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Metsise arvukus on Eestis viimaste aastakümnetega oluliselt kahanenud. Peamisteks 

teguriteks on elupaikade killustumine ja pesitsusedukuse langus. Töö eesmärk on uurida 

metsise arvukuse languse põhjuseid, keskendudes sealjuures metsist ohstavatele teguritele 

tema pesitsusperioodil. Töös käsitletakse nii kirjanduse andmeid kui ka pesakatsete 

tulemusi. Metsise elupaigatüüpides viidi läbi katsed tehispesadega, kus jälgiti 

rajakaameratega tehispesade rüüstajaid. Katsetes kasutati metsise munadega sarnanevaid 

kodukana mune. Rajatud 91-st tehispesast rüüstati 23 (25,5%). Kõige sagedasem rüüstaja 

oli nugis 47,8%, järgnesid ronk, kährik, metssiga, mäger ja inimene. Tulemused näitavad, 

et senised arvamused metsseast, kui ühest olulisemast metsise pesade rüüstajast, on 

ülehinnatud. Üheks variandiks rüüstemäära langetamiseks on nugisele jahinduslike 

meetmete efektiivistamine. Neljaaastasel uurimisperioodil kasutati esmakordselt nii 

suurel hulgal rajakaameraid, täpsete tulemuste saamiseks tuleks uuringut sama meetodit 

kasutades jätkata.  

 Märksõnad: metsis; tehispesad; pesakatsed; 
rüüstemäär; pesitsusedukus.  
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The reasons behind the decline in the abundance of capercaillie in Europe have been 

researched for a long time, and the results are fairly similar in many countries. The results 

in estonia have occasionally been very different. European pine marten, red fox, and even 

the wild boar have been considered as important nest predators. The aim of this thesis was 

to research the reasons for the decline in capercaillie abundance based both on scientific 

publications and an experiment. The main factors that danger capercaillie are the 

precipitation and temperature during spring and summer, herbaceous layer cover, food 

availability, predation, and forest management. This study researched nest predation during 

the breeding period, which is an important limiting factor for the capercaillie. Experiments 

with artificial nests were undertaken in habitats suitable for capercaillie in different areas of 

Estonia. The experiment was conducted from 2011 to 2014 and during that time, 91 artificial 

nests were monitored with trail cameras. Of the 91 artificial nests, 23 (25.3%) were predated, 

and the most common nest predator was the European pine marten (47.8%). Other predators 

that were identified were ravens, raccoon dogs, wild boars, badgers and humans. The study 

shows that the previous consideration of the wild boar as one of the most important predators 

of capercaillie seems to have been flawed. One of the ways of increasing capercaillie 

numbers could be increasing the effectiveness of hunting techniques.  

 Keywords: Capercaillie; artificial nests; predation; 
pine marten. 
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SISSEJUHATUS 

 

Metsis ehk mõtus (Tetrao urogallus) on meil pesitsevatest metsislastest (Tetraonidae) 

suurim. Metsisekukk ja –kana on kergesti eristatavad. Isaslind on emaslinnust pea 40% 

suurem, kaaludes 3,5 kuni 5 kg (Kuresoo et al. 2001). Kukel on kattesuled kukel mustjas-

halli tooniga, keha küljed on tumepruunid ja tagapooled valkjad. Õlgadel ja tiivanukkidel on 

valge laik. Metsisekana kattesuled on pruunikad, mustjas-valgete laikudega. Nokk on 

tumedam kui isasel – pruunikas-kollane (Lars 2000).  

 

Metsis on levinud Skandinaaviast kuni Ida-Siberini. Maailmas levinud 12-st alamliigist on 

Eestis esindatud kaks - Tetrao urogallus major ja Tetrao urogallus pleskei, kellest viimane 

on enim levinud (Viht & Randla 2001). Metsis kuulub Eesti II kategooria kaitse all olevate 

liikide hulka ning on määratud Euroopa Nõukogu linnudirektiivi I lisa liikide hulka. Metsis 

on levinud Eestis üle mandri, Hiiumaal on teda esinenud üksikutel juhtudel ja Saaremaal 

puudub ta täielikult (Metsise... 2015). 

 

Metsis on tuntud tema kevadeti toimumva rituaalse mängu tõttu. Mängupoosis metsisekukel 

on kael ja saba üles tõstetud, selle juurde kuulub tema laul – naksutamine ja ihumine 

(Kuresoo et al. 2001). Parimad metsisemängud paiknevad Ida-Virumaal, Harjumaal, 

Järvamaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Lääne-Virumaal (Viht & Randla 2001). Metsise 

püsielupaigad jagunevad vastavalt kaitsekorrale sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. 

Mängupaikadel on sihtkaitsevööndi staatus ja mängude ümbrusesse jääv ala piiranguvööndi 

staatusega (Metsise... 2005). Vaatamata heale mängude kaitsestaatusele on viimase 

kümnendi jooksul metsisekukkede arvukus mängudes jätkuvalt vähenenud. 1999.–2000. 

aastatel inventeeriti 442 eksisteerivat mängu, 2012. aastal registreeriti 388 aktiivset 

metsisemängu (Viht & Randla 2001; Metsise... 2015). See on ligikaudu 12% langust 12 aasta 

jooksul. 2015. aastal valminud Metsise kaitse tegevuskava andmetel on see isegi kuni 60% 

(Metsise 2015). Metsisekukkede arvukushinnang on 1100 kuni 1200 isendit.  

 

Metsist ohustavad pesitsusperioodil metsade liigne majandamine ja sellega kaasnev 

elupaikade killustumine. Samuti mõjutab teda kevad-suvine temperatuur ja sademete hulk, 
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puhmarinde katvus, toidu kättesaadavus ning kisklus (Zanette 2002, Remm 2015). Viimane 

tegur ohustab eriti pesitsusperioodil pesarüüstamiste näol. Nagu kõigil meie 

maaspesitsejatel, on ka metsisel suur pesarüüsterisk. Eestis on metsise käekäiku 

pesitsusperioodil uuritud suhteliselt vähe. Tehtud on mõned maaspesitsejatele suunatud 

katsed tehispesadega ja jälgitud pärispesi, kuid ilma kaamerate abita on rüüstajate 

liigitasemeni kindlaks määramine olnud suhteliselt keeruline ja oletatav. Pikem ajalugu 

pesakatsete läbiviimisel on Fennoskandia riikidel, mille juured ulatuvad 1930. aastatesse 

(Wegge & Storaas 1990).  

 

Käesolevas töös keskendutakse kisklussurve kindlakstegemisele pesitsusperioodil ja 

peamine eesmärk on uurida metsisele avalduvat pesarüüstet. Alates 2011. aastast on 

rüüstemäära hindamiseks korraldatud kevadeti tehispesa katseid. Metsisekana pesa 

võimalikult ehtsalt imiteerivad tehiskurnad rajati metsisele pesitsemiseks sobilikesse 

elupaikadesse – vanematesse männikutesse. Tehispesi jälgiti infrapunavälgu ja 

liikumisanduriga varustatud rajakaameratega, mis jäädvustasid pesa läheduses toimuva. 

Lisaks jälgiti mõningaid ehtsaid pesi. Tehispesades kasutati pruune keskmise suurusega 

kodukana mune, mis sarnanevad enim metsise kurnaga. Eksperimendi tulemuseks on 

ülevaade metsisele avanevast kisklussurvest pesitsusperioodil ja tema looduslikest 

vaenlastest.  

 

Autor tänab töö juhendajat ning Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakonna töötajaid.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Metsise bioloogia 

 

1.1.1. Lühikirjeldus 

 

Metsis on Euroopa suurim kanaline. Metsisekanade sulestik on pruunikas, metsisekukkedel 

aga enamasti tumehalli ja musta värvusega. Metsisel esineb suguline dimorfism, mistõttu on 

isased emastest selgesti eristatavad (Kuresoo et al. 2001). Hooajalisi erinevusi ei esine. 

Metsisekukkede kaal on pea poole võrra kanade omast suurem. Kui kuke keskmine kaal on 

umbes 4 - 5 kg siis kanal on see umbes 2 kg (Metsise... 2015). Metsis on polügaamne liik. 

Püsivaid paare ei moodustu ja üks isaslind võib paaruda sama sigimisaja kestel mitme 

emaslinnuga. Emaslinnud valivad omale kaaslased mänguasurkonna parimate isaslindude 

seast. Suguküpsus saabub esimesel eluaastal, kuid isaslinnud paarituvad alles kolmandast 

eluaastast. Ühel korral aastas toimub täiskasvanud metsisel täielik sulgimine. Metsisekuked 

alustavad hoosulgede sulgimist mais peale mängu. Poegadega metsisekanal algab 

hoosulgede sulgimine peale tibude koorumist juunis. Kehasuled vahetuvad juunist 

septembrini (Viht & Randla 2001). 

