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1. Sissejuhatus 

Väike-konnakotkas on Eestis I kategooria kaitsealune linnuliik. Ta pesitseb küpsetes 

metsades, mis on ohustatud raietööde poolt, ning tema eelistatud toitumisalaks on 

rohumaad, mis võsastumise vältimiseks nõuavad väheintensiivset majandamist. Seega on 

väike-konnakotka asurkonna seisund erineval moel sõltuv inimtegevusest ning tema 

tulevik sõltub sellest, mil määral on tema elupaigad kaitstud ning kuidas ta suudab 

inimmõjuga kohaneda. Oluline on teada, kui kiired ning ulatuslikud on sellised 

elupaigamuutused võrreldes antropogeensete maastikumuutustega. Ühtlasi tuleb selgitada, 

kas suureneva inimmõju ja muutuva elupaigavaliku kontekstis on elupaikade kaitse 

meetmed endiselt optimaalsed.  

 

Eesti väike-konnakotkaste elupaiku on varem põhjalikult kirjeldatud kolmel korral. 

Esmakordselt tehti seda 1990. aastal ning siis kogutud teadmiste valguses määratleti 

praegugi looduskaitseseaduses kehtivad looduskaitselised piirangud maaomanikele. 

Hiljem on elupaiku kirjeldatud 2000. ning 2010. aastal ning neid teadmisi on kasutatud 

jooksvalt väike-konnakotka kaitse tegevuskavade koostamisel. Käesoleva töö esimeses 

osas kirjeldati elupaikade omadusi 2020. aastal üle Eesti paiknevate väike-

konnakotkapesade ümbruses nii pesapaiga kui maastiku tasandil. Järgiti varem kasutatud 

metoodikat, mis võimaldas tulemuste kõrvutamist varasemate töödega ning analüüsida 

kolme aastakümne jooksul (1990–2020) toimunud muutusi väike-konnakotka elupaikades.  

 

Elupaigamuutused võivad toimuda vanade pesitsusterritooriumide hülgamise ja uute 

asustamise teel, aga ka konkreetsetel pesitsusterritooriumidel paaride kohanemise või 

lindude asendumisega. Hüpoteesi  muutustest konkreetsetel pesitsusterritooriumidel 

kontrolliti uuringu teises osas. Selleks kirjeldati aastatel 2010–2020. asustatud olnud väike-

konnakotka pesapaigad Loode-Tartumaa uurimisalal ning koondati elupaigakirjeldused 

varasemast perioodist (1987–2009). See analüüs on osaks II prioriteediklassiga tegevusest 

„Pikaajalise populatsiooniuuringu jätkamine“ 2018. a kinnitatud väike-konnakotka kaitse 

tegevuskavas. 
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2. Materjal ja metoodika  

2.1. Kotkaandmed  

Analüüsi koondati üle Eesti asuvad väike-konnakotkapesad, mis jagati vastavalt 

kirjeldusajale nelja ajaperioodi: 1) aastatel 1987–1993 kirjeldas Veljo Volke 43 pesa (neist 

73% oli asustatud 1990. aastal; Volke 1992), 2) 1997–2004 kirjeldasid Asko Lõhmus ja 

Ülo Väli 52 pesa (78% asustatud 2000. aastal), 3) 2008–2010 kirjeldasid Urmas Abel ja 

Tarmo Evestus 59 pesa (neist 75% 2010. aastal) ning 4) käesoleva projekti välitööde 

raames kirjeldasid Urmas Abel ja Tarmo Evestus 2020. aastal 60 asustatud väike-

konnakotkapesa. Neid nelja ajaperioodi nimetatakse edaspidi lühidalt 1990, 2000, 2010 ja 

2020.  

 

1980-ndatel ja 1990-ndate aastate alguses oli teadaolevate pesade arv väike. Seetõttu 

kaasati esimesesse valimisse kõik sel ajal teada olnud pesad. Teiste valimite puhul kasutati 

stratifitseeritud juhuslikku lähenemist: igas Eesti maakonnas arvutati valitud pesade arv 

vastavalt väike-konnakotka hinnangulisele arvukusele, kuid maakonna sees oli pesade 

valik juhuslik. Selle tulemusena olid neli valimit ruumiliselt sarnased ning peegeldasid 

hästi väike-konnakotka asustustiheduse suurenemist loodest kagu suunas (Lõhmus & Väli, 

2001; Joonis 1). Samas kattusid nelja perioodi valimid omavahel vaid üksikute pesade 

ulatuses. 

