
 

 

Lindude peatumisalade analüüs 

 

 

 

 

 

Eesti Ornitoloogiaühing 

2019 

  



  



Eessõna  
 

Arvestades Eesti mereala suurt tähtsust lindude peatumisalana tellis rahandusministeerium Eesti 

mereala planeerimise raames käesoleva uuringu. Põhirõhk käesolevas töös on avamerel asuvatel 

peatumisaladel - nende intensiivne uurimine algas alles käesoleval sajandil ning andmed nende kohta 

olid üsna napid sajandivahetusel toimunud Natura linnualade võrgustiku koostamisel. Põgusamalt on 

töös käsitletud rannavetes asuvaid peatumisalasid ning lindude liikumist mereala kohal. Töös on 

koondatud olemasolevad andmed ja koostatud prognooskaardid lindude asustustiheduse kohta 

avamerel. Samuti on hinnatud peatumisalade prioriteetsust.  

Töö läbiviimiseks koostati töörühm koosseisus Margus Ots (Eesti Ornitoloogiaühing), Jonne Kotta (TÜ 

Eesti Mereinstituut), Leho Luigujõe (Eesti Ornitoloogiaühing/Eesti Maaülikool), Andrus Kuus (Eesti 

Ornitoloogiaühing) ja Veljo Volke (Eesti Ornitoloogiaühing). Tellija poolt osalesid töö läbiviimisel 

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunikud Eleri Kautlenbach ja Triin Lepland. Töö 

valmimine oli võimalik ainult tänu kõigile omal ajal loendustes osalenutele, nii linnuloendajatele kui 

ka kasutatud transpordivahendeid juhtinud lenduritele ja meremeestele. Märkimisväärset osa 

andmete kogumiseks kasutatud loendustest on rahastanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.   

Foto esikaanel – aulid Soome lahel (Veljo Volke). 

  



Kokkuvõte 
 

Käesolevas ülevaates võetakse kokku avamerel ja rannavetes peatuvate lindude loendustulemused 

alates aastast 2000 ning käsitletakse lühidalt lindude rännet mere kohal. Selline üldine kokkuvõte on 

esmakordne, varasemad aruanded on olnud projektipõhised ja käsitlenud ainult konkreetsete 

loenduste tulemusi. Avamere linnustiku seosed keskkonnamuutujate väärtustega modelleeriti 

kasutades üldistatud aditiivseid mudeleid ja mõnedel juhtudel võimendatud regressioonipuude 

meetodit. Saadud seoste põhjal koostati kogu Eesti mereala hõlmavad peatuvate lindude ohtruse 

prognoosid resolutsiooniga 1 km². Prognoosidesse aladel, kus loendused täielikult puudusid, tuleks 

siiski suhtuda ettevaatusega. Prognoositulemustest valiti välja kõrgema arvukusega kogumeid 

moodustavad  ruudud kasutades ArcGIS töövahendit „Cluster and Outlier Analysis”. 

Arvestades nii avamere peatumisalade kohta saadud informatsiooni kui ka lindude rännet mere 

kohal, jagati Eesti mereala kolme liiki aladeks: sensitiivsed alad, linnustikust tulenevalt 

tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamad alad ja ülejäänud liigitamata alad. Sensitiivsetel aladel 

tuleks vältida pikaajalise mõjuga tegevusi: avamerel kõrgete tehisobjektide (tuulepargid, sillad) 

rajamist ning ulatusliku ruumilise mõjuga merepõhja ja selle elustikku mõjutavaid tegevusi (näiteks 

uute kaevanduste rajamist). 

Lähtudes rahvusvahelisest praktikast ja seadustega ette nähtud korrast on vajalikud nii kogu mereala 

hõlmavad baasuuringud kui ka täiendavad uuringud loamenetluse käigus (nt ehituslubade 

taotlemisel). Baasuuringutest on rahvusvaheliselt planeeritud iga 5 aasta järel üleläänemerelised 

talvitavate veelindude loendused (esimene loendus viidi läbi 2016). Samasugused kogu mereala 

hõlmavad loendused on vaja läbi viia ka teistel sesoonidel. Loamenetluse käigus tuleb läbi viia 

täiendavad uuringud vastavalt seaduses ette nähtud korrale. Uuringud peaksid hõlmama peatuvate 

veelindude loenduse kõigil sesoonidel, lisaks läbirändavate lindude visuaalsed ja radaruuringud juhul, 

kui tegemist on rände pudelikaelaalaga.  

