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1. Sissejuhatus 

Must-toonekurg ja kalakotkas on Eestis I kategooria kaitsealused liigid. Ohustatud must-

toonekure arvukus on langev ning selle põhjusena on oletatud demograafilisi probleeme (Sellis 

2018), kuid põhjalikud uuringud meil ning mujal maailmas puuduvad. Kalakotkas on Eestis 

kasvava arvukusega, kuid ohualdis liik. Selle liigi demograafilisi näitajaid on kirjeldatud 

mitmel pool mujal maailmas, kuid seni veel mitte Eestis.  

Käesoleva projekti eesmärkideks olid 1) Eesti kalakotka-asurkonda iseloomustavate 

demograafiliste näitajate (eeskätt ellujäämus ja hajumiskaugus) analüüs, mille abil saadakse 

parem ülevaade asurkonna seisundist ja seda ohustavatest teguritest. Ühtlasi testitakse 

kalakotkal, kelle asurkonnast on värvirõngaste abil kogutud mahukas toorandmestik, 

demograafilise analüüsi metoodikat, et seda rakendada väheuuritud must-toonekurel. 2) Eesti 

must-toonekure ohustatud asurkonna demograafiline analüüs, seeläbi selgitades arvukuse 

languse põhjuseid ning võimalusel leida kaitset tõhustavaid meetmeid.  

Projekti lõpparuandes koondatakse kõigepealt kalakotka ja must-toonekure asurkondade 

demograafiliseks hindamiseks vajalik taustinformatsioon. Seejärel kirjeldatakse uuringu 

materjali ja metoodikat ning esitatakse analüüside tulemused. Lõpuks arutletakse kahe liigi 

demograafilise seisundi üle asurkondade lähimineviku ja tuleviku kontekstis ning pakutakse 

välja soovitusi liikide edasise kaitse tõhustamiseks.  

 

  



2. Taust 

2.1 Demograafilised analüüsid 

 

Demograafiliste näitajate analüüsil on oluline koht asurkondade ökoloogia mõistmises (Perrins 

et al. 1991). Soo- ja vanusespetsiifilised demograafilised näitajad suunavad looduslike 

populatsioonide arvukuse reguleerimist (Sandercock 2006) ning võimaldavad tõhustada 

ohustatud asurkondade kaitset (Caughley 1994). Ohustatud liikide ja asurkondade mõistmiseks 

on hädavajalik tunda ka elujõuliste ning taastuvate asurkondade demograafiat (Lebreton et al. 

1992; Walters 2000). Reeglina analüüsitakse demograafilisi näitajaid märgistatud isendite 

taasleidude alusel, kuid haruldaste ja pikaealiste liikide puhul koguneb vajalik andmestik 

aastakümnete vältel (Clutton-Brock & Sheldon 2010). 

Asurkondade arvukuse määravad neljast põhiparameetrit: sigivus, suremus, väljaränne ja 

sisseränne. Käesolevas töös analüüsitakse arvukuse muutusi, sigimisnäitajaid, 

suremust/ellujäämust ning väljarännet. Sisserände uurimine ei ole uuritavatel liikidel võimalik, 

sest naabermaades uuritavaid liike ei pesitse või ei toimu neis Eestiga võrreldavas mahus 

värvirõngastamist. Erandiks on Läti, kus nii kalakotkast kui must-toonekurge rõngastatakse 

isegi rohkem kui Eestis, kuid ökoloogilises mõttes ei ole võimalik Eesti ja Läti asurkondi 

eristada, vaid pigem analüüsida neid piisava valimi tagamiseks üheskoos. Seda lähenemist ongi 

käesolevas töös kasutatud. 

Pikaealistel liikidel ilmneb nii positiivsete kui negatiivsete tegurite mõju asurkonnale 

sigimisedukuses märksa varem kui arvukuses. Näiteks võib ühe sugupoole erinev suremus või 

väljaränne mõjutada olulisel määral sugude suhet pesitsevas populatsioonis ning seeläbi 

sigimisedukust ning arvukust. 

Pikaealistel hilise suguküpsuse ja territoriaalsusega liikidel tuleb demograafia selgitamisel 

uurida nii pesitsevaid kui mittepesitsevaid isendeid (Newton 1979) ning mittepesitsevate 

isendite (noored isendid, territooriumideta vanalinnud, mittepesitsevad territoriaalsed 

vanalinnud) uurimine on tavaliselt raskendatud (Penteriani et al. 2011). Samas on keeruline 

eristada tegelikku ellujäämust uurimisalalt väljarändest (hajumisest), sest mõlemal juhul 

märgistatud isend kaob. Kaht näitajat on võimalik eristada rõngastusandmestikke osade kaupa 

analüüsides või jälgides GPS-saatjatega  lindude liikumisi ja hukkumist. 

 



2.2 Kalakotkas 

Kalakotkas Pandion haliaetus on kalatoiduline röövlind, kes on osutunud veekogude ja 

kalastiku seisundi heaks tunnusliigiks (Grove et al 2009). 19. ja 20. sajandi jooksul kahanesid 

paljud kalakotkaasurkonnad tagakiusamise ning keskkonnamürkide tõttu, kuid enamik neist on 

21. sajandi alguseks taastunud pärast kaitsestaatuse tõstmist (tulistamise keelustamist) ning  

DDT ja teiste sarnaste kloororgaaniliste ühendite keelustamist (Bierregaard et al. 2014a; 

Schmidt-Rothmund et al. 2014). Siiski on DDT kasutusel veel paljudes Aafrika piirkondades 

(eriti selle kontinendi kesk- ja idaosas; Anonymous 1999) ning tulistamine on jätkuv oht rändel, 

eriti Vahemeremaades (De Pascalis et al. 2020, BirdLife International 2019), kust rändavad läbi 

ka ida-Euroopa kalakotkad (Väli and Sellis 2016, Babushkin et al. 2019).  

Ka Eestis kannatas kalakotkas 20. sajandil olulisel määral tagakiusamise ning DDT kasutamise 

tõttu ning 1980. aastatel pesitses Eestis vaid 10 paari kalakotkaid (Lõhmus 2001b), kuid 

viimastel aastakümnetel on asurkond taastunud ja praegu pesitseb Eestis hinnanguliselt 90–100 

paari kalakotkaid (Elts et a. 2019).  

Kalakotka pesapaigad on suhteliselt hästi märgatavad. Asustatud pesade arv peegeldab 

ligikaudu poolt asurkonna hinnangulisest suurusest (Väli et al. 2011), seetõttu võib pesade arvul 

põhinevat arvukuse dünaamika jälgimist pidada usaldusväärseks. Arvestades ka asurkonna 

lokaalset ning väga varieeruva asustustihedusega levikut, ei hakata käesolevas töös arvukuse 

muutuseid eraldi statistiliselt analüüsima. Küll aga jälgitakse alljärgnevalt sigimisedukuse 

muutusi arvukuse dünaamika kontekstis ning ellujäämust viimastel aastakümnetel. 