 

Loode-Tartumaa uurimisalal pesitseb aastati 17–23 paari väike-konnakotkaid. Käesoleva 

töö raames kirjeldati 21 pesitsusterritooriumil 67 pesa (asustatud 2010 – 2021), varasemast 

perioodist (1987–2009) kaasati 93 pesa.  

 

2.2. Elupaigaandmed  

Igal uuritud pesitsusterritooriumil kirjeldati vaid üht pesapaika. Kokku analüüsiti 21 

elupaigatunnust, neist üheksa maastiku ja 12 puistu tasemel.  

 

1. Maastik. Maakattetüüpide koosseis 2 km raadiuses pesast (mis vastab väike-konnakotka 

hinnangulisele kodupiirkonnale; Väli et al., 2004, Väli et al., trükis) mõõdeti CORINE 
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maakattetüüpide 1994, 2000, 2006 ja 2018. aasta kaartidelt (Meiner, 1999; European 

Environment Agency, 2012). Kakskümmend algset maakattetüüpi rühmitati kolmeks 

ökoloogiliselt oluliseks klassiks Väli et al. (2004) järgi: 1) mets; 2) optimaalne toitumisala 

(CORINE: looduslikud rohumaad, karjamaad ja olulise loodusliku taimestiku koostisega 

põllumajandusmaa); 3) suboptimaalne toitumisala (niisutamata põllumaa, 

kompleksviljelusmaa, võsastuvad alad). Algse 22 maakattetüübi alusel arvutati (4) 

Simpsoni maastiku mitmekesisuse indeks. Topograafilistelt kaartidelt ja aerofotodelt 

mõõdeti pesade kaugused lähimatest potentsiaalsetest toitumisaladest, näiteks 5) 

põllumajandusmaast ja 6) veekogust ning võimalikest häirimisallikatest, nagu (7) elamu ja 

(8) tee. Välitöödel või kaartidelt mõõdeti ka kaugust lähima (9) lageraiesmikuni, mis on nii 

potentsiaalne toitumisala kui ka inimtekkelise häirimise või röövluse allikas. Loode-

Tartumaa uurimisala, kus uuriti muutusi konkreetsetel pesitsusterritooriumidel ning 

kodupiirkond püsis seega muutumatuna, maakattetüüpide pindalatunnuseid ei kaasatud, 

vaid analüüsiti üksnes pesade kaugusi erinevatest maastikuelementidest (tunnused 5–9).  

 

2. Puistu. Pesapuudel mõõdeti 10) kõrgus, 11) rinnadsdiameeter, 12) vanust ning 13) pesa 

kõrgus maapinnast; 30 raadiuses ümber pesa mõõdeti viie esimese rinde puu põhjal 14) 

puistu keskmine kõrgus ja 15) puistu keskmine rinnasdiameeter, kolme esimese rinde puu 

põhjal mõõdeti 16) puistu keskmine vanus; lisaks loendati 17) esimeses rindes leiduvate 

puuliikide arv ja määrati esimese rinde puistu koosseis, millest käesolevas töös kasutati 

kolme kõige levinuma puuliigi 18) kuuse, 19) kase ja 20) männi osatähtsusi. Lisaks 

mõõdeti minimaalne ja maksimaalne liituvus 5 m raadiuses pesapuust ja arvutati 21) 

pesapuu lähiümbruse keskmine liituvus. Tunnuseid 14–16 ja 21 esimesel uurimisperioodil 

ei mõõdetud (Volke 1992).  

 

2.3. Andmeanalüüs  

Andmeanalüüs viidi läbi programmiga R (versioon 4.0.3; R Core Team 2020). Tunnustel 

kontrolliti dispersioonide homogeensusest ja vastavust normaaljaotusele ning vajaduse 

korral teisendati ruutjuure või logaritmismise abil. Üle-eestilistel valimitel analüüsiti 

keskväärtuste muutuste olulisust järjestatud logistilise regressiooni (Ordered Logistic 