Oluline osa avamere linnustiku andmetest on kogutud alles pärast Natura võrgustiku linnualade 

piiride kinnitamist. Seetõttu vajaks linnualade võrgustik ülevaatamist ning korrigeerimist. Käesolevas 

töös on esmakordselt koondatud kõik uuemad avamereloenduste andmed. See loob hea eelduse 

linnualade piiride korrigeerimiseks. Nimetatud töö ei mahtunud siiski käesoleva ülevaate koostamise 

raamesse ning vajab edaspidi iseseisvat projekti.  

Rannavete peatumisalade andmeid analüüsiti nn. RAEV võrgustikku („Ranniku- ja avamere elustiku 

vaatlusvõrgustik) põhiselt. Maksimaalset loendatud arvukust võrgustiku sektorites võrreldi 

rahvusvahelise tähtsusega alade (1% rändetee populatsiooni arvukusest) kriteeriumiga. Kriteeriumi 

täitnud sektorid asusid valdavalt olemasolevate Natura võrgustiku linnualade piires.   

  



Eesti mereala tähtsus lindudele 

 

Mereala tähtsus lindudele 

 

Avamere veelindude vastu on Eestis suuremat tähelepanu hakatud pöörama alles käesoleval 

aastatuhandel – seda eriti seoses Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga liitumisega ja sellest tulenevalt uute 

kohustuste tekkimisega avamere alade elustiku kaitsel. Täiendava tõuke merealade elustiku 

uurimiseks on andnud hoogne tuuleenergeetika ja eriti avamere tuuleparkide kavandamine Eestis. 

Eesti rannikumere tähtsus veelindudele tuleneb eelkõige tema geograafilisest paiknemisest, kuna see 

jääb vahetult Ida-Atlandi rändetee ühele olulisele harule. Seda haru kasutavad enamus arktilisi 

veelinnuliike teel Euraasia arktilistelt pesitsusaladelt talvitusaladele, mis ulatuvad Lõuna-Aafrikani 

(joonis 1). Eesti meremadalikud on neile sobivateks rändepeatuskohtadeks, kus täiendatakse 

rasvavarusi edasiseks rändeks, veel kasutatakse neid madalike talitusaladena. Näide auli kui ühe olulise 

merelinnu levikust Euroopas on toodud joonisel 2.  Piirkonna olulisust veelindude rändel on tõestatud 

süstemaatiliste visuaalsete ja radarvaatlustega juba alates 1950-ndatest aastate lõpust (Jõgi 1970, 

Jacoby & Jõgi 1972, Jacoby 1983,  Kontkanen 1995, Ellermaa  & Pettay 2006) (joonis 3). 

 

 

Joonis 1. Lindude peamiste rändeteede skeem (AEWA materjalide põhjal Ruskule jt. 2009)  



 

Joonis 2. Auli levik Euroopas (Scott and Rose 1996) 

 

Joonis 3. Vaeraste öise suvirände jaotumine 23.07.-04.08.1968.a radarvaatluste alusel (Jacoby  

& Jõgi 1972 järgi). 

  



Veelindude ja nende rändeaegsete peatuspaikade tähtsust meie merealadel võib vaadelda kahest 

lähtepunktist lähtuvalt (Kuus, Volke ja Kalamees 2017). 

1) Linnud on mere ökosüsteemi lahutamatu osa. Kogu bioloogilise mitmekesisuse säilimine on juba 

iseenesest mere hea keskkonnaseisundi oluline komponent. Otseselt merega seotud linnuliikidele on 

sageli omane tugev koonduvus (näiteks pesitsuskolooniad, läbirändel ja talvel merel peatuvate lindude 

kogumid). Eriti suuri kogumeid moodustavad linnud meie tingimustes rändeaegsetes peatuspaikades. 

Sellistes koondumiskohtades suurel arvul esinevad linnud võivad avaldada mõju kogu mere 

ökosüsteemile. Näiteks mitmed uuringud on näidanud, et sukelpardid võivad teatud tingimustes 

oluliselt vähendada põhjaloomastiku biomassi (Kõuts 2010).  

Mere hea keskkonnaseisundi säilitamine ja saavutamine on EL merestrateegia raamdirektiivi 

(2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk.  