 

 

1.1.2. Metsise mäng ja sigimine 

 

Metsisemängud toimuvad kevadel, üldjuhul märtsist maini. Mäng koosneb paljudest 

erinevatest osadest: mängulaulu esitamine, mänguala hõivamine, metsisekukkede 

omavaheline ähvardamine ja kaklused ning paarismäng emaslinnuga. Metsis kasutab 

mänguks traditsioonilisi mängupaiku (Kuresoo et al. 2001). Eestis asuvad sellised 

mängupaigad rabade lähedal asuvates männikutes. Platse võidakse kasutada aastakümneid, 

tavaliselt umbes 50 aastat (Metsise... 2015). Kevadise mängu ajal muutuvad emaslinnud ning 

kolmeaastased ja vanemad isaslinnud territoriaalseteks. Nooremad isaslinnud nii 
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territoriaalsed ei ole ja jälgivad mänge äärealadelt. Mänguplatsil toimub tegevus ööpäev läbi. 

Enamike metsisekukkede territoorium ei ulatu mänguplatsist kaugemale kui 1 km. Mäng 

ongi koht kus saavad ümberkaudsete metsisekukkede territooriumid kokku (Viht & Randla 

2001). Alutaguse näitel on mänguala suuruseks hinnatud 12 kuni 67 ha. Ala tsenter võib 

vähehaaval nihkuda. Kui vanemad kuked tulevad erinevatel aastatel samasse mängupaika, 

siis nooremad, kuni 2-aastased kuked külastavad mitut mängupaika. Sealjuures ei ole 

võimalik noortel mängust aktiivselt osa võtta ja nad hoiavad mänguplatside äärealadesse 

(Ojaste 2011). Üldjuhul ei asetse mänguplatsid metsasiseselt lähemal kui  kaks km. 

Mängupaiga sees paiknevad kukkede territooriumid 50 kuni 150 meetriste vahedega. Uued 

mänguplatsid tekivad siis, kui kuked suudavad hoida emaseid valitud territooriumil 

paaritumiseni. Mäng kestab tavaliselt kaks nädalat ja lõpeb maikuu keskpaigas (Metsise... 

2015).  

 

 

Joonis 1. Mängu muutus perioodil 1985 – 2012. Suuruse indeks (1988 = 100%) Kriipsjoonena on esitatud 95% 

usalduspiirid (Ibid.)  

 

Nagu eespool mainitud, on metsis polügaamne liik ja üks kukk võib paarituda mitme 

emaslinnuga. Vastassugupooled saavad kokku mängudes. Emaslinnud valivad kuke välja 
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mänguplatsil parimate isaste seast (Ibid.). Viimaste aastakümnete jooksul on keskmise 

mängu suurus kahanenud ligi 60% (Joonis 1). 

 

1.1.3. Pesitsusharjumused ja sigimisedukus 

 

Emaslinnud võivad pesapaiga valida mängu läheduses või mitme kilomeetri kaugusel 

(Metsise... 2015). Tavaliselt on pesakonna elupaik rikkaliku mustikapuhmastikuga 

metsaalad, kus kaste kuivab kiiremini ja esineb rohkem putukaid (Viht & Randla 2001, 

Ojaste 2011). Haudumise ja pesakonna eest hoolitsemisega tegeleb emaslind üksinda. Metsis 

on maaspesitseja ning kurnas on tavaliselt 4 kuni 10, keskmiselt 7.3 muna (Kuresoo et al. 

2001, Viht & Randla 2001, Metsise 2015). Pesa kujutab endast maapinnale kraabitud lohku. 

Metsise munad on kreemja taustaga pruunide täppidega (Lisa 1). Munetakse vahemikus 

aprilli keskpaigast kuni juuni keskpaigani. Kui esimene pesakond hukkub, munevad 

emaslinnud uue kurna. Järelkurna on leitud juunis ja isegi juuli alguses. Haudumine kestab 

26 päeva. Pesahülgajatena lahkuvad tibud pesast ja hakkavad kohe iseseisvalt putukatest 

toituma. Pärast koorumist võib pesakond liikuda pesitsuskohast sadu meetreid eemal 

asuvasse toitumiskohta (Metsise... 2015).  

Eesti metsise asurkonnale on iseloomulik suhteliselt madal sigimise edukus (Viht & Randla 

2001). Pesakonna suuruseks on Eestis keskmiselt 3.6 tibu. Pesakonnata emaslindude osakaal 

on erinevatel andmetel 56% kuni 62% (Viht & Randla 2001, Metsise... 2015). Kui röövloom 

avastab pesa, hävitatakse tavaliselt kogu kurn. Seetõttu võib suur pesakonnata kanade 

proportsioon näidata pigem suurt kurnade hukkumist kiskluse tagajärjel, kui poegade suurt 

suremust (Viht & Randla 2001). Esimesel elukuul sureb keskmiselt 57% tibudest ning aasta 

lõpuks on elus vaid 11% tibudest (Metsise... 2015).  
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1.1.4. Elupaik ja toitumine 

 

Metsis on elupaiganõudluses suhteliselt valiv ja kitsapiirilise valikuga. Kogu oma ulatusliku 

areaali ulatuses sobivad talle elutegevuseks vanad okasmetsad, enamjaolt vanemad ja 

avaramad männikud (Kuresoo et al. 2001). Metsis vajab suure linnuna palju ruumi, et 

pääseda puude okstele ning vajadusel põgeneda vaenlaste eest. Samuti on vanades metsades 

rohkem nähtavust ja ruumi lendu tõusmiseks. See on kasuks isaslindudele, kellel puudub 

varjevärvi sulestik. Üks oluline faktor on ka see, et vanemates metsades on putukate biomass 

suurem, mis on omakorda väga oluline pesitsusperioodil.  

Talvel sõltuvalt toidust, eelistab metsis valdavalt mändidest koosnevaid puistuid. Kuna suvel 

ja sügisel muutub metsise toitumine, siis sobivad talle nendel aastaaegadel elupaigaks 

männikud kus leidub marjataimi (Viht & Randla 2001). Metsa kasvukohatüüpidest eelistab 

ta rabastuvaid metsi ja samblasoometsi. Metsa keskmine vanus algab 60 aastast, nooremaid 

metsi metsis ei eelista. Kõige sagedasemaks nn metsise metsa vanuseks on märgitud 81-120 

aastat (Viht & Randla 2001).   

Metsis sööb peamiselt taimset toitu. Suurem osa oma elust sõltub metsis ühest liigist – 

männist (Pinus sylvestris). Putukad on metsise toidulaual vaid paar nädalat pärast koorumist 

(Storch 1994). Vähesel määral on täheldatud ka kaseurbade söömist. Talvel kuuluvad 

metsise toidulauale enamjaolt männipungad ja –okkad ning kevadel lisanduvad sinna tupp-

villpea õied (Eriophorum vaginatum), küüvitsa lehed (Andromeda polifolia) ja mustika 

võrsed (Vaccinium myrtillus). Eriti suurt rolli mängivad tupp-villpea õied emaslindude 

toidulaual, seda toorproteiini sisalduse tõttu, mida vajavad munema hakkavad emaslinnud. 

Enim eelistab metsis siiski mustika varsi ja pungasid, kuna need on kevadel esimeste kõrge 

väärtusega toiduallikate seas (Metsise... 2015).  

Suvel on metsise poolt kasutavate elualade valik kõige laiem, sobivad kõik metsatüübid, kus 

esineb kanarbikulisi ja mustikalisi. Sügisel süüakse maapinnalt suvise toidu komponente ja 

metsis ei ütle ära ka haavalehtedest (Populus tremula) ja männiokastest (Viht & Randla 

2001). Kuni kahenädalaste tibude toidulaud koosneb 80% selgrootutest. Peamiselt kuuluvad 

sinna liblikaliste vastsed. Täielikult hakkab metsis taimset toitu sööma seitsmenädalaselt 

(Metsise... 2015).   
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1.2. Metsist mõjutavad tegurid  

 

1.2.1. Kisklus 

 

Metsist ohustavaid tegureid on palju. Laias laastus võib need jagada kolmeks – ilmastik, 

toidu kättesaadavus ja kisklus, millest viimane on peamine tegur (Susi 2014).  

Enamike Fennoskandia linnuliikide käekäik on tingitud pesitsusedukusest, eelkõige kehtib 

see maaspesitsevate linnuliikide puhul ning pesitsusperioodil on metsis kisklusele eriti 

vastuvõtlik (Summers et al. 2009).  