Regression ehk OLR) abil, kasutades funktsiooni polr paketis MASS (versioon 7.3-51.5; 
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Venables & Ripley, 2002), olulisuse tõenäosusi korrigeeriti Bonferroni-Holm 

korrektsiooni abil. Sõltuvaks tunnuseks oli uurimisperiood, sõltumatuteks tunnusteks 

elupaiga omadused. Elupaigatunnuseid analüüsiti kõigepealt eraldi, seejärel viidi läbi 

mitmetunnuseline analüüs, kuhu kaasati tunnused, mille olulisuse tõenäosus oli iseseisval 

analüüsil väiksem kui 0.1 ning mis olid nõrgalt seotud teiste tunnustega 

(korrelatsioonikordaja r < 0.2). Enne mudelisse lisamist tunnused standardiseeriti, 

kasutades paketi dplyr funktsiooni mutate (v. 0.8.5; Wickham et al. 2021). Mudeleid 

võrreldi Akaike informatsioonikriteeriumi (AIC) alusel – paremat mudelit iseloomustab 

väiksem AIC väärtus. Loode-Tartumaal selgitati tunnuste muutuste olulisus lineaarsete 

segamudelite abil, mis koostati paketi nlme funtsiooni lme abil (Pinheiro et al. 2021). 

Sõltuvaks tunnuseks oli vastav elupaigatunnus ning sõltumatuks tunnuseks pesa leiuaasta 

(pesad leiti tavaliselt samal aastal või kuni kahe aasta jooksul selle ehitamisest), 

juhutunnusena kaasati pesitsusterritoorium.  

 

3. Tulemused 

3.1. Üle-eestiline analüüs 
 
Kolme aastakümne jooksul muutusid oluliselt kaheksa väike-konnakotka elupaiga 

omadust, viis maastiku ja kolm puistu tasemel.  

 

Üheksast maastikutunnusest muutus oluliselt viis (Tabel 1): metsa keskmine osakaal 

kodupiirkonnas vähenes 61 protsendilt 49 protsendile ning 2020. aastal asusid pesad 2,6 

korda lähemal põllumajandusmaale ja 2,7 korda lähemal raiesmikule kui 1990. aastal 

(joonis 2). Pesad olid oluliselt lähemal ka veekogudele, see muutus oli eriti silmatorkav 

viimasel uurimisperioodil. Optimaalsete toitumisalade kasv oli pisut alla ning sub-

optimaalsetel toitumisaladel pisut üle olulisusnivoo, kuid 35% suurune kasv nende 

kogupindalal (447 hektarilt 605 hektarini) oli siiski väga oluline (OLR: t = 4.40, P < 0.001). 

Samas ei saa unustada, et toitumisalade pindala kasv oli oluliselt seotud metsa pindala 

kahanemisega kodupiirkonnas (r = –0.95; n = 212, P < 0.001).  

  



Tabel 1. Uuritud maastikutunnused, nende keskväärtus (x̄), standardhälve (SD) ja valimi suurus (N) erinevatel uurimisperioodidel ning 

t-statistiku (t) ja korrigeeritud olulisuse tõenäosuse (Padj) väärtused ühetunnuselise järjestatud logistilise regressiooni põhjal. Olulised 

seosed on esitatud rõhutatult. 

 

Tunnus 1990  2000  2010  2020 
t Padj 

 x̄ SD N  x̄ SD N  x̄ SD N  x̄ SD N 

Kaugus põllumaast (m)  420 360 43  285 365 52  232 243 59  159 137 62 -4.22 <0.001 

Metsa pindala (% of 

kodupiirkonnast) 

61.4 15.4 39 
 

54.6 15.4 52 
 

49.9 14.0 59  48.8 14.9 62 -4.17 <0.001 

Kaugus veekogust (m) 781 521 43  837 505 52  773 502 58  401 355 62 -3.82 <0.001 

Kagus lageraiest (m) 450 500 34  289 319 27  181 165 47  164 137 61 -3.58 0.001 

Suboptimaalne 

toitumisala  

(% kodupiirkonnast) 

20.5 149 39 

 

24.2 14.6 52 

 

26.9 15.4 59  28.8 17.2 62 2.30 0.038 

Optimaalne toitumisala 

(% kodupiirkonnast) 

15.0 10.3 39 
 

16.8 11.9 52 
 

20.2 13.5 59  19.9 13.3 62 1.85 0.097 

Kaugus teest (m) 492 385 44  487 310 52  415 269 59  389 200 62 -1.50 0.172 

Kaugus elamust (m) 831 478 43  749 454 52  691 391 59  697 366 62 -1.34 0.202 

Maastiku mitmekesisus 3.8 1.2 39  4.2 1.2 52  4.1 1.1 59  4.1 1.1 62 0.56 0.574 

 



 

Joonis 1. Oluliselt muutunud väärtustega maastikutunnused Eesti väike-konnakotka 

elupaikades aastatel 1990–2020. 