 

2.3 Must-toonekurg 

Euroopa must-toonekure asurkonda iseloomustavad vastuolulised trendid: kontinendi kesk- ja 

lääneosas arvukus tõuseb, idaosas langeb. Ida-Euroopa asurkonna languse põhjuseks peetakse 

elupaigamuutusi pesitusaladel (pesitsus- ja toitumistingimuste halvenemine), ohte rändel ning 

talvitusaladel. Viimastel aastatel on selgunud ka DDT jätkuv mõju (Strazds et al. 2015) ning 

elavhõbeda ohtlikult kõrge tase lindudes (M. Leivits, avaldamata andmed), need 

keskkonnamürgid võivad pärineda nii pesitsus-, rände- kui talvitusaladelt. 

Varjatult pesitseva must-toonekure arvukuse hindamine on märksa keerulisem kui kalakotkal. 

Eestis hinnati must-toonekure arvukusele anti möödunud  sajandi teises pooles küllalt erinevaid 

hinnanguid vahemikus 80–250 paari (Tabel 1). Möödunud  sajandi lõpul hinnati asurkonna 



suuruseks sadakond paari, kuid viimastel aastakümnetel on sedastatud arvukuse langus 

poolesaja paarini (Tabel 1). Senised arvukushinnangud on olnud erineva kvaliteediga, kuid 

ükski ei ole tuginenud kvantitatiivsele analüüsile, vaid asustatud pesade andmestikul 

põhinevale üldistavale eksperthinnangule. Säärane metoodika on haruldaste liikide, näiteks 

kotkaste puhul olnud vältimatuks praktikaks (Väli et al. 2011). Paraku on pesapõhise 

arvukushinnangu kasutamine raskendatud hajusalt pesitseval must-toonekurel, kelle 

naaberpaaride pesade vahekaugused on suured (keskmiselt 5–7 km), kuid samas võib ka üks 

paar rajada varupesa kaugele (kuni 7 km) eelmisest. Seega vähendab isendite võimalik korduv 

loendamine erinevatel asustatud pesadel arvukushinnangu täpsust. Mõnevõrra on seda puudust 

leevendanud rajakaamerate kasutuselevõtt, mille abil saab pesadel eristada konkreetseid 

(märgistatud) isendeid pesadel. 2009. aastal alustati must-toonekure arvukuse jälgimist 

kaheksal üle Eesti asuval seirealal. Need spetsiaalsed seirealad on aidanud hinnata arvukuse 

trendi, kuid kvantitatiivseks arukuse muutuste analüüsiks on seirealadel pesitsevate must-

toonekurgede arv liiga väike (5–12 pesitsusterritooriumi). 

Ligi kolmandik Eesti must-toonekure pesadest pole asustatud paari, vaid üksiku linnu poolt 

(Konovalov et al. 2019). Paarilise puudumine võib tuleneda ühe sugupoole ülekaalust, mis 

omakorda võib olla põhjustatud erineva sündimuse, suremuse või väljarände poolt. Eesti must-

toonekurepoegade seas on sugude suhe võrdne (Konovalov et al. 2015), kuid pesitsevas 

asurkonnas on oletatud emaslindude puudust (Sellis 2018, Konovalov et al. 2019). Siiski pole 

soospetsiifilist suremust või väljarännet seni analüüsitud ning see ongi käesoleva töö üheks 

eesmärgiks. 

 

Tabel 1. Must-toonekure asurkonna suuruse hinnangud Eestis. 
 

Pesitsevate 

paaride arv 
Aeg Allikas 

150 1960-ndad Mank 1970 
80 1970-ndad Jüssi & Randla 1970 

Ligi 250 1977–1982 Renno 1993 
150–200 1991 Lilleleht & Leibak 1993 
80–120 1990-ndad Lõhmus jt. 1998 

100–115 1998–2002 Elts jt. 2003 
70–80 2003–2008 Elts jt. 2009 
60–90  2008–2012 Elts jt. 2013 
40–60 2013–2017 Elts jt. 2019 

 



3. Materjal ja metoodika 

3.1 Kalakotka-andmestik 

Eesti kalakotka-asurkonda on regulaarselt seiratud alates 1991 aastast (Väli et al. 2011). 

Ajavahemikul 1991–2020 kontrolliti aastati 9–67 kalakotkapesa. Pesi kontrolliti juuli esimese 

pooles, seire käigus määrati poegade arv ja hinnati nende vanust, poegadeta pesades määrati 

selle asustatud värske pesamaterjali või tegevusjälgede põhjal. Alates 2007. märgistati kõik 

pesapojad (kokku 924 poega) värviliste plastrõngastega. Soo määramiseks pojad mõõdeti ning 

koguti neilt suleproove DNA-analüüsiks. Soo-spetsiifilise intronipikkusega CHD-geenil 

põhineva DNA-analüüsiga (Fridolfsson & Ellegren 1999) määrati sugu 61 emasel ja 76 isasel 

pojal, nende kehakaalu järgi väljatöötatud kriteeriume (isased <1420 g, emased >1600 g) 

kasutati mõõtude järgi poegade soo määramisel. Taasleitud vanalindude sugu määrati lindude 

soospetsiifiliste sulestikutunnuste ja käitumise järgi. 

Ellujäämuse analüüsides laiendati andmestikku Läti rõngastusandetega (A. Kalvānsi andmed), 

sest tegemist on bioloogiliselt sama asurkonnaga. Seeläbi suurenes rõngastatud poegade 

andmestik 2899 pojani, kellest saadi 128 taasleidu, sh 50 pesitsevat isaslindu, 33 pesitsevat 

emaslindu, 26 mittepesitsevat isaslindu ja 10 mittepesitsevat emaslindu. Lisaks kohati 11 

mittepesitsevat lindu, kelle sugu ei määratud. Võrdlevalt analüüsiti ellujäämust 11 kalakotkal, 

kes märgistati GPS-saatjatega (Microwave Telemetry, Ecotone Telemetry, Ornitela UAB) 

aastatel 2006–2019 Eestis ja Lätis. 

 

3.2 Must-toonekure andmestik 

Must-toonekure arvukuse dünaamika selgitamiseks koondati andmed liigi arvukusest kolme 

tüüpi seirealadelt. Asustatud pesitsusterritooriume loendati aastatel 2009–2020 kaheksal üle 

Eesti asuval spetsiaalsel must-toonekure seirealal, kus asustatud on olnud kokku 5–12 

pesitsusterritooriumi aastas. Sellele andmestikule lisati riikliku röövlinnuseire raames uuritud 

püsiseirealad ning looduskaitsealad, kus perioodil 1994–2020 on vähemalt ühel aastal kindlaks 

tehtud must-toonekure pesitsusterritoorium.  