2) Eesti merealad on linnuliikide poolt elutsükli vältel kasutatava piirkonna lahutamatu osa. Vaatamata 

meie akvatooriumi suhteliselt väikesele pindalale peatub siin märkimisväärne osa mõne linnuliigi 

kõigist isenditest. Ligikaudsete hinnangute alusel võib meie vetes peatuda näiteks 48% merivardi, 25% 

auli ja 20-22% vaeraste rändetee asurkondadest (tabel 1). Meie vetes asuvate peatusalade seisund 

mõjutab selliste liikide käekäiku tervikuna.  

Teise lähtepunktiga seondub Euroopa Nõukogu direktiiv loodusliku linnustiku kaitse kohta ehk nn. 

linnudirektiiv (2009/147/EÜ). Linnudirektiiv kohustab Euroopa Liidu liikmesriike rakendama 

regulaarselt esinevate rändliikide kaitseks erimeetmeid, määrates nende kaitsmiseks linnuhoiualadena 

nii hulga kui suuruse poolest kõige sobivamad alad. Eestis loodi linnudirektiivi nõuete täitmiseks 

käesoleva sajandi alguses Natura linnualade võrgustik. Võrgustik sisaldab muuhulgas 26 mereosa 

sisaldavat ala. Üheks peamiseks merealade linnuala koosseisu lülitamise põhjuseks oli rahvusvahelist 

tähtsust omavate rändepeatusalade esinemine. Avamereliikide peatumiseks olulised linnualad on 

Kabli, Kahtla-Kübassaare, Koorunõmme, Vilsandi, Tagamõisa, Kura kurgu, Küdema lahe, Nõva-

Osmussaare, Pakri, Pärnu lahe ja Väinamere linnualad (Kuus ja Kalamees 2003). Ülejäänud linnualade 

puhul on mereosa lisatud lähtuvalt rannavetes asuvatest peatumisaladest või rannikul ja väikesaartel 

pesitsevatele lindudele olulistest aladest. Väljaspool linnualade piire asub olulisi peatumisalasid 

kaitsealadel (Apollo meremadaliku looduskaitseala) ja hoiualadel (Hiiu madala ja Gretagrundi hoiuala). 

Seni projekteeritud kaitstavate aladena tuleb nimetada Neugrundi looduskaitseala ja Kõpu 

looduskaitseala laiendust (joonis 4). Kolmas projekteeritud ala - Vilsandi rahvuspargi laiendus – on 

mõeldud eelkõige muude looduväärtuste kaitseks. 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:Et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:Et:PDF


Tabel 1. Eesti merealal peatuvate lindude arvukushinnangud (Luigujõe 2016). 

LIIK 
Talvitavaid 

isendeid 

Läbirändel 

peatuvaid 

isendeid 

Osakaal 

rändetee 

asurkonnast % 

Järvekaur, Gavia arctica 1000 5000 4,2 

Punakurk-kaur, Gavia stellata 20 000 20 000 26,7 

Kormoran, Phalacrocorax carbo  300 30 000 7,7 

Kühmnokk-luik, Cygnus olor  15000 25 000 10 

Väikeluik, Cygnus columbianus  30 10 000 50 

Laululuik, Cygnus cygnus  2000 20 000 33,9 

Hallhani, Anser anser  5 10 000 40 

Valgepõsk-lagle, Branta leucopsis  - 150 000 35,7 

Viupart, Mareca penelope  20 300 000 20 

Rääkspart, Mareca strepera  10 20 000 33,3 

Piilpart, Anas crecca 100 100 000 20 

Sinikael-part, Anas platyrhynchos 20 000 200 000 10 

Soopart, Anas acuta  - 50 000 83,3 

Rägapart, Spatula querquedula  - 10 000 0,5 

Luitsnokk-part, Spatula clypeata  - 15 000 37,5 

Punapea-vart, Aythya ferina  30 50 000 14,3 

Tuttvart, Aythya fuligula  2000 200 000 16,7 

Merivart, Aythya marila  2000 150 000 48,4 

Hahk, Somateria mollissima  100 30 000 3,9 

Kirjuhahk, Polysticta stelleri  1000 20 

Aul, Clangula hyemalis  200 000 500 000 25 

Mustvaeras, Melanitta nigra  1000 350 000 21,6 

Tõmmuvaeras, Melanitta fusca  100 000 200 000 20 

Sõtkas, Bucephala clangula  30 000 200 000 17,4 

Väikekoskel, Mergellus albellus 2000 3000 7,5 

Rohukoskel, Mergus serrator  1000 5000 2,9 

Jääkoskel, Mergus merganser  8000 10 000 3,7 

Lauk, Fulica atra 1500 150 000 8,6 

Väikekajakas, Hydrocoloeus minutus 500 5000 4,1 

Naerukajakas, Larus ridibundus 2000 100 000 5 

Kalakajakas, Larus canus 10 000 200 000 10 

Hõbekajakas, Larus argentatus 40 000 ?  
Merikajakas, Larus marinus 2000 ?  
Alk, Alca torda 1000 1000 0,1 

Krüüsel, Cepphus grylle 3000 3000 6 

 

 



 

Joonis 4. Olulisemad merelised kaitstavad alad. 