 

 

Pesapaiga tasemel muutusid märkimisväärselt kolm tunnust 12 uuritust: oluliselt kasvas 

puistu vanus ning rinnasdiameeter, samuti pesapuu rinnasdiameeter. Pesapuu vanus 

kahanes esimese ja teise perioodi vahel, kuid hiljem tõusis. Samamoodi toimus puistu 

vanuse kasv kolmel viimasel uurimisperioodil, esimese perioodil seda ei uuritud.  

 



Lisa 2. Uuritud pesapaiga (puistu) tunnused, nende keskväärtus (x̄), standardhälve (SD) ja valimi suurus (N) erinevatel 

uurimisperioodidel ning T-statistiku ja korrigeeritud olulisuse tõenäosuse (Padj) väärtused ühetunnuselise järjestatud logistilise 

regressiooni põhjal. 

 

Tunnus 1990  2000  2010  2020 
t Padj 

 x̄ SD N  x̄ SD N  x̄ SD N  x̄ SD N 

Puistu vanus (a)     70.7 21.8 44  78.9 23.3 53  89.5 16.1 62 4.264 <0.001 

Puistu keskmine 

rinnasdiameeter (cm) 

   
 

37.1 10.0 36 
 

39.6 7.1 48  42.1 7.1 62 3.025 0.015 

Pesapuu rinnasdiameeter 

(cm) 

42.4 13.3 27 
 

47.2 11.8 47 
 

48.2 10.2 58  50.5 14.6 62 2.727 0.026 

Puistu kõrgus (m)     26.0 4.6 41  26.2 4.8 48  24.5 3.9 62 -1.835 0.199 

Puuliikide arv 2.9 1.0 28  3.2 1.0 50  3.4 0.8 59  3.3 0.7 62 1.686 0.220 

Pesapuu vanus (a) 91.6 24.3 27  79.7 26.5 47  82.6 21.1 53  92.0 19.7 62 1.410 0.317 

Puistu liituvus     0.6 0.2 46  0.6 0.2 57  0.7 0.2 61 1.297 0.333 

Pesa kõrgus (m) 13.9 3.8 28  14.0 3.8 41  14.1 3.6 56  13.4 4.6 62 -0.713 0.714 

Pesapuu kõrgus (m) 23.7 4.1 28  25.3 4.7 47  25.9 4.9 56  23.8 4.8 62 -0.609 0.723 

Kuuse osatähtsus (%) 51 23 28  41 29 50  37 27 59  43 20 62 -0.504 0.737 

Kase osatähtsus (%) 19 18 28  23 24 50  26 20 59  21 15 62 0.482 0.687 

Männi osatähtsus (%) 12 23 28  6 14 50  14 22 59  12 17 62 0.170 0.865 



 

 

Joonis 2. Oluliselt muutunud väärtustega puistutunnused Eesti väike-konnakotka 

elupaikades aastatel 1990–2020. Lisaks on esitatud ka pesapuu vanuse muutused. 

 

Mitme tunnuse ühisesse analüüsi kaasati algselt viis muutujat. Maastikutunnustest kaasati 

metsa pindala ja optimaalsete toitumisalade pindala ning kaugused põllumajandusmaa, 

raiesmiku ja ja veekoguni, puistu tasemel lisandus ainult pesapuu rinnasdiameeter, mida 

mõõdeti kõigil neljal uurimisperioodil, ning välja jäid sellega seotud puistu vanus ja 

rinnasdiameeter. Pärast mitteoluliste muutujate (pesapuu rinnasdiameeter ja optimaalsete 

toitumisalade pind) väljajätmist algmudelist (AIC = 348.4) sisaldus lõplikus mudelis (AIC 

= 347.2) üksnes neli maastikumuutujat (tabel 3). Kombineeritud tunnuste muutus oli 

suurim esimese ja teise uurimisperioodi vahel, kuid vähenes seejärel (tabel 3). 
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Tabel 3. Oluliste elupaigatunnuste parimat kombinatsiooni kirjeldav mitmetunnuselise 

järjestatud logistilise regressioonimudel koos tunnuste t-statistikute väärtustega  (t) ning 

olulisuse tõenäosustega (P).  