 

Eestis tähendatakse metsise peamisteks vaenlasteks pesitsusperioodil metsnugist (Martes 

martes), rebast (Vulpes vulpes), kährikut (Nyctereutes procyonoides) ning metssiga (Sus 

Scrofa) kes on kurnade potentsiaalne hävitaja (Viht 2009, Traks 2011). Kõrge suremus 

metsise pesakonnas viitab samuti suurele kisklussurvele (Baines et al. 2011). Ühe uuringu 

tulemusena selgus, et Norras on metsise kurna rüüstamismääraks isegi kuni 74% kogu 

uuritavatest pesadest (Jahren 2012). Juhuslikeks vaenlasteks terve elutsükli vältel võib 

lugeda kanakulli (Accipiter gentilis), kaljukotkast (Aquila chrysaetos), kassikakku (Bubo 

bubo) ja ilvest (Lynx lynx) (Susi 2014). Enamikes Euroopa riikides võib metsise suurimaks 

vaenlaseks pesitsusperioodil nimetada metsnugise (Městková et al. 2012). Nii on see ka 

Šotimaal, kus tegelikkuses on metsise peamised vaenlased nugis, rebane ja vares, kuid 

jahinduslike võtetega on nende surve metsisele kahanenud (Summers et al. 2004). Näiteks 

2000. - 2007. aastal suudeti Abernethy metsade rebaste ja vareste arvukust ohjates kasvatada 

metsise emaslinnu keskmist pesakonna arvu ühe tibu võtta. Sealseks suurimaks takistuseks 

metsise kaitsmisel on metsnugise kaitsestaatus. Saksamaal kuulub pesarüüstajate tippu 

metssiga ja lindudest pasknäär (Garrulus glandarius) (Summers et al. 2009). 

Kirjanduses on mainitud ka metssiga kui potentsiaalset ohtu metsise kurnale. Sellest enamus 

on oletused. Metssiga on omnivoor ja ei ütleks kindlasti linnu munadest ära, kuid kindlad 

tõendid olulistest rüüstamistest meil puuduvad. Metssiga saabus Eestisse 1920. aastatel ning 

alates 20. sajandist on metsise arvukus pidevalt langenud. Teada on vaid Saksamaa ja 

Tšehhi, kus metssiga on üheks oluliseks metsise kurna rüüstajaks. Uuemad uuringud Eestis 

on näidanud, et metssea rüüstamised on pigem juhuslikud ja on võrdelised metssea 

asustustihedusega. Ragne Oja (2012) korraldas 2011. aastal metssigade söödaplatside 
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ümbruses pesakatsed, kus 81-st pesast rüüstati 46 (57%). Tegevusjälgede järgi määrati liigini 

52% rüüstatud pesadest ja pooltel juhtudel (12 korral) oli rüüstajaks tõenäoliselt metssiga.   

 

 

1.2.2. Metsade majandamine 

 

Terves Euroopas on peetud metsade majandamist üheks põhjuseks metsise arvukuse 

langemisel. Põhja-Euroopas on juba 20. sajandist kujundatud puutumatuid soomaastikke 

ümber kuivendatud metsadeks. Põhjuseks metsade juurdekasvu ja sellest tulenev 

puidutagavara suurendamine (Päivänen & Hånell 2012). Kuivenduse mõju selgroogsetele 

on vähe uuritud, teadmised kuivenduse mõjust neile põhinevad enamasti vaid 

loendusandmetest (Remm 2015). Metsise üheks elupaigavalikuks on just kuivendamata 

vanad soometsad (Viht & Randla 2001). Kuivendus ainuüksi ei muuda metsise elupaiga 

flotrat, vaid mõjutab ka faunat. Maaspesitsejana on metsise peamised vaenlased Euroopas 

väikekiskjad ja kuivendatud maastikul võib esineda suurem rüüsterisk, sest nendes metsades 

suureneb väikekiskjate arvukus (Ludwig et al. 2010). Väikekiskjate kuivendatud alale 

kogunemine võib olla tingitud näriliste arvukuse suurenemisest, eriti uruhiired (Microtus) 

kes eelistavad tihedat põõsastikku ning alusmetsa (Storch 1991). Kuivendused toovad kaasa 

ka hea nähtavusega kraavisihid, kus rüüsterisk on oluliselt kõrgem, samuti on kraavikaldad 

kiskjatele heaks liikumiskoridoriks ja kraavides olev vesi barjääriks metsisetibudele (Pass 

2015). 

Metsade keskmise vanuse langemist on peetud Euroopas üheks peamiseks põhjuseks metsise 

käekäigu halvenemisel. Vanemate metsade lageraie on hakanud metsise elupaiku killustama 

ja populatsioonid hääbuma. Üks probleem kutsub esile järgmise. Kui metsis peab 

toiduotsingul killustunud elupaikade vahel rohkem liikuma, siis on ta ka kergem saak 

kiskjatele. Kuna vanemaid metsi jääb üha vähemaks, on hakatud metsiseid kohtama üha 

rohkem nooremates kultuurpuistutes, mille aluspuhmastik vastab vanadele metsadele. See 

aga on suur ohuallikas äsja koorunud metsisetibudele, kelle esmane toit on putukad. 

Nooremates kui 40 aastastes puistutes ei leidu puhmarindes nii palju putukaid kui vanades 

metsades. Samuti on metsisemängud liikunud nooremate metsade poole.  
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Raiete tulemusena hakkavad vohama kõrrelised, mis kutsub esile juba eelpool mainitud 

probleemi – näriliste arvukuse tõusu. See omakorda meelitab kohale väikekiskjaid ja 

röövlinnud, mis omakorda suurendab kisklust metsise suhtes (Angelstam 1992). 2000.-2012. 

aastal on läbi raiete mängude suurus kahanenud -4.9 kuni -0.6% (Paju 2013). 

Lageraie ühks negatiivne külg on ka ruumi muutumine. Metsise kurnasid on üha rohkem 

hakatud leidma lageraiete keskmelt. Seal puudub nii kanale endale kui ka tibudele puuvõrade 

kaitsev kattevari röövlindude eest.   

 

 

1.2.3. Kaudsed ja abiootilised tegurid 

 

Euroopas elava metsise vaenlased on valdavalt väikekiskjad ning metsise kaitsmiseks on 

kasutusele võetud meetmeid, mis vähemal või rohkemal määral kahandaks väikekiskjate 

arvukust. Šotimaa Abernethy metsades otsustati, et kütitud loomade, eelkõige punahirvede 

(Cervus elaphus) sisikondi ei tohi enam loodusesse jätta, sest see on liiga suureks 

toidubaasiks nugistele ja rebastele, kes ühtlasi on ka sealse metsiseasurkonna suurimateks 

vaenlaseks. Probleem tekkiski siis, kui punahirvede asurkonda otsustati kahandada. Nimelt 

kahjustasid punahirvede suur arvukus puhmarinnet, mis omakorda on metsisele nii 

elupaigana ja toiduallikana eluliselt tähtis (Summers et al. 2004). Metsise suremuse 

põhjuseks on välja toodud ka hirveaedikutes hukkumine ja seda pesitsusperioodil, kui 

emaslind käib madalamate lendudega pesalt ära (Summers et al. 2009). Seega võime 

järeldada, et mida rohkem on metsades erinevaks otstarbeks rajatud aedikuid, seda rohkem 

saavad nad saatuslikuks lennuvõimelistele metsistele. Kahetsusväärselt rajatakse viimastel 

aastatel ka Eesti metsadesse üha rohkem aedikuid, küll metsanduslikel, jahinduslikel ja 

teekaitselistel eesmärkidel (Aitsam 2010).   

Euroopa põhjapoolset arvukust iseloomustavad 3 - 4 aastased arvukuse tsüklid. See on 

seotud pisinäriliste, nagu leethiire (Myodes glareolus), uruhiirte (Microtus) ja mügri 

(Arvicola amphibius) arvukuse tsüklilisusega, millest omakorda sõltuvad väikekiskjad. Kui 

pisinäriliste arvukus langeb, lülituvad röövloomad ümber alternatiivtoidule, mille hulka 

kuuluvad ka ulukkanalised (Metsise... 2015). Seda probleemi on tähendatud ka Kirde-
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Norras, kus pisinäriliste arvu märgatav langus lühema perioodi jooksul kasvatas metsise 

pesarüüstamine trendi. Suurimat mõju avaldas pisinäriliste arvukuse langus vahemikus 

kevadest suveni, mil metsise kanad on kurnadel. Lõpptulemusena võis pesarüüstamise 

protsent tõusta kuni 42% (Wegge & Storaas 1990). 

Metsist mõjutav abiootiline tegur on ka ilmastik. Temperatuuride kõikumine kevadel ning 

vihmahood suvel mõjutavad tugevasti metsise pesitsusedukust (Summers et al. 2004). 

Soomes arvatakse pesa hävimise põhjuseks üheksal protsendil juhtudest ja Norra näitel on 

sealsete metsisetibude suremus tingitud seitsmel protsendil just suvisest vihmahoost (Susi 

2014). Juhtumid on tähendatud tibude esimesel kaheksal elupäeval (Metsise... 2015). Kui 

varasuvine sademete hulk on suur, siis on metsisetibude jaoks suur ohutegur vett täis 

kraavide ületamine. 