 

 

Merel peatuvate liikide ohustatus 

 

Linnuliikide, s.h. merel peatuvate liikide ohustatust on hinnatud erinevates mastaapides (tabel 2). 

Ohustatuse hindamiseks kasutatakse tänapäeval valdavalt IUCN kategooriaid, mille abil püütakse 

hinnata liikide väljasuremisriski lähtudes nende arvukusest ja levikust ning nende muutustesti aja 

jooksul (IUCN 2012).   Merel peatuvatest linnuliikidest kuuluvad ohustatud kategooriatesse („kriitilises 

seisundis“, „väljasuremisohus“ ja „ohualdis“) kõige kõrgemal, globaalsel tasemel punapea-vart, aul, 

tõmmuvaeras, kirjuhahk ja sarvikpütt (väikesearvuline peatuja).  Euroopa tasandil lisanduvad väikeluik, 

merivart ja hahk.  

Euroopa Liidu tasemel on oluline liigi kuulumine nn. linnudirektiivi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta) I lisasse. Linnudirektiiv sätestab kõigi 

looduslikult esinevate linnuliikide elupaikade piisava mitmekesisuse ja suuruse säilitamise vajaduse. 

Linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide elupaikade kaitseks tuleb rakendada erimeetmeid. Merel 

peatuvatest linnuliikidest kuuluvad linnudirektiivi I lisa liikide hulka järve- ja punakurk-kaur, sarvikpütt, 

väike- ja laululuik, (valgepõsk-lagle – peatub valdavalt maismaal), kirjuhahk,  väikekoskel, väikekajakas 

ja tiirud.  



Liikide kaitset Eestis reguleerib looduskaitseseadus. Looduskaitseseaduses defineeritakse kolm liikide 

kaitsekategooriat. Arvestamata väga väikesearvulisi juhukülalisis kuuluvad merel peatuvatest 

linnuliikidest II kaitsekategooriasse järvekaur, sarvikpütt, väike- ja laululuik, kirjuhahk, väikekoskel, 

väike- ja tõmmukajakas, räusk- ja tutt-tiir, alk ning krüüsel (I ja II kaitsekategooriana kaitse alla 

võetavate liikide loetelu. RT I, 18.06.2014, 20. https://www.riigiteataja.ee/akt/760301?leiaKehtiv); III 

kaitsekategooriasse punakurk-kaur, hallpõsk-pütt, (valgepõsk-lagle), ristpart, tõmmuvaeras, jõgi-, 

rand- ja väiketiir (III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine. RT I, 04.07.2014, 22. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360720?leiaKehtiv). Kõrgeima I kaitsekategooria liikidest esinevad 

rannikumeres toitekülalistena meri- ja kalakotkas.  Mitu Eesti kaitsekategooriat omavat linnuliiki 

peatuvad merel siiski väikesearvuliselt ja ei oma peatujana väga suurt kaitsekorralduslikku tähtsust. 

Tabel 2. Merel peatuvate liikide ohustatuse hinnanguid. 

 

IUCN 

globaalne

* 

IUCN 

Euroopa* 

HELCOM 

punane  

nimestik** 

Euroopa 

Liit: 

Linnudirekt

iivi I lisa 

Eesti: 

kaitse-

kategooria 

Eesti 

punane 

nimestik**

* 

Taimtoidulised linnud  

Kühmnokk-luik  LC LC 
   

LC/LC 

Laululuik  LC LC 
 

x II LC/LC 

Väikeluik  LC EN 
 

x II VU/x 

Hallhani   LC LC 
   

 

Ristpart  LC LC LC 
 

III VU/ 

Sinikael-part  LC LC 
   

LC/LC 

Viupart  LC LC 
   

VU/x 

Rääkspart  LC LC 
   

p/x 

Piilpart  LC LC 
   

LC/x 

Soopart  LC LC 
  

II (haude-

asurkond) 