Sigimisedukuse dünaamika selgitamiseks kontrolliti perioodil 1991–2020 aastati 40–95 must-

toonekure pesa. Pesi kontrolliti juuni lõpus või juuli alguses, seire käigus määrati poegade arv 

ja hinnati nende vanust, poegadeta pesades määrati selle asustatud värske pesamaterjali või 

tegevusjälgede põhjal. Aastatel 1994–2020 märgistati Eestis värviliste plastrõngastega 536 



pesapoega. Edasistes analüüsides arvestati eraldi Eestis (pesitsusalal) ning (Iisraelis (tuntuim ja 

uurituim rändepeatuskoht) tehtud taasleide. Lisaks märgistati aastatel 2008–2020 GPS-saatjate 

ja värvirõngastega 19 täiskasvanud must-toonekurge, nendest 14 isast ja 5 emast.  

 

3.3 Andmeanalüüs 

Kalakotka arvukuse muutust kirjeldati asustatud pesade arvu järgi, mis peegeldab umbes 50% 

hinnangulisest asurkonna suurusest (Väli et al. 2011). Must-toonekure arvukuse muutusi 

hinnati arvukusindeksite põhjal, mis näitavad suhtelist arvukust aastati esimese seireaasta 

suhtes. Indeksid need arvutati iga ala pesitsusterritooriumide arvu muutusest, kasutades 

loglineaarset aegridade mudelit programmi R 4.0.0 (R Core Team 2020) paketis rtrim 2.0.6 

(Bogaart et al. 2018). Selle meetodiga ennustatakse vaatluste põhjal koostatud algmudeli alusel 

väärtused ka loendustega katmata aastatele ning saadud andmetabeli põhjal koostatakse 

lõppmudel. Mudelites võeti arvesse ajalist autokorrelatsiooni, ülehajuvust ei esinenud. 

Mudelite sobivust andmetega kontrolliti tõepära suhte testiga ning tõusude muutuse olulisust 

Waldi testiga. Arvukusindeksite trendide esitamiseks kasutati üldistatud aditiivseid mudeleid, 

trendidele lisati 95% usalduspiirid.  

 

Sigimisedukust hinnati kolme parameetri abil: 1) edukate pesade osatähtsus asustatud pesadest, 

2) keskmine rõngastusealise pesakonna suurus ja 3) keskmine rõngastusealiste poegade arv 

asustatud pesa kohta (produktiivsus). Pikaajaliste üldiste trendide kirjeldamisel kasutati 

lineaarset mudelit ning täpsemate muutusi kirjeldati Loessi kõvera abil. Muutusi analüüsiti 

võrdlevalt ka üldistatud aditiivsete mudelitega, kuid kuna enamasti ei erinenud need 

lineaarsetest mudelitest, eelistati lihtsamaid lineaarseid mudeleid. Sugude suhte erinevust 

võrdsest testiti Fisheri täpse testiga.  

 

Ellujäämuse hindamiseks kasutati programmi R paketti RMark 2.2.7 (White & Burnham 1999; 

Laake 2013), mis võtab arvesse ka lindude kohtamistõenäosust. Esimeses mudelis eeldati 

erinevat kohtamistõenäosust ja ellujäämust kuues vanuseklassis (vanusega 1, 2, 3, 4, 5 ja >5 

aastat). Järgnevates mudelites vähendati vanuseklasside arvu ning leiti optimaalne mudel 

Akaike informatsioonikriteeriumi alusel. Mudelite arvu piiramiseks leiti kõigepealt optimaalne 

vanuseklasside arv kohtamistõenäosuste osas, seejärel ellujäämuse osas. Rõngastus- ja 

taaskohtamiskauguste vahekaugused hinnati paketi Geosphere abil (Hijmans et al. 2015). 



4. Tulemused 

4.1 Kalakotkas 

4.1.1 Arvukus ja sigimisedukus 

Kalakotka arvukus tõusis uurimisperioodi jooksul märkimisväärselt (joonis 1): asustatud 

pesade hulk kasvas 9 pesalt (1991) 67 pesani (2016, 2017). Asurkonna kasvu peegeldas 

lineaarne sirge sama hästi kui trendi eeldatavasti täpsemalt kirjeldav Loessi  kõver, seega tasuks 

arvukuse kasvu kirjeldamisel eelistada lihtsamat lineaarset mudelit, mille kohaselt arvukus on 

kasvanud keskmise kiirusega 2 paari aastas. Viimastel aastatel on kontrollitud asustatud pesade  

arv pisut vähenenud. See võib peegeldada nii arvukuse kasvu peatumist kui väiksemat 

seiremahtu. 

 

Joonis 1. Kalakotka arvukuse dünaamika Eestis 1991 – 2019, hinnatuna kontrollitud 

asustatud pesade järgi. Sinine punktiirjoon tähistab trendi Loessi kõverana (koos 95% 

usalduspiiridega), punase sirgena on esitatud lineaarne trend.  

 

Uurimisperioodi jooksul langesid kõik olulisemad sigimisedukuse näitajad (joonis 2): edukate 

pesade osatähtsus 0,4% aastas, 80 protsendilt 70 protsendile (F1,27 = 5,4; P = 0,027), keskmine 

pesakonna suurus 0,01 poega aastas 2,4-lt 2,1-le (F1,27 = 7,0; P = 0,014) ja produktiivsus 0,02 

ühikut aastas 1,9 pealt 1,4 peale (F1,27 = 7,0; P = 0,014) 



 

Joonis 2. Kalakotka sigimisedukuse näitajad aastatel 1991–2019: edukate pesade osatähtsus 

asustatud pesadest (A), keskmine rõngastusealise pesakonna suurus (B) ja keskmine 

rõngastusealiste poegade arv asustatud pesa kohta (C). Arvukuse dünaamikat on kirjeldatud 

lineaarse trendiga (punase pidevjoone) ning täpsema Loessi kõverana (sinine punktiirjoon). 

Mõlemal juhul on varjutatult esitatud 95% usalduspiirid. 



4.1.2 Pesitsejate vanus, kohtamistõenäosus ja ellujäämus 

Pesitsevate kalakotkaste keskmine vanus oli 5,5±2,0 aastat (keskmine ± SD; n = 180 

pesitsusaastat) ning ei erinenud isaste (5,5±4,2 aastat; n = 100) ja emaste vahel (5,4±2,4 aastat, 

n = 80; mõlemal sool mediaan = 5 aastat). Enamik emastest (74%) olid 3–6 aastased, enamik 

isastest (80%) 4–7 aastased (joonis 3). Ainult emaslindudel tehti kindlaks pesitsemine 2 aasta 

vanuselt. Ka kolme-aastaste seas oli ülekaal emaslindudel, kuid isased domineerisid 6–7-

aastaste seas. Vanim isaslind oli 24 aastat vana ja emaslind 15-aastane (määratud 

alumiiniumrõnga alusel). 

Pesade juures kohatud mittepesitsevate lindude vanus oli 3,1 ± 1,4 aastat (n = 50). Emased olid 

nooremad (2,9 ± 1,1 aastat; n = 12) kui isased (3,3 ± 1,6 aastat; n = 27). Tänu sellele oli emaste 

seas suurim 3-aastaste hulk ning isaste hulgas valdasid 4- ja 5-aastased (Joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Pesitsevate (A) ja mittepesitsevate (B) kalakotkaste vanuseline struktuur. 