Viimasel ajal on arutletud ka õhureostuse võimaliku mõju üle. Lämmastikuühendite 

sadestumine mõjutab puhmarinde, eelkõige mustika tihedust. Puhmarinde hõrenemine võib 

jällegi tekitada metsisetibudele olulise putukarohke toitumisala kadumise. Hõrenev 

taimestik võib kaudselt põhjustada suuremat pesarüüstet ja kisklust metsisele (Metsise... 

2015). 

Osades Euroopa riikides nagu näiteks Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Šveitsis 

peetakse tõsiseks ohuks metsisele turismi ja rekreatiivseid tegevusi (Susi 2014). Seetõttu 

ongi eelnimetatud riikides algatatud meetmeid, mis vähendaks inimtegevuse häirivat mõju 

metsise populatsioonile.  

 

 

1.3. Metsis Eestis ning Euroopas 

 

1.3.1. Levik ja asurkonna seisund 

 

Metsis on levinud Skandinaaviast kuni Ida-Siberini, Euraasia boreaalsetes metsades. 

Euroopas esineb 12 alamliiki. Kõige suurema levikuga on põhjataiga alamliik Tetrao 

urogallus absoletus ning Siberi alamliik Tetrao urogallus taczanowskii (Paju 2013). Lääne- 

ja Kesk-Euroopas on levik fragmenteerunud peamiselt mägedes asuvate põliste metsade 
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kohatise leviku aga ka elupaikade kadumise tõttu (Storch 1991). Killustumine on kaasa 

toonud isoleeritud väikeste populatsioonide tekke. Arvukuse langus on viinud ka mõne 

lokaalse asurkonna väljasuremiseni. Kui 1990. aastatel hinnati metsise arvukuseks kokku 

kuni 1 000 000 paari siis viimaste aastate hinnangud näitavad kuni 50% langust. Üle-

Euroopalist trendi peetakse siiski stabiilseks (Metsise... 2015). 

Eestis on levinud kaks metsise alamliiki – Tetrao urogallus major ning Tetrao urogallus 

pleskei, millest viimane on meil domineerivam (Viht & Randla 2001). Veel 17. ja 18. 

sajandil on peetud metsise arvukust Eesti territooriumil väga heaks. Esimest korda on 

metsise avukuse langust mainitud 19. sajandi keskpaigas. Eesti riigiarhiivis on mainitud 

sedagi, et 19. sajandil hävis metsis Saaremaal täielikult, kuid mitmes töös on hiljem 

rõhutatud, et metsiseid on Eestis palju. (Viht & Randla 2001). Objektiivsem liigi 

pikaajalisem arvukuse langus algas 20. sajandil. Näiteks võib tuua Hiiumaa, kus 1909 aastal 

loendati seal ca 100 mängivat lindu, kuid sajandivahetuseks olid vaid üksikud teated liigi 

eksisteerimisest sellel saarel (Viht & Randla 2001). Põhjuseks võib tuua inimtegevuse, 

eelkõige elupaikade hävitamise või nende muutmise. Paljudes piirkondades leiabki seose 

metsise arvukuse langemise ja metsade intensiivse majandamise vahel. Näiteks hakkas 

Soomes metsise arvukus langema 1970. algusest (Viht & Randla 2001).  

 

Eestis hakati ulukkanaliste seirega tõsisemalt tegelema 1970. aastatest. Soome kogemuste 

põhjal hakati püsimarsruutidel kasutama augustikuist transektloendust. Vahemikul 1970 - 

2000 arvatakse mängude kadumist 30% kõikidest mängupaikadest. Kõrgeim 

hävimisprotsent on olnud Tartu, Põlva, Võru, Ida-Viru ja Läänemaakonnas (Metsise... 

2015). 1980. – 2000. aastatel tehtud seired näitasid asustustiheduseks 0.8 kuni 3.6 isendit 

ruutkilomeetril. Võrdluseks võib tuua Soome sama aja asustustiheduse 3 kuni 12 is/km2. 

1991. – 2000. korraldatud loendus näitab, et 13 maakonnas tehti kindlaks 442 eksisteerivat 

mängu. Parimateks metsistealadeks on meil Ida-Viru, Harju, Järva, Rapla, Pärnu ja Lääne-

Viru maakonnad (Viht & Randla 2001).  
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Joonis 2. 2009. – 2012. aasta inventuuri käigus kaardistatud toimivad metsisemängud  

 

2009–2012. aastatel toimunud metsisemängude inventuuri jooksul teostati loendused 445 

mängus, samas kui see arv oli 1970-2000 perioodil 627 (Joonis 2). Hinnanguline kukkede 

arv ulatub neis 1100–1200 isendini, ning emaslindude arv 1300 isendini. (Viht & Randla 

2001, Metsise... 2015). 

 

 

1.3.2. Euroopas pesarüüste uurimiseks kasutatavad meetodid 

 

Euroopas on peamiselt uuritud maaspesitsevate kurvitsaliste (Anseriformes) ja metsislaste 

pesarüüstet. Seda uuritakse jälgides nii kunstpesi kui ka ehtsaid pesakurni (Aebischer et al. 

2010, Summers et al. 2004). Looduses ehtsaid pesi otsides peab olema kindel, et tegevusega 

ei kahjustaks lindude loomulikku haudeperioodi ega meelitaks ligi kiskjaid. 

  

Üheks päris pesade otsimise meetodiks on nööri vedamine kahe inimese või maastiku 

masina vahel. Nöörile kinnitatakse kindlate intervallidega elemendid mis teeksid häält, nn 

kõristi efekti. (Summers et al. 2009, Aebischer et al. 2010). Kui leitud pesa on võimalik 

jälgida eemalt võib paigaldada kurna lähedale kaamera (Ibid.). Pärast kaamerate 

paigaldamist on ette on tulnud ka ehtsate pesade hülgamisi. (Schaefer 2004).  
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Kahjuks on looduslikud pesad suhteliselt raskesti leitavad, eriti Eestis, kus pesad on väga 

hajusalt ja suuremates puistutes. Siin on alternatiiviks kunstpesade kasutamine, millega on 

võimalik parameetreid kontrollida ning moodustada ise sobiv valimi suurus (Dilger et al. 

1994, Storch 1991). Lisaks on kunstpesade loomine vältimatu uurimaks rüüstajate käitumist 

(Faaborg 2004). Erinevalt ehtsatest pesadest on tehispesade loomisel väiksem töö maht. 

Peale selle ei häirita nii palju linde ja on võimalik võrrelda erinevaid piirkondi (Pass 2015). 

Vaatamata laialdasele kasutusele on tehispesade eksperimenti palju kritiseeritud, üks 

peamine veaallikas on kurna kaitsva vanalinnu puudumine pesalt. Lisaks võib rüüsteriski 

ülehinnata tehispesa paremast nähtavusest kiskjale (Zanette 2002, Purger et al. 2012). Siin 

on üks tegur vanalinnu pesalt puudumine ja kaitsevärvuseta munade kasutamine. See võib 

enim avalduda just röövlindude rüüstamiste näol (Jahren 2012). Samuti kujunes Cordeiro et 

al. (2012) uurimuses välja rüüstemuster, kus linnutopistega varustatud pesi rüüstasid rohkem 

imetajad ja ilma topiseta pesi röövlinnud. Loogika seisneb siin selles, et röövlinnud näevad 

ülevalt paremini ilma emaslinnuta kurna, imetajad jällegi maapinnalt linnuga pesakohta. 

Tehispesade loomisel on oluline faktor uuritavale liigile spetsialiseerumine ning teada 

vastava liigi pesitsusharjumusi (Storch 1991). Lisaks uuritavale liigile on vaja teada ka 

potentsiaalsete kiskjate aktiivsusperioode. Báldi (2000) leidis, et pesad, mis olid pandud 

paika õhtupoolikul, kannatasid väiksema surve all kui need mis olid rajatud päevavalges. 

Antud uurimuse käigus selgus ka see, et vareslased jälgisid katse läbiviijat ja rüüstasid hiljem 

pesa.  

 

Nende linnuliikide uurimiseks, kes punuvad kurnaks pesi on kasutatud erinevaid variante 

pesade imiteerimiseks. Kõige lihtsam meetod on teha kohapeal samast taimestikust pesa, 

kuid pesi on ostetud ka poest punutud korvikeste näol ning kasutatud on isegi 

polüuretaanvahtu (Castellanos et al. 2007, Elmberg & Gunnarsson 2008, Brzeziński et al. 

2010). Kurvitsaliste ja kanaliste uurimiseks on enamasti kasutatud vuti või kodukana mune 

(Berg 1996, Pass 2015). Tehispesi on loodud ka ehtsate munadega. Elmberg & Gunnarsson 

(2008) kasutasid tõetruu kunstpesa saavutamiseks sinikael-pardi (Anas platyrhynchos) 

mune, kus uuritavaks liigiks oli sinikael-part.  