VU/ 

Rägapart  LC LC 
   

p/ 

Luitsnokk-part  LC LC 
   

LC/ 

Lauk  LC NT 
   

   /LC 

Põhjatoidulised linnud  

Punapea-vart  VU VU 
   

NT/x 

Tuttvart  LC LC NT 
  

LC/LC 

Merivart  LC VU VU 
 

II (haude-

asurkond) 

LC/LC 

Sõtkas  LC LC 
   

LC/LC 

Aul  VU VU    /EN  
  

   /NT 

Mustvaeras LC LC    /EN  
  

LC/LC 

Tõmmuvaeras  VU VU VU/EN  
 

III VU/VU 

Kirjuhahk  VU LC    /EN  x II EN/EN 

Hahk  NT VU VU/EN 
  

EN/LC 

Pelaagilistes kihtides toituvad linnud  

Järvekaur  LC LC    /CR  x II LC/LC 

Punakurk-kaur  LC LC 
 

x III VU/LC 

https://www.riigiteataja.ee/akt/760301?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360720?leiaKehtiv


Tuttpütt  LC LC 
   

NT/LC 

Hallpõsk-pütt   LC LC    /EN 
 

III NT/LC 

Sarvikpütt  VU NT VU/NT x II    /LC 

Kormoran  LC LC 
   

LC/LC 

Rohukoskel  LC NT    /VU 
  

LC/LC 

Jääkoskel  LC LC 
   

LC/LC 

Väikekoskel  LC LC 
 

x II LC/LC 

Krüüsel   LC LC NT/NT 
 

II VU/p 

Alk  NT NT 
  

II LC/p 

Pinnatoidulised linnud  

Väikekajakas  LC NT    /NT x 
 

VU/NT 

Kalakajakas   LC LC 
   

LC/LC 

Hõbekajakas   LC NT 
   

LC/LC 

Jõgitiir  LC LC 
 

x III LC/ 

Randtiir  LC LC 
 

x III p/ 

IUCN kategooriad: CR – kriitilises seisundis, EN – väljasuremisohus, VU – ohualdis, NT – ohulähedane, 

LC – soodsas seisundis, p – puudulikud andmed, x – mittehinnatav 

* IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-1. http://www.iucnredlist.org. 
Downloaded on 21 March 2019. https://www.iucnredlist.org/ 
** katergooriate sesoonse eristamise korral pesitsejad/talvitajad (http://www.helcom.fi/baltic-sea-

trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds#InplviewHash7c78e5de-7e9f-48c5-857c-

65a4614cacbe=SortField%3DSpecies_x0020_name-SortDir%3DAsc)                                    

**läbirändajad/talvitajad (Liikide ohustatuse hindamised 2019. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem): 

Keskkonnaagentuur (12.07.2019). 

 

 

Käsitletud linnustiku aspektid 

 

Merelindude kaitsega seoses võib käsitleda erinevaid aspekte:   

1) Sulgivate, läbirändavate ja talvitavate lindude peatumine merel. Suurte erinevuste tõttu 

kasutatavas loendusmetoodikas ja saadavate andmete struktuuris on otstarbekas vaadelda eraldi 

peatumisalasid rannavetes ja avamerel. Rannaveteks on loetud mereala kuni ca 2 km kauguseni 

rannajoonest. Selline kaugus vastab vahemaale, mis on kaetav vaatlustega rannikult. Andmete hulk 

rannavetes peatuvate lindude kohta on suurem, kuid nende kvaliteet on üsna erinev ning avamere 

kohta kogutud andmed on paremini töödeldavad matemaatiliste meetoditega.  

2) Lindude ülelend mere kohal. Eestit läbib rändel oluline osa mitmete liikide rändetee 

populatsioonidest. On näiteks hinnatud, et 2004. aastal läbis Põõsaspea poolsaare ja Osmussaare 

vahelist väina 15-20 % mustlagle (Branta bernicla), 40-50 % valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), 11 % 

viupardi (Anas penelope), 30 % soopardi (Anas acuta), 13-32 % merivardi (Aythya marila), 11 % 

rohukoskla (Mergus serrator), 50-95 % mustvaera (Melanitta nigra) ja 30-65 % punakurk-kauri (Gavia 

stellata) loode-Euroopa populatsioonidest (Ellermaa & Pettay, 2006). Läbiränne järgib tihti 