 

Kalakotkaste kohtamistõenäosust kirjeldas kõige paremini mudel, mis eristas viis vanusklassi. 

Emaslindude taaskohtamine kasvas 3 protsendilt 1-aastaste seas 77 protsendini  üle nelja 

vanustel isenditel, isastel oli kasv 1 protsendilt 54 protsendini (Tabel 1). kui sugusid ei eristatud, 

oli 1. aasta lindude kohtamistõenäosus 0.06 ± 0.01 (95% usalduspiirid: 0.04–0.10) ning viie-

aastastel ja vanematel 0.63 ± 0.05 (0.53–0.73). Ellujäämust kirjeldas kõige paremini mudel, mis 

käsitles sugusid eraldi ja eristas kaks vanuseklassi. 1-aastaste seas oli emaste ellujäämus 

madalam (0.14) kui isalindudel (0.22), samamoodi oli emaste lindude ellujäämus (0,64) 

madalam kui isaslindudel 80,74) kaheaastaste ja vanemate seas (Tabel 2). Mõlemal juhul 

kattusid 95% usalduspiirid väga vähe, mis näitab olulist erinevust sugude vahel. GPS-saatjatega 



lindudel (sugusid väikese valimi tõttu ei eristatud) oli ellujäämus 0,72 ± 0,08 (95% 

usalduspiirid: 0,53–0,86). 

 Mittepesitsejate kohtamistõenäosus oli madal 0.04 ± 0.02; 0.02–0.11; 95%CI), aga nende 

ellujäämus oli sarnane teiste vanalindude omaga (0.70 ± 0.08; 0.53–0.83). kaheksal juhul 

üheksast registreeriti mittepesitseja hilisem pesitsemine, ühel juhul muutus staatus pesitsejast 

mittepesitsejaks. 

 

Tabel 2. Värvirõngastatud kalakotkaste taaskohtamise ning ellujäämuse tõenäosused soo- ja 

vanuserühmade kaupa.  

Sugu 

Vanus 

(aastates) 

Hinnang  

(keskmine ± standardviga,  

sulgudes 95% usalduspiirid) 

Kohtamistõenäosus 

Emased 1 0.03±0.01 (0.01–0.06) 

 2 0.09±0.03 (0.05–0.16) 

 3 0.31±0.06 (0.21–0.43) 

 4 0.54±0.07 (0.41–0.67) 

 4+ 0.77±0.05 (0.66–0.86) 

Isased 1 0.01±0.00 (0.00–0.02) 

 2 0.03±0.01 (0.02–0.06) 

 3 0.13±0.03 (0.09–0.20) 

 4 0.29±0.05 (0.21–0.39) 

 4+ 0.54±0.06 (0.42–0.65) 

Ellujäämuse tõenäosus 

Emased 1 0.14±0.03 (0.10–0.21) 

 
1+ 0.64±0.04 (0.56–0.71) 

Isased 1 0.22±0.04 (0.16–0.30) 

 
1+ 0.74±0.03 (0.68–0.80) 

 

 



4.1.3 Hajumine 

Vahemaa koorumiskoha ja esimese registreeritud pesitsuskoha vahel oli keskmiselt 95 ± 98 

(SD) km. Emaste hajumiskaugus (164 ± 111 km) oli oluliselt suurem kui isastel (47 ± 45 km; 

t = 6,2; df = 45,7; P <0,001). Mittepesitsejate puhul oli kaugus koorumispaiga ning esimese 

pesitsusaegse vaatluskoha vahel (teiste kalakotkaste pesitsusterritooriumil) 124 ± 157 km ning 

esimese vaatluskoha ja pesitsuskoha vahe 12 ± 12 km. Emastel olid need kaugused oluliselt 

pikemad (206 ± 174 km ja 18 ± 14 km) kui isastel seas (22 ± 28 km ja 5 ± 5 km). 

Hilisemat pesitsuspaikade vahetust registreerisime üheksal juhul (5,0% kõigist pesitsejatest), 

keskmine kaugus kahe pesitsuskoha vahel oli 11,1 ± 11,1 km. Emaslindudel (n = 6) oli 

keskmine kaugus 13,3 km (min = 0,97; max = 34,3 km). Kolmel isaslinnul olid kaugsued 

vastavalt 0,97, 2,9 ja 16,2 km. 

 

4.2 Must-toonekurg 

4.2.1 Arvukus 

Must-toonekure asustatud pesade arv muutus uurimisperioodil märkimisväärselt, kuid kindla 

trendita (Joonis 4A). Erinevalt kalakotkast peegeldab see näitaja must-toonekurel eeskätt liigi 

uuritust, siiski võib langus möödunud kümnendil kajastada tegelikku arvukuse muutust. 

Arvukusindeksite põhjal hinnatuna oli must-toonekure arvukus kogu uurimisperioodi vältel 

mõõdukalt langev (joonis 4B; lineaarne trend: b = –0,039 ± 0,016; P = 0,018). Lähemal 

vaatlusel Loessi kõvera abil õis eristada aeglasemat langust möödunud sajandi lõpus ja 

sajandivahetusel, langus kiirenes käesoleva sajandi esimesel kümnendil. Loglineaarne 

aegridade mudel tuvastas ühe olulise trendimuutuse, 2009. aastal (W = 10,2; df = 1; P = 0,001), 

misjärel arvukus hakkas langema oluliselt kiiremini (b = –0,090 ± 0,028; P = 0,002). 

Kokkuvõttes näitavad arvukusindeksid näitavad kolmekordset langust viimase kolmekümne 

aasta jooksul (joonis 4B). Asustustiheduste võrdluse järgi on sama suur langus toimunud 

viimase kahekümne aasta jooksul: 2000. aastal leidus seirealadel 0,60 must-toonekure 

pesitsusterritooriumi 100 km2 kohta, 2010. aastal oli tihedus 0,36 paari / 100 km2 ja 2020. aastal 

0,19 paari / 100 km2.  

 



 

Joonis 4. Must-toonekure kontrollitud asustatud pesade arvu (A) ning arvukuse (B) muutused 

aastatel 1991–2020. Arvukuse muutusi on kirjeldatud iga-aastaste arvukusindeksite abil 

(punktid), millele on lisatud trendid Loessi kõverana (sinine punktiirjoon, koos 95% 

usalduspiiridega) ning lineaarne trend (punane pidevjoon).  

 

4.2.2 Sigimisedukus 

Seire põhjal edukaks määratud must-toonekurepesade osatähtsus langes oluliselt (joonis 5): 

1990-ndatel oli see 43% ning 2010-ndatel aastatel 33% kontrollitud pesadest (keskmine  = 35 

± 13%; F 1, 28 = 4,2; R2 = 0,13; P = 0,049). Eriti kiire pesitsusedukuse langus leidis aset 

möödunud sajandi lõpul.  