 

Kui uuringus ei kasutata kaamerate abi, siis lisatakse tehispesale tihtipeale vahast, 

plastiliinist või vahaga täidetud muna. Selle abil saab hiljem määrata oletatavaid 

pesarüüstajaid (Summers et al. 2004, Pass 2015). Tehispesade juures võib segavaks faktoriks 

olla võõras lõhn. Selle vältimiseks on uurijad üritanud iseenda ja kunstpesa lõhna varjata, 
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hoides pesi enne paigaldamist välistingimustes ja kasutades ise kummikindaid (Catterall & 

Piper 2004). Pesi kontrollitakse mitmel erineval moel. Üks meetod on pesa esmakordsel 

rüüstamisel üles korjata ja eemale viia, teine meetod on pesa eemaldamine teisel rüüstel ning 

kolmanda variandina korjatakse kõik pesad üles alles katse lõpus (Berg 1996, Pärt et al. 

1998).  

 

Üheks Euroopas levinud meetodiks on linnu pesitsusperioodil ja selle järgsel ajal korjata 

väikekiskjate ekskremente. Väljaheited kogutakse ja rüüstajate määramiseks tehakse DNA 

proov (Baines et al. 2011). 

 

Kokkuvõtvalt võib väita, et igal pesakatse meetodil on oma puudused. Veamäärad võivad 

tekkida näiteks tehispesade puhul vanalinnu puudumist pesa juures mis võib mõjutada 

rüüstemäära. Samuti ei ole võimalik jäljendada vanalinnu aktiivset kaitset pesarüüstajate 

vastu (Blom et al. 1982). Looduslike pesade negatiivseks küljeks jääb lindude häirimine, 

mida ei ole täielikult võimalik ära hoida. Võimalikult objektiivsete tulemuste saavutamiseks 

soovitatakse kasutada mõlemat meetodit – nii tehis- kui ka ehtsate pesade jälgimist (Marone 

& Mezquida 2003). Tulemuste analüüsimisel tuleb arvestada kõigi nende teadaolevate 

teguritega, mis võivad katsete läbiviimisel tekitada moonutusi võrreldes loodusliku 

olukorraga.  

 

 

 

1.3.3. Teostatud pesakatseid Eestis 

 

Eestis on enamus pesakatseid korraldatud rajakaamerate abita, ning paljud neist on suunatud 

metsseale kui oletatavale rüüstajale. Rüüstemäära on kontrollitud tegutsemisjälgede järgi 

(käpa-, hamba- ja nokajäljed) ning enamus tulemustest on vaid tõenäolistelt pesarüüstajatelt.  

Ühe sellise katse tegi Ene Viht (2009) 2008. aastal. Uuring oli suunatud osaliselt metssea  

kui oletatava potentsiaalse metsislaste kurnade rüüstaja tõestamiseks. Pesade rüüstajaid 

kontrolliti tegutsemisjälgede alusel. 50-st kunstpesast rajati 24 metsise 

pesitsusbiotoopidesse, millest omakorda 2 metssea söötmiskoha lähedusse, millest kumbagi 

ei rüüstanud metssiga. Rajatud kunstpesasse paigutati viis pruuni kodukana muna. 25-st 

metsise elupaikadesse rajatud pesadest rüüstati 6 (26%). Tõenäolised rüüstajad olid kolmel 
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korral nugis ja kolmel korral ronk (Corvus corax). Katse kinnitas, et metssiga ei mängi 

olulist rolli metsise pesade rüüstajana. Kogu 50-st metsislaste (metsis, laanepüü (Bonasia 

bonasia), teder (Tetrao tetrix)) elupaigas rajatud pesast hävitati 11 (22%). Metsnugis rüüstas 

5 (45%); ronk 3 (27%) ja ühe pesa metssiga (9%), kährik (9%) ja pasknäär (9%) (Viht 2009).  

 

2010. aastal korraldas Ragne Oja (2012) katse tehispesadega, et uurida metssea 

söödaplatsides lindude pesade rüüstajaid koondavat mõju. Tehispesad rajati suurema või 

väiksema intensiivsusega metssigade söödaplatsidele. Tehiskurnad koosnesid kolmest 

vutimunast, mis olid kannaga uuristatud lohus ja varjatud vahetus läheduses oleva loodusliku 

materjaliga (lehed, okkad, sammal jms). Kokku rajati 81 pesa mida kontrolliti kahe–kolme 

nädala möödudes. Lisaks rajati kolme kontrollpiirkonda pesad, et võrrelda tulemusi. Kokku 

rüüstati 46 (57%) ja kontrollalal 5 (11%) pesa. Kokkuvõttes võib väita, et rüüstemäär 

söödaplatside juures on suurem kui mujal, antud juhul kontrollaladel. Kahjuks ei olnud 

suurel osal hävitatud pesadest võimalik rüüstajat määrata. Vaid 24-l (52%) pesast määrati 

oletatavad rüüstajad. Arvatavalt metssigade poolt lõhutud pesade ümbruses oli tuhnimis- või 

sõrajälgi. Kui pesa oli lõhutud ja munakoored pesalohu ümber laiali, oli oletatavaks 

rüüstajaks rebane või kährikkoer. Kokku 21-l juhul oli tõenäoline rüüstaja metssiga, viiel 

korral kährikkoer või rebane, viiel pisiimetajad ja kahel linnud (Oja 2012).  

 

Metssigade söödaplatsile koonduvat mõju uuris ka Karoline Zilmer (2013) tehispesadega, 

mis sisaldasid vutimune. 312 rajatud pesast rüüstati esimesel nädalal 151 (48%) ning 

kolmanda nädala lõpuks oli hävitatud 224 (72%). Kõikidest rüüstatud pesadest oli rüüstaja 

võimalik liigitasemeni määrata pooltel juhtudest. Sagedasem rüüstaja oli metssiga, edasi 

järgnesid mesokarnivoorid, tõenäoliselt rebased ja kährikkoerad, ning kolmandaks linnud. 

 

Eliisa Pass (2015) uuris tehispesakatsetega siirdesoometsade kuivendamise mõju metsise 

pesarüüstele. Katse tulemusi määrati samuti kurna lisatud vahast tehismuna abil. Katsete 

tulemused näitasid, et looduslikel aladel oli rüüstemäär suurem (99%) kui kuivendatud 

aladel (58%). Kiskjate hamba- või nokajäljed leiti 20-lt vahamunalt. Imetajatest oli 

sagedasem rüüstaja nugis, keda suudeti määrata kolmel juhul ning lindudest pasknäär, viiel 

juhul (Pass 2015). 
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1.3.4. Teostatud pesakatseid mujal Euroopas 

 

Euroopas on maaspesitsevate lindude rüüsteriskide määramisel pikem ajalugu, juba 1930. 

aastatel hakati Fennoskandias, Venemaal, Šotimaal ja Prantsusmaal uurima pesade 

rüüstemäärasid (Jahren 2012). Tõsisemalt hakati Euroopas teostama 1980-te algusest (King 

et al. 1999). Tegemist on mitteinvasiivse ja suhteliselt efektiivse meetodiga ning piirkonniti 

on välja kujunenud kindlad tulemused (Tabel 1).   

 

 

Tabel 1. Maaspesitsevate lindude peamised pesarüüstajad (prioriteetses järjekorras) 

Euroopas toetudes käsitletud allikatele 

 

Piirkond                Liik                                            Autor ja aasta 

Šotimaa                   Nugis, rebane, vareslased         Summers et al. 2004, Baines et al. 2011 

Soome                     Punarebane, nugis                     Ludwig et al. 2008, Summers et al. 2009 

Saksamaa                Metssiga, pasknäär                    Summers et al. 2009, Wegge et al. 2012  

Norra                       Nugis, punarebane                    Summers et al. 2009, Wegge et al. 2012 

Baieri                       Rebane, nugis, mäger               Wegge & Storaas 1990, Storch 1991 

Tsehhi                      Nugis, rebane, metssiga            Městková et al. 2012 

 

Tšehhi Bohemiani metsade tehispesa eksperimendis kasutati laanepüü pesatüüpi. 

Kunstpessa asetati kolm põldvuti (Coturnix coturnix) muna, millest üks täideti 

mesilasvahaga ja kinnitati maasse (Wegge & Storaas 1990). Metsise pesade rüüstemäära 

tuvastamiseks on kasutatud kodukana munade asemel ka hanemune, mis täideti vahaga. 

Sellise meetodi alusel jäävad peibutistele hamba- või nokajäljed. Täpsemate tulemuste 

saamiseks on tarvis kiskjate tuvastamiseks rajakaameraid. Šotimaal võeti kaamerad 

kasutusele 1999. aastast (Summers et al. 2004).  