 

 Standardiseeritud väärtus ± SE t P 

Kaugus veekogust (log) -0.72 ± 0.17 -4.05 <0.001 

Kaugus raiesmikust -0.57  ± 0.19 -3.00 0.003 

Kaugus põllumajandusmaast (log) -0.46 ± 0.16 -2.90 0.004 

Metsa pindala -0.36 ± 0.17 -2.16 0.030 

1990 - 2000 -2.44 ± 0.29 -8.42 <0.001 

2000 - 2010 -1.23 ± 0.21 -5.81 <0.001 

2010 - 2020 0.40 ± 0.19 2.17 0.030 

 

 

3.2. Analüüs Loode-Tartumaa uurimisalal 

  
Loode-Tartumaa uurimisalal analüüsitud kuuest maastikutunnusest vähenes kolme 

aastakümne jooksul oluliselt kaks: pesa kaugus põllumajandusmaast ning kaugus majast 

(joonis 3), kuid kaugused teistest uuritud maastikuelementidest püsisid muutumatutena 

(tabel 4). Puistu tasemel muutus kaheteistkümnest uuritud tunnusest oluliselt kolm: 

pesapuude ja -puistute vanused kahanesid, kuid puistu keskmine kõrgus kasvas (joonis 4, 

tabel 5). Siiski võis täheldada nii pesapuude kui pesapuistute vanuse kasv aastatel 2005–

2021, kui pesad ehitati suhteliselt noortele puudele (punane punktiirjoon joonisel 4 A ja 

C). Lisaks pesapuude kõrgusele kasvas suurenes ka puistute keskmine kõrgus, kuid see 

kasv oli mitteoluline (joonis 4D). Olulise lähedased olid kuuse osatähtsuse kahanemine 

ning männi osatähtsuse suurenemine pesapuistutes. Silmatorkavam oli viimati nimetatud 

muutus: eelmise sajandi lõpus leidus mändi vähesel määral üksikutes pesapaikades, kuid 

käeoleva sajandi teisel kümnendil tuli seda ette sagedamini ning mõnel juhul oli mänd 

koguni peapuuliigiks. 
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Tabel 4. Uuritud maastikutunnuste keskväärtused (x̄), standardhälbed (SD) ja valimi 

suurused (N) ning ühetunnuseliste lineaarsete segamudelite t-statistiku (t) ja olulisuse 

tõenäosuse (P) väärtused Loode-Tartumaa uurimisalal.  

 

Tunnus x̄ SD N  χ2 P  t P 

Põllumaast 163.3 134.8 146  9.7 0.002 -3.80 -3.21 0.002 

Elamust 517.0 134.8 146  9.2 0.025 -6.72 -3.16 0.002 

Veekogust 998.1 718.6 146  0.7 0.383 -6.88 -1.30 0.196 

Teest 388.9 201.3 146  0.3 0.613 0.93 0.65 0.515 

Maanteest 852.6 527.0 146  0.4 0.530 -1.38 -0.32 0.746 

Raiesmikust 150.0 121.6 75    -0.47 -0.31 0.753 

 

 

 

 

Joonis 3. Väike-konnakotkapesade kaugused põllumajandusmaast (A) ning majast (B) 

Loode-Tartumaa uurimisalal aastatel 1987–2021.  
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Tabel 5. Uuritud puistutunnuste keskväärtused (x̄), standardhälbed (SD) ja valimi suurused 

(N) ning ühetunnuseliste lineaarsete segamudelite trendide () t-statistiku (t) ja olulisuse 

tõenäosuse (P) väärtused Loode-Tartumaa uurimisalal aastatel 1987–2021.  

