliku pesitsejana 
teada vähemalt 19% linnuatlase ruu-
dus. Mandriosas oli toonane levik 
Vahe-Eestis hõredam kui Kõrg- ja 
Madal-Eestis. Suurematel saartel on 
liik vähe levinud ning väiksematel 
saartel ei pesitse ta üldse (◊ 3). 

Huvitaval kombel on kahe sugu-
lasliigi, kaelus-turteltuvi ja turteltu-
vi käekäik Euroopas suuresti erine-
nud. Pikaajalise vaatlusrea andme-
tel (1980–2013) on kaelus-turteltu-
vide arvukus märkimisväärselt suu-
renenud: arvukusindeks on kasvanud 
koguni 89%. Vastupidine olukord on 
olnud turteltuviga: liigi pikaajaline 
arvukusindeks on vähenenud koguni 
79%. Hiljutise, lühema ajavahemiku 
jooksul (2004–2013) on liigi arvukus 
vähenenud aga 28% [7]. 

Üleilmse linnukaitseorganisatsioo-
ni BirdLife andmetel oli 2004.  aas-
tal kaelustuvi Euroopa populatsioo-
ni suurus 3,5–7,2 miljonit paari, kuid 
nüüdseks on see kahanenud 2,4–4,2 
miljoni paarini.

Väga üldise hinnangu järgi pesit-
seb Eestis 1000–3000 turteltuvipaari 
[6]. Pikaajalise vaatlusrea (1980–2012) 
põhjal on liigi arvukus meil vähene-
nud üle 50%. Kõnealuse aegrea vii-
mase seitsme aasta arvukus on kaha-
nenud aga pisut mõõdukamas tem-
pos: hinnanguliselt 10–50%. Seega 
turteltuvi seisund ei ole Eestis kiita. 
Näiteks Soomes on ta aga väga harul-
dane haudelind: seal pesitseb vaid 
5–10 paari [15]. 

Pesitsus-, rände- ja talvitusaladel 
kimbutab hulk ohtusid. Turteltuvide 
looduslikud vaenlased on kullilised 
ja kakulised, kes jahivad vanalinde. 
Seevastu vareslased, maod ja kassid 
on pesaröövlid. Ohtu kujutavad ka 
inimesed: näiteks Aafrikas Marokos 
korjavad kohalikud elanikud turtel-
tuvide mune söögiks.

Inglismaal tehtud uuringus ilmnes, 
et pesitsusaladel on turteltuvide arvu-
kus kahanenud pärast seda, kui põllu-
pinna laiendamiseks olid maha raiu-

tud üle nelja meetri kõrgused põõ-
sastikud ja hekid. Selle tõttu jäi liigile 
sobivaid pesitsuspaiku vähemaks. 

Üks arvukuse kahanemise põhjusi 
arvatakse tulenevat intensiivsest kar-
jakasvatusest looduslikel rohumaa-
del. Ühtlasi on rohumaid hakatud 
üha rohkem kasutama teraviljakasva-
tuseks. Ent karjamaad on turteltuvile 
tähtsad toitumiskohad. Paraku söö-

vad kariloomad tai-
mestiku liiga kiires-
ti ära, mistõttu jääb 
taimede seemne-
toodang kesiseks, 
ka taimestiku mit-
mekesisus vaesub. 

Nõnda väheneb turteltuvile meele-
päraste seemnete hulk, mis omakor-
da avaldab mõju liigi pesitsuseduku-
sele [1]. 

Veel on turteltuvi käekäiku mõju-
tanud herbitsiidide laialdane kasu-
tus Euroopas. Taimekaitsevahendid 
vähendavad tunduvalt toidu hulka 
ja mitmekülgsust, seetõttu on lindu-
de toidubaas nigel. Rändeteedel ja 
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◊ 2. Turteltuvi pesitsus- ja talvitusalad üleilmse linnukaitseorganisatsiooni BirdLife 
andmetel

◊ 3. Turteltuvi pesitsusaegne levik Eestis aastail 2003–2015 Eesti linnuatlase ja 
e-Elurikkuse andmebaasi põhjal

Kuni 20. sajandi keskpaigani leidus 
turteltuvisid Eestis vaid paiguti – liik 
oli siin haruldane.



talvitusaladel on turteltuvisid juba 
aastakümneid ohustanud ka kütti-
mine [4].