Teised sigimisedukuse pikaajalised muutused olid statistiliselt mitteolulised: keskmine 

pesakonna suurus kasvas 2,39 pojalt 1990-ndatel 2,55 pojani 2010-ndatel (keskmine = 2,43 ± 

0,55; F1, 28 = 0,4; R2 = 0,01; P = 0,51) ning produktiivsus langes 1,06 pojalt 0,85 pojani asustatud 

pesa kohta aastas (keskmine = 0,90 ± 0,40; F1,28 = 2,1; R2 = 0,07; P = 0,16). Silma torkas 

pesakonna suuruse langus viimastel aastatel ning produktiivsuse langus uurimisperioodi 

alguses. 

Tavapärase seire käigus määratud sigimisedukuse hinnangut kontrolliti aastatel 2010 – 2020 

rajakaamerate ning korduskontrollide abil kindlaks tehtud sigimisparameetritega. Suvise seire 

käigus registreeriti 2020. aastal 14 rõngastusealist poega, hiljem suri pesas neist 6 poega. Lisaks 

tehti ühe 3-pojalise pesakonna vanalinnu hukkumine, misjärel pojad lennuvõimestusid tänu 

lisatoitmisele, kuid GPS-saatjad / rõngataasleiud näitasid nende hukkumist rändele asumisel 

(murti merikotkaste poolt Lätis). Seega tehti kindlaks 8 poja hukkumine pärast rõngastamist.   

 



 

Joonis 5. Must-toonekure sigimisedukuse näitajad aastatel 1991–2020: edukate pesade 

osatähtsus asustatud pesadest (A), keskmine rõngastusealise pesakonna suurus (B) ja keskmine 

rõngastusealiste poegade arv asustatud pesa kohta (C). Arvukuse dünaamikat on kirjeldatud 

lineaarse trendiga (punase pidevjoone) ning täpsema Loessi kõverana (sinine punktiirjoon). 

Mõlemal juhul on varjutatult esitatud 95% usalduspiirid. 



4.2.3 Sugude suhe ja ellujäämus 

Pesapoegadest olid 51,4% olid isased ning 48,6% emased (n = 74), sugude suhe ei erinenud 

võrdsest suhtest (P = 1,0). 21 pesapojana rõngastatud lindu kohati Eestis hilisematel aastatel, 

taasleidude osakaal oli seega 3,9%; isastel oli osakaal 13,9% ning emastel 7,9%. Rändepeatusel 

Iisraelis kohati 12 isaslindu, kuid mitte ühtegi emaslindu.   

Ellujäämus esimesel eluaastal oli 8 % (tabel 3). Vanalindudel oli ellujäämus pesapoegadena 

rõngastatud lindude valimi põhjal 84% (tabel 3), vanalindudena rõngastatud lindude põhjal 

67% (tabel 4). Nii pesapoegadena kui vanalindudena rõngastatud lindudel oli täiskasvanute 

isaslindude ellujäämus tunduvalt kõrgem (vastavalt 86% ja 72%) kui emaslindudel (vastavalt 

67% ja 50%). Kõrgeim kindlaks tehtud vanus oli isaslindudel 13 aastat ning emaslindudel 6 

aastat.  

Surnuna leitud rõngastatud lindudest 74% leiti Eestist (n = 35 ). Hukkunute sugu oli teada viiel 

isendil, neist neli olid emased (1. a. lind hukkus Egiptuses, 1. a. lind Valgevenes, 1. ja 4. a lind 

Eestis – kõik sügisrändel) ning üks isane (5.a. lind Eestis ). 1. aasta lindudest kolm hukkus 

elektriliinides ning kolm langes kiskja ohvriks (kahel juhul tõenäoliselt merikotka saagiks), 

kahe hukkunud vanalinnu surma põhjustasid elektriliinid. 

 

Tabel 3. Eestis pesapoegadena rõngastatud lindude põhjal hinnatud taaskohtamise tõenäosus 

ning ellujäämus (keskmine ± standardviga, sulgudes 95% usalduspiirid). 

  

Sugu Vanus Taaskohtamise tõenäosus Ellujäämus 

Kõik (n = 536) 
1a 0.02±0.03 (0.00 – 0.17) 0.08±0.04 (0.03 – 0.21) 

1a+ 0.09±0.04 (0.04 – 0.22) 0.84±0.06 (0.68 – 0.93) 

Isased (n = 36) 
1a 0.45±0.24 (0.11 – 0.85) 0.18±0.09 (0.07 – 0.42) 

1a+ 0.20±0.10 (0.07 – 0.47) 0.86±0.09 (0.58 – 0.97) 

Emased (n = 38) 
1a Ei saanud hinnata Ei saanud hinnata 

1a+ 0.04±0.04 (0.01 – 0.21) 0.67±0.18 (0.30 – 0.91) 

 

  



Tabel 4. Eestis vanalindudena rõngastatud lindude põhjal hinnatud täiskasvanute klassi (1a+) 

taaskohtamise ning ellujäämuse tõenäosused. 

 Sugu Taaskohtamise tõenäosus Ellujäämus 

Kõik (n = 536) 0.75±0.09 (0.53 – 0.89) 0.67±0.07 (0.53 – 0.79) 

Isased (n = 14) 0.72±0.10) (0.48 – 0.88) 0.72±0.07 (0.55 – 0.84) 

Emased (n = 5) 1.00±0.00 (1.00 – 1.00) 0.50±0.16 (0.22 – 0.78) 

 

5. Arutelu 

5.1 Kalakotkas 

5.1.1 Kalakotka arvukus ja sigimisedukus 

Eesti kalakotka-asurkond on viimastel aastakümnetel jõudsalt kasvanud. Filopatrilisel liigil on 

kindlasti suur roll kohalike järglaste kaasamises pesitsevasse populatsiooni. Esimeseks etapiks 

võib olla mittepesitseva (hulkuva) linnu staatus pesitsusalal, kuid käesolev töö näitas, et 

säärased isendid lisanduvad hiljem ka pesitsejate hulka. Lisaks kohalike lindude järeltulijatele 

võib asurkonna kasvu allikaks olla ka Loode-Venemaa asurkond, mis seletaks Eesti 

kalakotkaste suhteliselt idapoolseid talvitusalasid. Kalakotka arvukus on viimastel 

aastakümnetel üha kasvanud ning uued paarid asuvad sageli pesitsema olemasolevate paaride 

lähedale (Lõhmus 2001a). See tähendab, et toidurohkus paari kohta väheneb ning konkurents 

suureneb, mis omakorda kajastub langevas sigimisedukuses.  

 

5.1.2 Kalakotka kohtamistõenäosus pesitsusalal 

Kalakotka Põhja- ja Kesk-Euroopa asurkonnad talvitavad troopilises Aafrikas ja enamik 1-

aastaseid noorlinde jääb sinna  ka suveks (Österlöf 1977; Bai ja Schmidt 2012, Saurola 2013). 