 

Tunnus x̄ SD N  t P 

Pesapuu vanus (a) 72.7 23.1 114 -0.94 -4.02 <0.001 

Puistu keskmine vanus (a) 69.8 17.4 110 -0.55 -3.01 0.003 

Puistu keskmine kõrgus (m) 26.2 3.8 126 0.11 3.30 0.001 

Kuuse osatähtsus (%) 36.4 28.4 133 -0.05 -1.95 0.054 

Pesapuu kõrgus (m) 25.3 4.5 126 0.07 1.76 0.081 

Männi osatähtsus (%) 4.9 1.4 133 0.02 1.55 0.123 

Pesapuu rinnasdiameeter (cm) 45.9 12.2 125 0.11 0.95 0.343 

Kase osatähtsus (%) 33.3 25.8 133 0.02 0.87 0.383 

Puistu keskmine rinnasdiameeter (cm) 35.0 5.6 64 0.14 0.96 0.341 

Puuliikide arv 3.4 0.9 133 <0.01 0.26 0.792 

Puistu liituvus 0.7 0.1 123 <0.01 0.60 0.548 

Pesa kõrgus (m) 14.5 3.2 122 -0.01 -0.31 0.757 
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Joonis 4. Väike-konnakotka pesapuude ja –puistute vanuse ja kõrguse muutused Loode-

Tartumaa uurimisalal aastatel 1987–2021.  

 

 
 

Joonis 5. Väike-konnakotkapesade kaugused põllumajandusmaast (A) ning majast (B) 

Loode-Tartumaa uurimisalal aastatel 1987–2021.  
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4. Arutelu ja kokkuvõte 

4.1. Väike-konnakotka elupaikade muutused Eesti maastikumuutuste 

kontekstis  
 

Käesoleva projekti käigus selgusid olulised muutused väike-konnakotka 

elupaigakasutuses. Maastikutunnustest, mis kirjeldavad peamiselt toitumistingimusi, 

muutus märkimisväärselt tervelt viis üheksast uuritud tunnusest, samas kui pesapuistu 

tasemel muutus vaid kolm tunnust kaheteistkümnest uuritust. Lõplik mitmetunnuseline 

mudel sisaldas ainult nelja maastikumuutujat. See näitab, et 1) väike-konnakotka asurkond 

on järgib eeskätt muutusi põllumajandusmaastikus või 2) häiringute tugevus 

toitumisaladel, mis varem liiki põllumajandusmaastikust eemal hoidis, on nüüdseks 

vähenenud. Pesapaigavaliku püsivus võib näidata, et 1) pesametsade seisund ei ole liigi 

plastilisust ületaval tasemel veel muutunud ning optimaalseid pesapaiku veel jätkub või 2) 

väike-konnakotka pesapaigavalik on konservatiivsem kui maastikuvalik. Alljärgnevalt 

analüüsime neid hüpoteese täpsemalt. 

 

Kolme aastakümne jooksul on väike-konnakotka pesad asunud üha enam toitumisaladele 

lähemal ning sellevõrra on vähenenud pesa ümbritseva metsamaa pindala. See ei tulene 

metsamaa pindala üldisest vähenemisest, sest samal ajal on metsamaa pindala pisut 

kasvanud: 1990. aastal hõlmas see 2,36 ning 2019. aastal 2.44 miljonit hektarit 

(Keskkonnaagentuur 2020). Stabiilsena, viimastel aastatel isegi pisut kasvades, on püsinud 

ka Eesti väike-konnakotka asurkond (500–600 paari; Väli 2015, Väli et al. 2019). 

Erinevused elupaikade kasutamises on sageli seotud energiakulude optimeerimise ning 

kohasuse suurnemisega (Morris, 1989; Arlt & Pärt, 2007). Tõepoolest, mõnevõrra on 

väike-konnakotkas sigimisedukus (produktiivsus) viimastel aastakümnetel kasvanud (Väli 

et al. 2019), kuid ilmselt on toitumisalade kasvanud pind kompenseerinud ka nende 

kvaliteedi vähenemist. Ühest küljest tuleneb see Eesti põllumajanduse intensiivistumisest, 

mis kajastub näiteks kasutatavate pestitsiidide hulga suurenemisest (European Commission 

2019; Statistikaamet 2021). Teisalt on väike-konnakotkale saagijahiks ebasobivate 

rapsipõldude pindala ajavahemikul 1990–2010 kasvanud 0,6 tuhandelt hektarilt 98 

tuhandele hektarile (Statistikaamet 2021). Ehkki hiljem on rapsi pindala mõnevõrra 
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vähenenud (2020. aastal 71 000 hektarit), on see osaliselt asendunud samamoodi sobimatu 

maisiga (ca 1600 hektarilt 2010. a. ca 14 000 tuhande hektarini 2020. a; Statistikaamet, 

2021).  