Elupaigana eelistab valgusküllast 
lehtmetsa. Peamiselt kohtab tur-
teltuvisid valgusrikastes hõredama-
tes lehtmetsades või nende serva-
des. Nad käivad toitumas ka põllu-
majandusmaastikul ja metsistunud 
parkides. 

Eestis ei ole turteltuvi elupai-
ku kuigi täpselt uuritud. Seevastu 

Inglismaal tehtud uuringu [2] järgi 
eelistab kõnealune liik pesitsuskohti, 
mille läheduses on veekogusid, musta 
taimestikuta maad ja kesa. Sellised 
erisugused elupaigad rikastavad liigi 
toidulauda, ning veekogudest käivad 
linnud joomas. 

Turteltuvi on peetud paigatruuks 
liigiks, kelle pesitsusala ja toitumis-
territoorium on võrdlemisi väike: 
keskmine raadius on 450–1400 meet-
rit. Siiski on teada, et osa isendeid 
võib pesitsusajal käia toiduotsinguil 

isegi kilomeetrite kaugusel: näiteks 
Inglismaal raadiosaatjaga märgista-
tud isend käis pesitsuskohast koguni 
10 km kaugusel [1]. 

Tavaliselt tulevad samad rändlin-
nud headesse pesitsuspaikadesse igal 
aastal tagasi, kuid turteltuvid ei ole 
kodupaigatruud. Nimelt on tähelda-
tud, et head elupaigad on küll asus-
tatud, kuid aastati pesitsevad seal eri 
isendid [5].

Turteltuvid ehitavad hõreda raa-
gudest pesa leht- või okaspuu otsa. 
Inglismaal tehtud uuringu järgi asub 
see keskmiselt 2,3 meetri kõrgusel 
[2], mis on üllatavalt madalal, võr-
reldes näiteks kaelustuvi (Columba 
palumbus) pesaga. Kaelustuvi pesit-
seb samuti metsades ja tema pesa 
keskmine kõrgus Eestis küündib 4,9 
meetrini. 

Pesapuu ja pesa asukoha kõrguse 
vahel usutakse olevat seos: mida kõr-
gem on pesapuu, seda kõrgemale tur-
teltuvid pesa rajavad. Seega ei pruu-
gi pesa kõrgus olla sugugi juhuslik, 
vähemalt oliivi- või apelsiniistandus-
tes Marokos [8]. Kirjanduse andme-
tel kasutab turteltuvi mõnikord pesit-
semiseks ka laulurästa või punaselg-
õgija vana pesa [4]. 

Turteltuvi kurnas on tavaliselt 
kaks valget muna. Eestist on täiskurni 
teada alates juuni algusest. Poegade 
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◊ 4. Turteltuvi arvukuse muutused Eestis aastatel 1984–2016 Eesti ornitoloogia-
ühingu punktloenduste projekti andmetel. Joonisel esitatud populatsiooniindeks 
kajastab arvukuse suhtelist muutust. Vaadeldud ajavahemikul tuleb selgelt esile 
turteltuvi arvukuse vähenemine. 1996. ja 2007. aasta väärtused võivad olla tingi-
tud andmete kogumise metoodilisest veast, kuna nendel aastatel oli loendusradu 
vähe. Seetõttu võib ekslikult arvata, et need aastad olid liigile soodsad, kuid niisu-
gune järsk arvukuse muutus ei ole loogiliselt võimalik
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◊ 5. Ütlused „armunud 
nagu turteltuvid“ või 

„kudrutavad nagu 
turteltuvid“ tulenevad 

küllap just seesugu-
sest turteltuvilikust 

käitumisest
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eest hoolitsevad mõlemad vanalin-
nud; noored turteltuvid saavad len-
nuvõimelisteks juuli teises pooles. 
Sugugi kõik turteltuvi pesitsused ei 
õnnestu. Siingi saame hinnangutes 
tugineda Inglismaal tehtud uuringu-
le, kus 41% pesadest olid edukad, 
45% rüüstati ning 14% pesi sai hukka 
mõnel muul põhjusel [2]. 