 

Norras on jälgitud looduslikke pesi 1970. aastatest, mil rüüstemääraks oli 19%, vahepeal on 

märgitud 45% ja 2012. aastal on tähendatud juba kuni 74% ulatuses rüüstamisi (Jahren 

2012). Ka Šotimaal Abernethy metsades on metsise järelkasvu määramiseks jälgitud 
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rajakaameratega loosuslikke pesi. Pesi otsiti mai kuus spetsiaalsete nööride lohistamisel 

millele olid seotud kõristid (Summers et al. 2009). Samuti otsiti linnukoertega ja meedia 

kaudu. Nimelt kutsuti üles inimesi andmaks märku leitud pesadest (Jahren 2012). Pesa 

juurde minnes, kui emaslind oli lendu tõusnud, paigaldati kaamera ja tagasi pesa juurde tuldi 

alles siis, kui pesakond oli koorunud ja lahkunud. Tehnika erines veidi tänapäevasest, aku ja 

kassett oli toodud kaamerasilmast eemale, et vahetamisel ei häiritaks emaslindu (Summers 

et al. 2009). Veel on paigaldatud metsisekanadele 28-grammised kaelus-raadiosaatjad, 

millega tuvastada kanade kurnalt lahkumise intervall ja asukoht. Sel ajal kui emaslind pesalt 

lahkus, käidi kurna kontrollimas (Storch 1994). Metsisekanad lahkusid pesalt keskmiselt 

kaks korda päevas. Umbkaudu 30 minutit pärast päiksetõusu ja 2 tundi enne päikseloojangut 

ning sel ajal ei olnud ja ühtegi rüüstamist (Summers et al. 2009). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisala valik ja kirjeldus  

 

Eesmärgiga välja selgitada võimalikud kanaliste, eeskätt metsise, pesarüüstajad ning 

rüüstamissagedus, teostas Keskkonnateabe Keskus (alates 2013. aastast nimega 

Keskkonnaagentuur), 2011. kuni 2014. aastani tehispesadega katseid (Joonis 3).  

 

 

 

Joonis 3. 2011 kuni 2014 kevadsuvel rajakaameratega jälgitud tehispesade katsealade paiknemine. 

Jälgimisalad tähistatud numbritega (Veeroja 2015)  
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Uuringut toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töö autor osales vabatahtlikuna 

tehispesade loomisel ja vaatlusel (Lisa 2). Eksperiment viidi läbi lokaalselt laialt levinud 

metsisele omastes elupaikades tema pesitsusperioodil, sest nii on tulemused kõige tõesemad. 

2011. aasta kevadel alustati katsetega Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas. Tehiskurnadesse 

pagutati kolm pruuni kodukana muna, sest need vastavad enim metsisekana munade 

suurusele. Kaamerad paigutati pesadest 2 kuni 5 meetri kaugusele. Pesad ise paiknesid 

üksteisest vähemalt 40 m kaugusel. 2012. aasta kevadel jätkati uuringuga Kilingi-Nõmme 

jahipiirkonnas ja laiendati katsepesi Väätsa jahipiirkonda ning Põlvamaale Kõlleste ja Põlva 

jahipiirkonna piirimaile. 2013. aastal rajati jälgitavad tehispesad Järvamaale EPT 

jahipiirkonda Iidva raba naabrusesse ning Koeru jahipiirkonda Endla looduskaitseala 

naabrusesse. 2014. aasta kevad-suvel jälgiti rajatud tehispesi Lihula ja Koonga 

jahipiirkondades.  

 

 

2.2. Tehispesade rajamine ja jälgimine 
 

Eksperimendi korraldamisel kasutati infrapunavälguga rajakaameraid – ScoutGuard sg550, 

ScoutGuard sg560K ja StealthCam Unit 8 38IR Camo (Kübarsepp & Veeroja 2011, Veeroja 

2015). Tehispesade seisukordade ja kaameraid kontrolliti vähemalt kord nädalas. Pärast 

esmakordset rüüstamist taastati pesa samas asukohas. Kui pesa rüüstati teistkordselt, siis 

seda ei taastatud, vaid rajati uus järgmisesse katsepiirkonda. Kui tehispesa rüüstamist ei 

toimunud, siis hoiti pesa samas kohas kuni kolm nädalat, misjärel rajati katsepesad uude 

jälgimispiirkonda (Kübarsepp & Veeroja 2011).  

 

Peale tehispesade paigaldati rajakaamerad ka kahe pärispesa juurde, mis olid enamuses 

avastatud ulukiseireosakonna töötajate poolt kevadiste välitööde käigus. Vältimaks 

metsisekanade liigset häirimist, mindi uuesti pesa juurde alles juuni keskpaigas, kui kaamera 

eemaldati.  

 

Nelja aasta vältel jälgiti 14. erinevas uurimispiirkonnas kokku 91. erinevat tehispesa ning 

kahte ehtsat metsise pesa. 2011. aastal rajati 27. aprillist kuni 13 juulini Kilingi-Nõmme 

jahipiirkonda 26 tehispesa. Lisaks paigaldati 2 kaamerat ehtsate pesade peale. Leitud metsise 



24 

 

pesades oli 9 ja 7 muna. Tehispesadest rüüstati kokku 10 pesa, millest 6 rüüstati teistkordselt. 

2012. aastal loodi samale alale 22 tehispesa, mida vaadeldi ajavahemikul 18 aprill kuni 1. 

juuni. Lisaks rajati 12 pesa Väätsal ja 7 Põlvamaal. Vaatlusperioodid olid vastavalt 2. juuni 

kuni 7. juuli ning 5.-26 juuni. Kokku rüüstati 2012. aastal 9 pesa, millest viite rüüstati teist 

korda. 2013. aastal rajati 11 erinevat pesa. Neist kuus asusid Järvamaal EPT jahipiirkonnas 

Iidva raba naabruses, mida jälgiti ajavahemikul 24. maist 3. juulini. Viis pesa asusid Koeru 

jahipiirkonnas Endla looduskaitseala naabruses ajavahemikul 24. mai kuni 4. juuli. Peale 

selle paigaldati üks rajakaamera Iidva raba lähistel leitud sinikael pardi pesa juurde. Seda 

seetõttu, et tegemist oli uuritava piirkonnaga ja tegemist oli maaspesitseva linnuga. 2014. 

aastal rajati 15. mail tehispesad kahele erinevale alale. Ühel neist märgati varasemalt metsise 

väljaheiteid ning teisel metsist ennast. Mõlemad alad vastasid tüüpilisele metsise 

eelistatavale rabamännikule. Kummalegi alale paigaldati kolm kaamerat ning pesade 

vahemaa oli vähemalt 150 meetrit. 14. juuni tõsteti kaamerad ja pesad ümber, ning lisati 

kaks kaamerat (Veeroja 2015).  
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Tehispesade rüüstamissagedus ja rüüstajad 

 

2011. kuni 2014. aastal korraldatud eksperimendis tuvastati rüüstamisi 14 piirkonnast 10-s. 

Kõigist loodud 91 metsise tehispesast rüüstati 23, rüüstemäär 25.3% (Joonis 4) (Lisa 3). 

Pärast esimest rüüstamist taastati tehiskurn ning nendest rüüstati 13 pesa (rüüstemäär 56,5%) 

(Tabel 2). Kõige sagedasemateks pesarüüstajateks olid nugised. Nugised rüüstasid seitsmes 

erinevas piirkonnas kokku 11 tehiskurna, millest pärast munakurna uuendamist rüüstasid 

nad omakorda seitset (Veeroja 2015). 

 

 

Joonis 4. Vasakpoolsel diagrammil esmakordsete rüüstamiste määr ning parempoolsel rüüstajad koos 

rüüsamiste arvuga 
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2011. aastal rüüstati 26-st tehispesast 10. Seitsmel korral olid rüüstajaks ronk, ühel korral 

metssiga, ühel inimene ja ühel korral jäi rüüstaja registreerimata, kuna kaamera ei 

käivitunud. Kuut pesa rüüstati teistkordselt, kolmel juhul oli rüüstajaks ronk, ühel rebane 

ning kaks rüüstajat jäi tuvastamata. Paraku leidis enamus tehispesade rüüstamistest aset ühel 

ja samal jälgimisalal (jälgimisala nr. 1) ning on vägagi tõenäoline, et intensiivse pesarüüste 

põhjustanud ronkade näol oli tegemist sama isendiga, kes pärast esimeste pesade leidmist 

keskendus tehiskurnade otsimisele. Rongad rüüstasid seal 9st rajatud tehispesast 8 ning 

järgnevad viis kordusrüüstet olid põhjustatud ronkade poolt.  