Järgnevatel eluaastatel naaseb pesitsusaladele üha rohkem isendeid, mis ilmnes käesolevas töös 

vanusega kasvava kohtamistõenäosusena. Samamoodi kirjeldati taaskohtamise tõenäosuse 

kasvu Prantsusmaa asurkonnas, kus see oli 1-aastastel 0,11 ning 5-aastastel ja vanematel 0,86 

(Wahl ja Barbraud 2014). Ehkki mõned üheaastased linnud võivad Euroopasse naasta, ei olnud 

varem nende seost pesapaikadega kindlaks tehtud (Bai ja Schmidt 2012). Meie tulemused 

näitasid, et mittepesitsevad noorlinnud (nn hulkurid) võivad liituda pesitsevate lindudega ning 

sageli said nendest hiljem Eesti asurkonnas pesitsejad. Vaid ühel juhul täheldasime üleminekut 



pesitsejast hulkuriks, mis võib olla seletatav vahelejäetud pesitsemise või ebaõnnestunud 

pesitsusega.  

Kohtamistõenäosus oli kõigis vanuserühmades emastel suurem kui isastel. Sellel on kaks 

ökoloogilist põhjust. Esiteks hakkavad emased sigima nooremas vanuses kui isased (Poole 

1989, Voigt Englund ja Greene 2008), mistõttu nad naasevad sagedamini paljunemisaladele. 

Liiati on noorte isaste pääs sobivatesse pesitsuskohtadesse takistatud, kuna need on juba 

hõivatud oma territooriumi kaitsvate vanemate isaste poolt (Poole 1989). Seetõttu võivad 

noored isased sagedamini jääda hulkuriteks. Tõepoolest, kuigi hulkuritena kohati nii 2-

aastaseid isaseid kui emaseid, pesitsesid selles vanuses ainult emased. Mõlemad sugupooled on 

selles vanuses registreeritud pesitsejatena Põhja-Ameerikas (Voigt Englund ja Greene 2008, 

Petersen jt 2020). Teiseks võib eeskätt emaslinde kohata seire ajal pesakondi valvamas 

sagedamini kui isaseid, samal ajal kui isased on eeskätt saagijahil.  

 

5.1.3 Kalakotka ellujäämus 

Eesti asurkonnas on kalakotkaste ellujäämus madalam varem teistes asurkondades saadud 

hinnangutest. Näiteks on hinnanguline ellujäämus esimesel eluaastal Rootsis 0,65 (Ryttman 

1994) ja 0,53 (Eriksson ja Wallin 1994), Prantsusmaal 0,49 (Wahl ja Barbraud 2014) ning 

Ameerika Ühendriikide idarannikul 0,43–0,48 (Henny ja Wight 1969). Itaalias taasasustatud 

asurkonnas oli noorlindude ellujäämine pärast lennuvõimestumist suhteliselt kõrge (0,87), kuid 

esimesel talvel vähenes see märkimisväärselt (0,26-ni); kokkuvõttes oli esimese aasta 

ellujäämus sarnane meie hinnangutega 0,20 (Monti jt 2014). Hagani (1988) andmetel leiab 

esimene kõrgema suremuse piik aset juba 2–3 nädala vanustel pesapoegadel. Eesti kahe 

veebikaameraga 6-aastase perioodi jooksul jälgitud pesa andmetel hukkus 25 koorunud pojast 

enne rõngastusikka jõudmist vaid 7%, suremus hilisemal ajal tõusis 14% -ni (koorunud 

poegadest 20%). Enamasti oli hukkumise põhjuseks kanakulli röövlus, kuid ühel juhul kukkus 

poeg pesast tugeva tuule tõttu välja. Rõngastusandmed näitasid, et suremus on üsna suur pärast 

lennuvõimestumist, kui halvasti lendavad ja toitu manguvad noorlinnud on kergeks sihtmärgis 

nii kanakullile kui kotkastele.  

Teistes asurkondades on ka täiskasvanud kalakotkaste ellujäämust hinnatud kõrgemaks kui 

Eestis. Ameerika Ühendriikides saadi hinnanguliseks ellujäämuseks 0,80–0,83 (Henny & 

Wight 1969), USA idaranniku populatsioonide hinnang oli mõnevõrra kõrgem: 0,85–0,90 

(Spitzer jt 1983). Suhteliselt kõrged hinnangud on saadud ka Kesk-Prantsusmaal (0,87; Wahl 



& Barbraud 2014) ja Itaalias (0,93; Monti jt 2014). Suures Rootsi populatsioonis oli 

rõngataasleidude abil saadud ellujäämuseks 0,81 (Ryttman 1994) ja 0,72–0,86 (Eriksson ja 

Wallin 1994), kuid hiljuti registreeriti seal GPS-telemeetria abil märksa madalam ellujäämus, 

mis sarnaneb meie hinnangutele (0,64, Klaassen jt 2014). Eesti ja Läti asurkondades saadi nii 

rõngataasleidude kui GPS-saatjate abil sarnased hinnangud.  

Miks oli Eesti kalakotkaste ellujäämus madalam kui enamikus varem registreeritud uuringutes? 

Võib oletada nelja põhjust. Esiteks on rändsete asurkondade suremus enamasti kõrgem kui 

paiksetes populatsioonides (Klaassen jt 2014) ja ellujäämus on negatiivses korrelatsioonis 

rändekaugusega (De Pascalis jt 2020). Seetõttu on Põhja-Euroopas, sealhulgas Läänemere 

piirkonnas, paljunevate populatsioonide risk suhteliselt kõrge. Pealegi talvituvad Eesti 

kalakotkad peamiselt Aafrika idaosades ning pikimad ränded lõpevad Lõuna-Aafrikas (Väli ja 

Sellis 2016, Kotkaklubi ja 5DVision 2020). Seega on nende rändekaugused pikemad kui 

enamikul Lääne-Aafrikas talvitavatel Fennoskandia lindudel (Österlöf 1977; Saurola 2013). 

Sama põhjus selgitaks emaste madalamat ellujäämust, sest emased kalakotkad talvitavad 

isastest enamasti lõuna pool (Martell jt 2001; Bai ja Schmidt 2012). Teiseks on Aafrika idaosas 

on suurem tõenäosus kokku puutuda DDT ja teiste pestitsiididega sest seal kasutatakse seda 

kemikaali endiselt põllumajanduses ja kalakasvanustes ning malaaria vastu võitlemiseks 

(Anonüümne 1999, Bettinetti jt 2011). Kolmandaks on kalakotkaste jaoks probleemiks 

tulistamine Vahemere idaosas (Brochet et al. 2016). Eesti asurkonna madalam ellujäämus võib 

olla seotud ka toidu vähese kättesaadavuse või kõrge konkurentsiga pesitsusaladel. Seda 

hüpoteesi toetab pikaajalised negatiivsed sigimisedukuse trendid, mida kirjeldati eespool.  

 

5.2 Must-toonekurg 

5.2.1 Must-toonekure arvukus 

Käesolevas töös analüüsisime esmakordselt kvantitatiivselt Eesti must-toonekure asurkonna 

arvukuse muutusi. Selgus, et must-toonekure arvukus on langenud viimased kolmkümmend 

aastat keskmiselt 4% aastas ning eriti kiire on langus olnud möödunud kümnendil, 9% aastas. 