Marokos Tadla piirkonnas on uuri-
tud turteltuvi ja talle lähedase liigi 
küla-turteltuvi (Streptopelia senega-
lensis) pesitsust samas elupaigas. Neil 
liikidel on eri nišš ehk kohastumus-
te kompleks, kuidas mingis elupai-
gas hakkama saada [9]. Täpsemalt 
uuriti nende liikide pesapuude kõr-
gust, pesa kõrgust maapinnast, vahe-
maad pesast alustaimestikuni, pesa-
puu kaugust teraviljapõllust ja inim-
asustusest. 

Selgus, et ehkki liigid pesitsevad 
samades elupaikades, kasutatakse 
selle võimalusi erinevalt. Pesapuude 
kõrgus oli mõlemal liigil sarnane, see-
vastu pesade kõrgus maapinnast ja 
selle vahemaa alustaimestikuni oli 
turteltuvil suurem kui küla-turtel-
tuvil. Niisiis pesitsevad turteltuvid 
kõrgemal. Samas asusid turteltuvide 
pesad teraviljapõldudele märksa lähe-
mal, ent inimasustusest kaugemal kui 
küla-turteltuvil. See uuring on hea 
näide, kuidas sarnased liigid saavad 
looduses samas elupaigas koos eksis-
teerida: ressursse kasutatakse erine-
valt ja laiemalt ning üks liik ei tõrju 
teist liiki välja.

Taimtoiduline turrutaja. Põhiliselt 
toitub turteltuvi marjadest, seemne-
test ja muudest pehmematest taime-
osadest. Seega on liik valdavalt taim-
toiduline. Paraku on turteltuvide toi-
dusedel viimase poole sajandi jooksul 
vaesunud. 1960. aastatel toituti pea-
miselt looduslike taimede seemne-
test, seevastu tänapäeval süüakse val-
davalt nisu- ja rapsiseemneid, harvem 
satub toidusedelisse punandi, vesihei-
na või kirburohuliikide seemneid [2]. 

Turteltuvi väga omapärast laulu 
saab seostada linnu nimega. Tema 
madal ja üksluine turrutamine 
„turrrrrr-turrrrrr-turrrrrr-turrrrrr“ 
meenutab veidi kassi nurrumist. 

◊ 6. Turteltuvi toidusedel koosneb enamasti taimtoidust: marjad, seemned, pun-
gad, noored võrsed jmt. Kui pugu on täis, lendab ta harilikult puu otsa, kus seedib 
rahulikult toitu 
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Ööpäeva jooksul muutub turteltuvi-
de laulmisinnukus väga palju. Kõige 
agaramalt laulavad linnud hommikul 
kuni kaks tundi pärast päikesetõusu. 
Seejärel lauluind väheneb märgata-
valt [3]. Kavandades turteltuvi loen-
duskäike, tasub seda asjaolu kindlasti 
arvestada.

Eesti turteltuvide talvitusalad ei 
ole teada. Esimene turteltuvi rõngas-
tati meil 1972. aastal. Ajavahemikul 
1972–2016 on märgistatud 13 noor-
lindu ja 27 lennuvõimelist turteltuvi. 
Ühtegi taasleidu ei ole teada. Seega 
ei ole meil ka andmeid, kus Aafrika 
piirkonnas Eestist pärit linnud talvi-
tuvad.  
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Üleskutse!

Eesti ornitoloogiaühing ootab 
turteltuvide vaatlusi aasta 
linnu andmebaasi võrgu-

paigas www.eoy.ee/turteltuvi/tege-
vused/vaatlused. Niimoodi kogub 
ühing andmeid meie pruunide tuvi-
de ehk turteltuvide leviku, elupai-
kade, käitumise ja toitumispaikade 
kohta. 

Vaatluste kirjapaneku portaal 
on ühtlasi osa rahvateadusest (ingl 

citizen science): see annab kõigile 
loodushuvilistele võimaluse edas-
tada tähelepanekuid looduse kohta. 
Nõnda koondub ühtsesse andme-
baasi väärtuslik teave, mida saa-
vad oma teadustöödes kasutada 
ka teadlased. Seega on iga huvili-
se sisestatud vaatlus abiks, täpsus-
tamaks teadmisi mingi liigi kohta, 
üksiti võib iga infokild olla vajalik 
teave liigikaitse kavandamisel.

◊ 7. Turteltuvi turrutavat laulu võib kõige sagedamini kuulda valgusküllastes lehtmetsades ja parkides, aga ka põllumajan-
dusmaastikul, kus turteltuvid käivad toiduotsinguil 
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