 

Väike-konnakotkast märgati esmakordselt põllumaadel toitumas möödunud sajandi keskel 

(Lõhmus & Väli 2001). Põhjuseks oli ühelt poolt varem peamiseks toitumisalaks olnud 

poollooduslike rohumaade pindala vähenemine ning teisalt kotkaste vaenamise 

lõpetamine, mis, teatud ajalise nihkega, võimaldas kotkastel inimasustuse lähedal 

tegutseda. Käesolev töö näitab säärase elupaigamuutuse jätkumist viimastel aastakümnetel 

ning ilmselt on kohastumine muutuvate oludega võimaldanud vältida arvukuse langust, 

mida on täheldatud teistes riikides (BirdLife International 2015). Siiski võib ka käesolevas 

töös täheldatud pesapaikade suurem seotus veekogudega viimastel aastatel viidata sobivate 

toitumisalade vähenemisele Eesti intensiivistuva põllumajanduse käigus (European 

Commission 2019; Statistikaamet 2021). Väike-konnakotkale optimaalsed toitumisalad on 

püsirohumaad, mis põllumajanduse arenedes säilivad eeskätt niiskematel aladel veekogude 

lähedal, mujal elupaikades on neid lihtsam põllumaaks muuta. Alates 2012.a aastast on 

Eestis püsirohumaade pindala üha vähenenud (joonis 6).   

 

 

Joonis 6. Püsirohumaade kogupindala Eestis aastatel 2004–2021 aastakümnetel 

(Statsitikaamet 2021 järgi). 
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Pesade asumine üha lähemal lageraielankidele ei näita suurenevat tolerantsust raietööde 

suhtes, sest käesolevas töös analüüsiti kaugust olemasolevatest raielankidest, mitte raiete 

endi mõju pesade asustatusele. Ilmselt näitab lageraielankide lähedus lihtsalt raiesmike 

kasvavat kogupindala Eestis, sest uuendusraiete pindala on viimastel aastakümnetel 

oluliselt kasvanud (joonis 7) ning see kajastub ka raiesmike pindala kasvus. Väike-

konnakotka-asurkonda pole see siiani mõjutanud, sest paljud pesapaigad on kaitstud ning 

see väldib pesapaikade hävimist ning pesitsuse häirimist raietööde poolt. Siiski võib 

metsade kadumine olemasolevate pesade naabrusest vähendada potentsiaalsete varu-

pesapaikade olemasolu, mis võib põhjustada pesitsusterritooriumi asustamata jäämist, kui 

senine kaitstav pesapaik  muutub mingil põhjusel sobimatuks (nt tormimurd, üraskirüüste, 

röövlus. Ka metsade jätkuv killustumine raiesmikega mõjub väike-konnakotkale 

negatiivselt, näiteks röövluse suurenemise näol, sest fragmenteerunud metsades suureneb 

kurni ja poegi ohustavate vareslaste ning metsnugise mõju.  

 

 

 

Joonis 7. Uuendusraiete pindala Eestis (raiedokumentide põhjal; Keskkonnaagentuur 

2020). 
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Eesti väike-konnakotkaste pesapuistud noorenesid 1990. aastatel. Samasugust muutust 

täheldati samal perioodil ka Leedus (Treinys & Mozgeris 2006). Käesoleval sajandil on 

pesapuistud muutunud vanemaks, mida näitab puistute vanuse kasv ning kaudselt ka 

rinnasdiameetri suurenemine. Ehkki Loode-Tartumaa uurimisalal võis pikas perspektiivis 

näha pesametsade noorenemist (tulenevalt üldisest vanade puistute kadumisest piirkonnas), 

võis vanuse kasvu näha aastatel 2005–2021 ka seal. Kuna pesapaigad on kaitstud, võib 

esmapilgul arvata, et pesapuistute vananemine näitab lihtsalt kaitstud pesapaikade vanuse 

kasvu tänu kaitserežiimile. Siiski pole see nii, sest me kasutasime nelja uuringuperioodi 

jooksul erinevaid valimeid ja igal perioodil koosnes valim erineva kaitstuse kestusega 

pesadest, pealegi vahetab väike-konnakotkas oma pesi suhteliselt sageli (Bergmanis et al. 