Viimase paarikümne aastaga on arvukuse langus olnud kahekordne (indeksite põhjal) kuni 

kolmekordne (asustustiheduste võrdlus), mis langeb kokku üle-eestilise asustatud pesapaikade 

loendusel põhineva hinnanguga (tabel 1) või isegi ületab seda.  

 



Must-toonekure arvukuse languse algpõhjuseks on peetud elupaigamuutusi. Must-toonekurg 

rajab pesa vanasse puistusse suurte tugevate kõrvalokstega lehtpuudele või mändidele (Lõhmus 

& Sellis 2003), tema iseloomulikuks toitumispaigaks on väikesed looduslikud vooluveekogud 

(Rosenvald 2011). Vanade loodusmetsade pindala kahaneb ning seeläbi jääb vähemaks 

sobivaid pesapaiku ning kuivendamise käigus asenduvad looduslikud ojad kraavidega, mis ei 

paku must-toonekurele piisavalt toidubaasi. Lisaks pesitsusaladele on elupaigamuutused 

kahandanud ka sobivate talvitusalade pindala ning mitmesugused ohud valitsevad rändel  

(BirdLife International 2021). Võimalik on DDT ja teiste kloriinide ning elavhõbeda negatiivne 

mõju Balti asurkonnale (Strazds et al. 2015, M. Leivits, avaldamata andmed). Need arvukad 

ohutegurid võivad arvukust kahandada kahel moel – pärssides sigimisedukust või vähendades 

erinevate vanusegruppide ellujäämust.  

 

5.2.2 Must-toonekure sigimisedukus 

Suure arvukuse languse juures on must-toonekure sigimisedukus on viimase kolmekümne aasta 

jooksul üllatavalt vähe muutunud. Ainuke pikaajaline negatiivne trend tuvastati 

pesitsusedukuses, lühiajalised muutused ilmnesid kõigis uuritud näitajates. Huvitaval kombel 

on enamikul aastatest produktiivsus olnud vahemikus 0,5–1, kuid  uurimisperioodi esimeses 

osas on olnud rohkem tavapärasest kõrgema produktiivsusega aastaid, viimasel kümnendil on 

olnud varasemast rohkem väga madala produktiivsusega aastaid. Ehkki me ei saa välistada 

aastate valimi juhuslikkuse mõju, võib asurkonna suhteliselt hea uurituse taustal pigem oletada, 

et üksikud head aastad määravadki must-toonekure asurkonna pikaajalise keskmise 

sigimisedukuse. Toidurikastel aastatel sirgunud järglaste konditsioon on hea, tõenäoliselt on 

nende edasine ellujäämus kõrgem ning nad jõuavad oluliselt sagedamini pesitsevasse 

asurkonda (Newton 1998).  

 

Asurkonna seisundit kõige paremini iseloomustav sigimisedukuse näitaja on produktiivsus, mis 

saadakse edukate pesade osatähtsuse ning pesakonna suuruse korrutisena. Nende kahe 

komponendi ajaline dünaamika on Eesti must-toonekure asurkonnas olnud erinev: edukate 

pesade osatähtsus langes uurimisperioodi esimesel poolel, pesakonna suuruses olid 

madalseisud sajandivahetuse eel ning käesoleva sajandi teise kümnendi lõpus.  

 



Üllatuslikult kasvas must-toonekure pesakonna suurus mõnevõrra käesoleva sajandi esimesel 

kümnendil. Võib oletada, kiire arvukuse languse käigus kadusid asurkonnast eeskätt madalama 

sigimispotentsiaaliga isendid, mis omakorda viis hea sigimispotentsiaaliga isendite osatähtsuse 

tõusule. Isendite enda kvaliteedi asemel võib see tuleneda ka kodupiirkondade maastiku 

erinevustest: kehvema toiduressursiga kodupiirkonnad võisid jääda tühjaks, samas kui 

asustatuks jäid toidurikkamad kodupiirkonnad. Pesakonna suuruse langus viimastel aastatel 

võib näidata, et nüüd on asurkonnast kadumas ka kõrge sigimispotentsiaali või toidurikastel 

territooriumidel pesitsevad linnud.  

Eesti must-toonekurgede produktiivsus on madal võrreldes lõunapoolsete asurkondadega. 

Võrdlevalt on produktiivsus Lätis 1,8 (Strazds 2011), Ukrainas 1,9 (Horban and Bumar 2006), 

Hispaanias 1,9 Cano-Alonso and Tellería 2013) ja Saksamaal 2,0 Dornbusch 2006). Erinevus 

tuleneb peamiselt madalamast edukate pesade osatähtsusest, sest näiteks Lätis on samasuguse 

metoodikaga määratud pesitsusedukus 63% (Strazds 2011) ja Leedus 66% (Treinys et al. 2008), 

ehk ligi kaks korda kõrgem kui Eestis. Niisiis on must-toonekure pesitsusedukus on oluliselt 

madalam just levila põhjapiiril, kus asurkonnas on palju üksikuid linde (Konovalov et al. 2019). 

Seevastu keskmine pesakonna suurus ei ole Eestis oluliselt madalam kui mujal Euroopas. 

Näiteks Lätis on vastava näitaja suurus 2.7 (Strazds 2011), Ungaris 2.6 (Tamás 2012) ja Leedus 

3,0 (Treinys et al. 2008). See viitab vähemalt pesitsevate paaride suhteliselt headele 

toitumistingimustele kuni pesapoegade rõngastamise ajani. 

Ehkki sigimisedukuse langus võib olla põhjustatud elupaigamuutustest, jääb selle mehhanism 

ebaselgeks. Raie otsene mõju sigimisedukusele on väike (Rosenvald & Lõhmus 2003) ning 

kaamerauuringud on näidanud, et ka röövluse mõju pole kuigi suur (Konovalov et al. 2019). 

Kõige tõenäolisem on halvenenud toitumisolude mõju, sest kesises konditsoonis vanalinnud 

võivad katkestada pesituse või koguni tappa oma järglased (Zielinski 2002) ning toidupuudus 

põhjustab väiksemaid pesakondi või tervete pesakondade hukkumist. Seda üllatavam on 

pesakonna suuruse pikaajalise negatiivse trendi puudumine. See viitab normaalsetele 

toitumisoludele pesitsuse algusperioodil ning saagivähesusele pigem pesitsuse lõpus või pärast 

pesitsust. See vastab hästi varem oletatud metsakuivenduse negatiivsele mõjule, mis põhjustab 

väikeste vooluveekogude kuivaks jäämist suve jooksul. 

 



5.2.3 Must-toonekure ellujäämus ja selle sugudevaheline erinevus 

Must-toonekure ellujäämust on varem uuritud vaid Ungaris, kus vanalindude ellujäämus  (0,84) 

oli võrreldav käesolevas töös saadud tulemusega, kuid noorlindude ellujäämus (0,17) oli 

Ungaris kaks korda kõrgem (Tamás 2011). Niisiis näitas käesolev töö, et lisaks madalamale 

produktiivsusele iseloomustab Eesti must-toonekure asurkonda kõrge noorlindude suremus. 