Peale selle on huvitav asjaolu, et lisaks rajakaamerate salvestatud nugised (2 juhtumit) ja 

kährik möödusid väga lähedalt meie rajatud munakurnadest, ilma neid märkamata või nende 

vastu huvi tundmata. Kaameraga jälgitud kahest metsisepesast jäädvustati ühe pesa juures 

nii metsisekana ja tibude tegevus kui ka nende pesast lahkumine maikuu lõpus. Teise ehtsa 

pesa puhul jäädvustusid vaid üksikud esmased kaadrid metsisekana toimetamisest. Millal 

kana pesast lahkus või mis kurnast sai, ei ole teada, kaamera eemaldamise ajal ei olnud 

pesakoha juures munakoori ega muid märke kurna saatusest (Kübarsepp & Veeroja 2011).  

2012. aasta 41 tehispesast rüüstati kokku 9 pesa, millest omakorda 5 pesa. Kaheksal juhul 

oli rüüstaja metsnugis ning ka kordusrüüstetest oli neljal korral rüüstaja nugis. Kõigil 

kaameratele salvestunud videotel on näha kuidas nugised vedasid munad hammaste vahel 

pesast minema ning ilma kaamera salvestusteta ei oleks rüüstaja liigi tuvastamine olnud 

võimalik. Üheks korduvaks rüüstajaks on arvatavasti nugis, sest maha olid jäänud 

hambajälgedega munakoored, kuid kaamera ei jäädvustanud kahjuks rüüstajat (Veeroja & 

Oja 2012). 

2013. aastal rüüstati 11 rajatud tehispesast 3 ning lisaks toimus üks kordusrüüste. Kolmel 

esmasel pesarüüstel olid rüüstajateks 2 nugist ja mäger ning ühe kordusrüüste puhul nugis. 

Jälgitud sinikael-pardi pesas oli kaamera paigaldamise hetkel (11. juuni) kaheksa muna, 

millest kõigist lahkusid koorunud linnupojad koos emalinnuga pesast 19. juunil. Olgu 

lisatud, et kõigest kolm päeva hiljem jäädvustas kaamera mahajäetud pardipesa uudistama 

saabunud metsnugise (Veeroja & Oja 2013). 
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2014 aastal jälgiti 14 pesa millest rüüstati vaid ühte pesa ja seda kolm korda. Ühel korral oli 

rüüstaja kährik ja kahel juhul ei olnud võimalik rüüstajat tuvastada. Kogu katse perioodil 

salvestasid rajakaamerad loomadest veel veel põdrad, metssead, rebased, kährikud, 

metskitsed, karud, hiired, oravad ja hundi ning lindudest jäädvustusid metsiste, laanepüüde, 

sookure ja pasknääride toimetamised (Veeroja 2015).  

 

Tabel 2. Ülevaade kogu rüüsteeksperimendi käigus kogutud andmetest 

Jahipiirkond Katse-

piirkond 

Tehispesade 

arv 

Rüüstatud 

pesade arv 

Kordus-

rüüstamiste arv 

Rüüstajad 

Kilingi-Nõmme Seruküla 9 9 5 

ronk(8); metssiga 

(1)  

Kilingi-Nõmme Öördi 4 0 0  - 

Kilingi-Nõmme Oissaare 4 0 0  - 

Kilingi-Nõmme Saessaare 9 1 0 inimene 

Kilingi-Nõmme Öördi 7 1 0 nugis 

Kilingi-Nõmme Seruküla 4 2 2 nugis 

Kilingi-Nõmme 

Räksi-

Kauni 10 1 1 nugis 

Väätsa Kotku 7 2 2 nugis 

Väätsa Venevere 5 1 1 nugis 

Põlva-Kõlleste Palojärve 4 0 0   

Põlva Sõra 3 2 0 nugis 

Koeru Endla 5 1 0 mäger 

EPT Iidva 6 2 1 nugis 

Lihula Rootsi 7 1 1 kährik 

Lihula Lihula 4 0 0  - 

Koonga Aruküla 3 0 0  - 

    91 23 (25,3%) 13 (56,5%)   

 

Olulisena tuleb ära mainida, et kõikidel juhtudel, kui pesarüüste põhjustajaks olid nugised 

või rongad, veeti munad ükshaaval pesast minema, ning ilma kaamera salvestatud videota 

oleks rüüstaja liigi tuvastamine olnud võimatu. Kui katsetel oleks kasutatud tehismune siis 

oleks rüüstaja määramine osutunud keeruliseks, kui mitte võimatuks.  

Kaameraga jälgitud kahest metsisepesast jäädvustati ühe pesa juures nii metsisekana ja 

tibude tegevus kui ka nende pesast lahkumine maikuu lõpus. Teise ehtsa pesa puhul 

jääsvustusid vaid üksikud esmased kaadrid metsisekana toimetamisest. Millal kana pesast 
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lahkus, või mis kurnast sai ei ole teada. Kaamera eemaldamise ajal ei olnud pesakoha juures 

munakoori ega muid märke kurna saatusest.  
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4. ARUTELU 

 

4.1 . Pesarüüste roll metsise arvukuse vähenemisel 

 

Uuringu tulemused näitavad, et metsisele langeb tema elupaikades pesitsusperioodil 

märkimisväärne kisklussurve. Seega võib metsise arvukuse üheks põhjuseks olla metsise 

pesade suhteliselt kõrge rüüstemäär. Pesakatse tulemustes avaldub sarnaseid jooni teistes 

Euroopa riikides korraldatud katsete tulemustega. Suurim metsise pesade rüüstaja on meil 

nugis, seda nii esmaste kui ka teistkordsete rüüstete puhul. Eestis varem korraldatud 

uuringutest sarnanevad tulemused enim Ene Viht (2009) tehispesade katsetele. Olgu 

mainitud, et ka see katse oli suunatud spetsiaalselt metsisele tema pesitsusbiotoopides.  

 

Uuringu käigus jälgiti erinevates piirkondades rajakaameratega metsise munakurna 

imiteerivaid tehispesi ning katse tulemused viitavad selgelt sellele, et senised arvamused 

metsseast, kui ühest olulisemast metsise pesade rüüstajast, on ülehinnatud. Seda juhul, kui 

katsed on korraldatud kanalistele sobilikes elupaikades, mitte metssea söödaplatsidel ja 

nende lähiümbruses, mis võib katse tulemusi kallutada. Metsisele on metssea mõju 

ohutegurina metsise pesitsusperioodil vähe oluline. Eksperimendi tulemused viitavad aga 

nugisele, kelle roll võib olla metsise, aga, ka teiste kanaliste juurdekasvu piirava tegurina 

üsnagi märkimisväärne (Veeroja 2015). Eliisa Pass’i (2015) vaatluse tulemustest võib 

järeldada, et metsised ja kiskjad koonduvad sarnastesse elupaikadesse, mille põhjuseid seni 

ei teata.  
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4.2. Peamiste pesarüüstajate ohjamine  

 

Nugis on oportunistlik kiskja, kes on reaalseks ohuks tibudele ning metsise kurnale. Otseselt 

ei ole nugis metsisele spetsialiseerunud, kuid suurem asustustihedus suurendab pesarüüste 

riski. Seega omab nugise arvukuse vähendamine olulist tähtsust metsislaste 

sigimisedukusele ja samuti aastaringsele suremuse vähendamisele. Ühe abinõuna võiks 

kaaluda jahinduslike võtete efektiivistamist. Nugisele võib jahti pidada 1. oktoobrist märtsi 

lõpuni, märtsis ei tohi enam jahikoera abi kasutada (Jahieeskiri 2013). Metsise 

püsielupaikades on jahipidamine lubatud 1. septembrist 31. jaanuarini (Metsise... 2005). 

Jahipidamise meetodit toetab nugise lokaalne elupaiga valik ning arvukuse piiramine peaks 

andma kiireid tulemusi.  

 

Ühe väljundina peaksid jahimehed teadvustama, et just nende katuseorganisatsiooni vapilind 

on ohus ja nugise arvukuse piiramisele tuleks suuremat panna rõhku. Pealegi arvavad paljud 

tänaseni, et metsise kurna peamine rüüstaja on metssiga. Jahinduslikest võtetest oleksid siin 

parimateks variantideks püüniskastid ja conniber’i rauad, ning miks mitte ka jaht koertega 

talvel, kuna sellel aastaajal on metsis nendest võtetest suhteliselt vähe häiritud (Viht 2009). 

Teisalt tuleks arutada võimalike looduskaitseliste projektide rakendamist, näiteks võiks 

nugise nahkade eest maksta suuremat tasu või tasustada terviku meeskonnana  meeskonnana 

nugiste püük strateegiliselt olulistes piirkondades. Arvestada tuleks sellega, et väikekiskjate 

ohjamine peaks olema püsiv, kuna arvukuse ohjamise lõppedes asustatakse alad uuesti 

(Summers et al. 2004). Samuti peaks arvukuse piiramine toimuma piisavalt suurel alal, et 

äärealadelt juurde levivate isendite mõju avalduks vähem.   

 

Antud töös oli tehispesade rüüstajana teisel kohal ronk, siiski seda vaid ühes piirkonnas. 