2019). Pigem võib oletada, et pesapaikade vananemine viimastel aastakümnetel on seotud 

metsamajanduse intensiivsuse pikaajaliste muutustega. Teise maailmasõja ajal ja vahetult 

selle järel metsastusid paljud põllumajandusmaad kuuse-enamusega metsadega ning 

nüüdseks on need metsad jõudnud väike-konnakotka pesitsemiseks sobivasse vanusesse 

(>60 a). Seeläbi on praeguseks tekkinud suhteliselt palju väike-konnakotkale sobivaid 

puistuid. Samas on see sobivate pesapuistute küllus petlik, sest need puistud on nüüdseks 

jõudnud raieküpsesse ikka (70–80 a; joonis 8), mis tähendab nende kadumist lähiaastatel. 

Üle 60 aasta vanuste kuusikute hulk ongi käesoleval sajandil Eestis juba vähenenud (2000. 

a. 41% kuusikutest, 2019. a. 31%; Keskkonnaagentuur 2020) ning alanenud on ka 

kuusikute keskmine vanus (joonis 9).  
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Joonis 8. Majandatavate kuuse-enamusega puistute pindala jaotus vanuserühmade kaupa 

2015-2019. aastal läbi viidud statistilise metsainventuuri (SMI) alusel 

(Keskkonnaagentuur 2020).  

 

Joonis 9. Eesti kuusikute ning kõigi metsade keskmise vanuse muutus aastatel 1988–

2019 (Keskkonnaagentuur 2020 põhjal).  
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4.2. Soovitused elupaikade kaitseks ja majandamiseks 
 

1. Käesoleva projekti tulemused viitavad väike-konnakotka toitumisalade kvaliteedi 

langusele. Seetõttu on üha olulisem olemasolevate püsirohumaade säilitamine maastikus, 

sest see biotoop on väike-konnakotka saagijahiks optimaalseim. Käesolev töö ei hõlmanud 

telemeetrilist analüüsi, seega ei ole alust muuta soovitust toetada sobivate toitumisalade 

säilitamist püsirohumaadena ning mahepõllumajanduse viljelemisega 2 km raadiuses (Väli 

2003). Küll aga tuleks see soovitus lisada liigi kaitse tegevuskavasse soodsa seisundi 

tagamise tingimusena. Kehtivas väike-konnakotka kaitse tegevuskavas on kahetsusväärselt 

vähe pööratud tähelepanu toitumisalade säilitamise olulisusele, ehkki see tegur on 

pesitsusterritooriumide asustatuse ning eduka pesitsuse seisukohalt võtmetähtsusega.  

 

2. Väike-konnakotka pesapaikade sagedasem paiknemine veekogude lähedal viitab 

lamminiitude olulise taastumisele väike-konnakotka jaoks; möödunud poolsajandi jooksul 

on see liik olnud üha rohkem seotud kuivema kultuur-põllumajandusmaastikuga. Seetõttu 

tuleks tegevuskavas soodsa seisundi tagamise tingimusena rõhutada lamminiitude kui 

pool-looduslike rohumaade hooldamise vajadust. Seejuures on oluline tagada elustiku 

(eeskätt kahepaiksete, pisiimetajate ning avamaa-lindude) liigirikkus ning kõrge arvukus 

hooldatavatel rohumaadel. Võimalik, et lamminiitude väiksem kasutamine väike-

konnakotka poolt möödunud aastakümnetel tuleneski ebasobivate hooldusvõtete 

rakendamisest nende hooldamisel.  

 

3. Käeoleva töö tulemused näitavad, et looduslike piiride määratlemisel tuleb üha enam 

arvesse võtta pesapaikade mitmekesistumist, mida praeguses tegevuskavas ongi arvestatud 

kestlike pesapaikade määratlemisel. Arvesse tuleks ka võtta kasutatud pesapaikade 

nooremat vanust ning sobivate (kestlike) pesapaikadena tuleks kuuse ja kase enamusega 

puistutes lähtuda minimaalsest vanusest 60 a (mitte 70 a, nagu on soovitatud kehtivas kaitse 

tegevuskavas) ning männikute puhul vanusest 70 a (mitte 80 a). Samas ei näidanud käeolev 

töö kaitsetsooni suuruse muutmise vajadust. Ehkki pesapaigad paiknevad olemasolevatele 

lageraielankidele oluliselt lähemal kui seni, ei uuritud käesolevas töös raiete endi mõju 

väike-konnakotka pesitsusele.  
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