Seire käigus tehti kindlaks 22% poegade varasem hukkumine, kuid kindlasti jäi osa hukkunud 

poegadest tuvastamata. Näiteks valge-toonekurepojad hukkuvadki eeskätt esimestel nädalatel 

pärast koorumist ilma tõttu (Kosicki 2012), seetõttu on märkimisväärne Eesti must-

toonekurepoegade kõrge suremus pesitsusperioodi lõpul pärast rõngastusaega ning pärast 

pesast lahkumist. Enamik pärast lennuvõimestumist hukkunud lindudest leiti Eestist, mis viitab 

kohalikele probleemidele. Kõige tõenäoslisem on saagi vähesus pesitsusperioodi lõpus või 

pärast seda. Nagu eespool mainitud, võib siin oletada metsakuivenduse negatiivset mõju. Ehkki 

pesapoegade  hukkumine röövluse tõttu pole suur (Konovalov et al. 2019), võib teatud 

piirkondades olla kanakulli mõju siiski märkimisväärne ning lennuvõimelisi poegi ohustavad 

merikotkad.  Nii noor- kui vanalinde ohustavad elektriliinid. Kogenud vanalindude 

elektriliinides hukkumise puhul ei saa välistada mürgistuse mõju, mis võib halvendada lindude 

koordinatsiooni ning muuta nende käitumist. 

Möödunud kümnendil oli noorlindude osatähtsus rõngataasleidude seas tunduvalt madalam kui 

eelmistel aastakümnetel, ühtlasi sagenes vanemate lindude kohtamine. Ehkki need näitajad on 

omavahel seotud, võivad muutuste põhjused olla erinevad. Noorlindude osatähtsuse 

vähenemine võib näidata nende kasvavat suremust, kuid vanemate lindude taaskohtamiste arvu 

tõus on osaliselt põhjustatud ka metoodikast. Välitingimustes identifitseeritavate 

värvirõngastega hakati must-toonekurgi Eestis märgistama juba 1994 aastal, kuid 

pesakaamerate kasutuselevõtt möödunud kümnendil suurendas taasleidude hulka pesitsevas 

asurkonnas märkimisväärselt.  

Eesti must-toonekure asurkonda iseloomustab üksikute lindude rohkus (Konovalov et al. 2019). 

Varem on oletatud isaslindude ülekaalu (nt Sellis 2018), kuid konkreetsed andmed emaslindude 

kõrgemast suremusest või väljarändest seni puudusid. Käesolevas töös analüüsitud 

rõngataasleiud viitavad emaslindude kõrgemale suremusele. Isaslindude taasleidude osakaal ja 

hinnanguline ellujäämus on kõrgemad ning maksimaalne eluiga on pikem kui emaslindudel, 

isaslinde on pesitsevas asurkonnas registreeritud rohkem kui emaslinde,  emaslindude kindlaks 

tehtud hukkumisjuhte on rohkem kui isaslindudel.  Emaslindude taasleidude puudumine 

Iisraelist viitab nende sagedasemale suremusele enne rännet või rände algfaasis. Ehkki mitmel 



pikamaaränduril on teada soospetsiifiline rändemuster, on kõigi Eesti must-toonekurgede 

rändeteele jäävate Iisraeli kalatiikide vältimine emaslindude poolt vähetõenäoline. 

Miks on emaslindude suremus kõrgem? Tõenäoliselt tuleneb see emaslindude madalamast 

konditsioonist, mis omakorda viitab taas toidupuudusele. Samas peaks just suuremakasvuliste 

isaste üleskasvatamine olema toidupuuduses keerulisem. Võimalik, et isased pesapojad on 

agressiivsemad kui emased ning seeläbi suudavad omandada rohkem toitu kui emased. 

 

6. Kokkuvõte ja edasised soovitused 

Käesoleva töö tähtsaim tulemus on must-toonekure arvukuse languse ulatuse täpne 

kirjeldamine ning selle peamise põhjuse – noorlindude kõrge suremuse tõestamine. Seejuures 

on emaslindude suremus kõrgem kui isaslindudel. Tõenäoliselt tuleneb kõrge suremus 

noorlindude madalast konditsioonist, mis omakorda tuleneb eeskätt toidupuudusest. 

Toidupuudus ei kimbuta niivõrd pesitsuse algusperioodil, sest Eesti must-toonekurgede 

pesakonnad on sama suured kui lõunapoolsetes asurkondades. Pojad võivad toidupuuduse tõttu 

kehvemasse konditsiooni jääda pesitsuse lõpuperioodil või pärast lennuvõimestumist, kui 

paljud vooluveekogud on juba kuivad. Lisaks toidupuudusele võivad mõju avaldada ka 

parasiidid (nt kurgukaanid) ning keskkonnamürgid, näiteks elavhõbe ja DDT. Kindlasti vajavad 

viimati mainitud tegurid edasisi lisauuringuid. 

Väga raske on välja pakkuda konkreetseid meetmeid must-toonekure poegade suremuse 

vähendamiseks. Lühiajalises perspektiivis on kaitsealuste liikide isendite konditsiooni tõstetud 

lisasöötmisega. Teoreetiliselt on see võimalik ka must-toonekure puhul. Esimeseks 

võimaluseks oleks poegade lisatoitmine teadaolevates pesades, kuid selle meetodi kahjuks 

räägib kasvav häirimine tundliku must-toonekure pesapaikades. Teiseks on võimalik pesade 

lähedale rajada lisasööda-tiike, kus leiaks toitu nii vanalinnud kui äsja lennuvõimastunud 

noored. Mõlemal juhul piirdub positiivne efekt teadaolevate pesapaikadega ning seeläbi üksnes 

teatud osaga populatsioonist. Pikas perspektiivis on kahtlemata vajalik metsakuivenduse 

mõjude vähendamine ning väikeste vooluveekogude veetaseme stabiilsuse tagamine.  

Käesolevas töös selgus ka kalakotkaste sigimisedukuse jätkuv vähenemine kasvava arvukuse 

kontekstis. Võimalik, et tegu on jätkuvalt normaalse asustustiheduse regulatsiooniga 

sigimisedukuse kaudu ning selle muutmine pole vajalik. Tähelepanuväärne on Eesti 

kalakotkaste suhteliselt madal ellujäämus võrreldes teiste asurkondadega. Põhjus võib olla 



samuti eelmainitud konkurents suhteliselt tihedas asurkonnas, kuid tõenäoliselt mängivad rolli 

ka asukohaspetsiifilised probleemid rändel ning talvitusaladel – Eesti kalakotkaste rändetee on 

suhteliselt pikk ja ohtlik ning talvitusalad hõlmavad piirkondi, kus on jätkuvalt kokkupuude 

keskkonnamürkidega. Keskkonnamürkide olulisuse määramiseks tuleks läbi viia uuring 

erinevate keskkonnamürkide leidumisest Eesti kalakotkastes. 
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