Sealsamas on vareslased Euroopas arvestatavateks rüüstajateks (Storch 1991, 1994, Wegge 

& Storaas 1990). Eestis ohjatakse vareslasi küttimisega, kuid kütitud isendite arvu suhe 

üldarvukusse on väga väike. Rongale ja künnivaresele on jahipidamine lubatud väljaspool 

pesitsusperioodi, kahjustuste piirkonnas või nende ennetamiseks. Hallvaresele võib jahti 

pidada 1. juulist 31. märtsini (Jahieeskiri 2013). Šotimaal on näiteks populaarseks 

jahipidamisviisiks vareslastele Larsen-tüüpi lõksud. Eesti Jahiseaduses on selle nimeks 

varesmõrd, kuid keeruline on oletada, kas sellist meetodit siin üldse kasutatakse. Restlõksu 
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põhimõte on ühe, varem püütud linnu kastis hoidmine, ning selle abil teiste lõksu 

meelitamine. Lõksus on olemas nii toit kui ka joogivesi (Hints for... 2014).  

 

Üks variant oleks Šotimaal Abernethy metsade näitena hakata keelama teatud piirkondades 

kütitud suurulukite sisikondade metsa-jätmist, seda põhjusel, et need on liiga heaks 

toiduallikaks oportunistlikele kiskjatele (Summers et al. 2004).  
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KOKKUVÕTE 

 

Euroopas on metsise arvukuse languse põhjuseid uuritud pikka aega ja paljudes riikides on 

tulemused suhteliselt sarnased. Suuresti sarnanesid need tulemused ka käesolevas töös 

käsitletud eksperimendis. Eestis on seevastu tehtud vaid üksikuid arvestatavaid uuringuid 

ning tulemused on kohati väga erinevad. Olulisteks pesarüüstajateks on mainitud nii nugist, 

rebast ja isegi metssiga (Viht 2009, Salla 2014, Metsise... 2015).  

 

Käesoleva töö eesmärk oli kirjanduslikele andmetele ja katsemeetodile toetudes uurida 

metsise arvukuse languse põhjuseid. Peamisteks metsist ohustavateks teguriteks võib lugeda 

kevad-suvist sademete hulka ja temperatuuri, puhmarinde katvust, toidu kättesaadavust, 

kisklust ning metsade majandamist. Palju on diskuteeritud metsade intensiivse majandamise 

ja metsise omavahelistest seostes. Selge on see, et metsakuivendus ja raied mõjutavad 

ökosüsteemi palju, kuid täpsemad põhjused on tänaseni ebaselged. Üheks metsade 

kuivendusega kaasnevaks faktoriks peetakse kiskjate koondumist antud aladele. Kuna metsis 

on maaspesitseja, langeb talle suur pesarüüsterisk. Üks oluline metsist limiteeriv tegur on ka 

kisklus pesitsusperioodil, mida uuriti ka käesolevas töös.  

 

Töös käsitletud katsed tehispesadega viidi läbi erinevates Eesti piirkondades, metsisele 

sobilikes elupaikases. Eksperimendiga alustati 2011 aastal ja see kestis 2014 aastani ning 

selle aja sees jälgiti rajakaameratega 91-te tehispesa. Tehiskurnades kasutati pruune 

kodukana mune mis sarnanevad metsisekana munadega. Tehispesi kontrolliti kord nädalas 

ning pärast esmakordset rüüstamist taastati pesa samas asukohas.  

 

Eksperimendist loodeti saada võimalikult suure usaldusväärtusega tulemusi, et saada teada, 

kes on metsisele suurimad vaenlased pesitsusperioodil ja milline on nende rüüstemuster. 

Võib väita, et tulemused vastasid ootustele. Rajakaamerate abil salvestunud videolõigud 

aitavad kiskjat liigitasemeni oluliselt paremini määrata, kui mõne teise meetodi, kasvõi 

näiteks tehismunade kasutamise puhul. Samuti joonistub kasutatud meetodi abil paremini 
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välja kiskja rüüstemuster – millal ja millise intervalliga pesa hävitatakse. Olgu mainitud, et 

igal meetodil on oma puudused. Ka antud töö tehispesade katsetel vedas tehnika alt ja mõnel 

korral ei salvestanud kaamera rüüstajat, ning seda tuli määrata teisi meetodeid kasutades. 

Enamasti tuvastati rüüstajat munakoorde jäetud lõikeservade järgi. Tehnilised probleemid 

moodustasid siiski tühise osa kogu valimist. 

 

Rajatud 91 tehispesast rüüstati 23 (25,3%) ning kõige sagedasem pesarüüstaja oli nugis 

47,8%. Rüüstajate hulka kuulusid veel ronk, kährik, metssiga, mäger ja inimene. Uuringu 

tulemustele tuginedes võib väita, et metsisele langeb tema elupaikades pesitsusperioodil 

märkimisväärne kisklussurve. Seega võib metsise pesade suhteliselt kõrge rüüstemäär olla 

üks metsise arvukuse languse põhjustaja. Uuringu tulemused näitavad, et senised arvamused 

metsseast, kui ühest olulisemast metsise pesade rüüstajatest, on ülehinnatud.  

 

Üheks abinõuks metsise arvukuse taastamisel võiks olla jahinduslike võtete efektiivistamine. 

Jahipidamist nugisele toetab tema lokaalne elupaigavalik ning arvukuse piiramine peaks 

andma kiireid tulemusi. Kõige efektiivsem variant oleks püüniskastide ja conniber-raudade 

kasutamine. Katsetes tehispesadega oli rüüstesageduses teisel kohal ronk. Vareslaste 

arvukuse piiramisel sobiks küttimine ja Larsen-tüüpi kastlõksud.  
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SUMMARY 

 

The reasons behind the decline in the abundance of capercaillie in Europe have been 

researched for a long time, and the results are fairly similar in many countries. In large part, 

the results of this experiment were in concordance with previous research. However, only a 

few studies have been carried out in Estonia, and the results have occasionally been very 

different. European pine marten, red fox, and even the wild boar have been considered as 

important nest predators (Viht 2009, Salla 2014, Metsise... 2015). 

 

The aim of this thesis was to research the reasons for the decline in capercaillie abundance 

based both on scientific publications and an experiment. The main factors that danger 

capercaillie are the precipitation and temperature during spring and summer, herbaceous 

layer cover, food availability, predation, and forest management. There has been a lot of 

discussion over the relationship between intensive forest management and capercaillie. It is 

clear that forest drainage and forest cutting have a profound impact on the ecosystem, but 

the more specific causes are still unclear. One factor that is considered to be associated with 

forest drainage is the effect of concentrating predators into those areas. Due to being a 

ground-nesting species, the nests of capercaillie are under high risk of nest predation. This 

study researched nest predation during the breeding period, which is an important limiting 

factor for the capercaillie.  

 

Experiments with artificial nests were undertaken in habitats suitable for capercaillie in 

different areas of Estonia. The experiment was conducted from 2011 to 2014 and during that 

time, 91 artificial nests were monitored with trail cameras. Brown chicken eggs that are 

similar to capercaillie eggs, were used in artificial clutches. Artificial nests were checked 

once every week and after first predation occurrance, the nest was restored in the same 

location.  

 

The aim of the experiment was to obtain high quality results regarding the most important 

predators of capercaillie during the breeding period and to determine their predation pattern. 

The results were in agreement with the expectations. Compared to other methods, such as 
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using artificial eggs, the video recordings recorded with trail cameras allow the predator 

species to be identified much more accurately. In addition, the predation pattern of species 

can be much better observed because it allows the recording of both the time and the interval 

of nest predation. However, it should be noted that each method has its drawbacks. Also, 

during this experiment with artificial nests, the technology failed on a few occasions, and 

the camera did not record the predator, which meant that the predator had to be determined 

by using other methods. This was mostly done by using the patterns of eggshell breakage. 

However, technical difficulties only occurred rarely and comprised a non-significant part of 

the total sample. 

 

Of the 91 artificial nests, 23 (25.3%) were predated, and the most common nest predator was 

the European pine marten (47.8%). Other predators that were identified were ravens, raccoon 

dogs, wild boars, badgers and humans. Based on the results of the study, it can be argued 

that in its habitats, the capercaillie is exposed to a significant amount of predation pressure 

during the breeding period. Thus, the relatively high predation rate of capercaillie nests could 

be one of the reasons behind the decrease in its abundance. The study shows that the previous 

consideration of the wild boar as one of the most important predators of capercaillie seems 

to have been flawed.  

 

One of the ways of increasing capercaillie numbers could be increasing the effectiveness of 

hunting techniques. Hunting the European pine marten is facilitated by its small home range 

size and low mobility. Therefore, limiting their abundance should provide quick results. The 

most effective measure would be the use of cage and conibear traps. In the experiments with 

artificial nests, ravens were the second most common predator. Limiting the abundance of 

corvids could be done with hunting and with Larsen traps. 
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