https://www.iucnredlist.org/
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds#InplviewHash7c78e5de-7e9f-48c5-857c-65a4614cacbe=SortField%3DSpecies_x0020_name-SortDir%3DAsc
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds#InplviewHash7c78e5de-7e9f-48c5-857c-65a4614cacbe=SortField%3DSpecies_x0020_name-SortDir%3DAsc
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species/red-list-of-birds#InplviewHash7c78e5de-7e9f-48c5-857c-65a4614cacbe=SortField%3DSpecies_x0020_name-SortDir%3DAsc


rannajoont, mis põhjustab massilist koondumist neemede ümbruses ja väinades. Mere kohal 

lendavad linnud ei ole merega seotud nii otseselt, kui seal peatuvad ja toituvad, kuid merre rajatavad 

kõrged tehisobjektid (tuulegeneraatorid, sillad) võivad neile kujutada märkimisväärset ohtu. 

3) Pesitsemine. Rannikul ja väikestel meresaartel pesitsevad veelinnud toituvad ja kasvatavad oma 

pojad üles merel. Väikestel meresaartel moodustavad mitmed liigid arvukaid kolooniaid.  

Käesolevas töös on keskendutud avamerel peatuvate lindude käsitlemisele. Rannavetes peatuvate ja 

pesitsevate lindude uurimisel on meil pikaajalised traditsioonid ning nende kohta oli olemas 

märkimisväärne hulk andmeid juba sajandivahetusel toimunud Natura linnualade võrgustiku 

loomisel. Avamerelinnustiku intensiivne uurimine lennu- ja laevaloendusi kasutades algas käesoleval 

sajandil. Uuringud on toimunud projektipõhiselt ning üldine kokkuvõte saadud loendustulemustest 

seni puudus. Rannavete kohta on tehtud lühike kokkuvõte uuematest andmetest. Pesitsemist 

käesolevas töös ei käsitleta. 

Meil puuduvad täpsed andmed lindude liikumisest ühelt peatumisalalt teisele. Linnukaitse 

seisukohast on põhimõtteliselt tegemist lindude ülelennuga mere kohal. Käesolevas töös on esitatud 

uuemaid rahvusvahelisi andmeid lindude rändeteede kohta, täiendamaks varasemas aruandes (Eesti 

Ornitoloogiaühing 2016) toodut. 

 

 

Alade arvulised kriteeriumid 

 

Levinud rahvusvahelise kriteeriumina peatuvate veelindude puhul kasutatakse 1% rändetee 

populatsioonist (Heath, Evans 2000). Kohalikud ja lokaalsed kriteeriumid on välja töötatud 

rahvusvahelistest kriteeriumitest lähtuvalt Eesti Maaülikooli ornitoloogide poolt ning täpsustatud 

käesoleva töö tarbeks (tabel 3). 

Tabel 3. Veelindude tähtsate peatumisalade arvulised kriteeriumid. 

LIIK 
Rahvusvaheline 
(Wetlands 
International 2019) 

Kohalik (Eesti) Lokaalne 

Kühmnokk-luik  2000 600 200 

Väikeluik 210 100 50 

Laululuik  1200 360 120 

Rabahani  5500 1650 550 

Suur-laukhani  12000 3600 1200 

Hallhani 9600 2880 960 

Valgepõsk-lagle 12000 3600 1200 

Mustlagle 2100 630 210 

Ristpart  2500 750 250 

Viupart  14000 4200 1400 

Rääkspart  13400 4020 1340 

Piilpart 5000 1500 500 

Sinikael-part 20 000 6000 2000 



Soopart 600 180 60 

Rägapart  1200 360 120 

Luitsnokk-part  650 200 70 

Punapea-vart 2000 600 200 

Tuttvart  8900 2670 890 

Merivart 3100 930 310 

Hahk 9800 2940 980 

Kirjuhahk  270 80 30 

Aul  16000 4800 1600 

Mustvaeras  7500 2250 750 

Tõmmuvaeras  4000 1200 400 

Sõtkas  11400 3420 1140 

Väikekoskel  300 90 30 

Rohukoskel  860 260 100 

Jääkoskel 2100 630 210 

Punakurk-kaur 3000 900 300 

Järvekaur 3500 1050 350 

Väikepütt 4700 1410 470 

Tuttpütt  6300 1890 630 

Hallpõsk-pütt  500 150 50 

Sarvikpütt 190 60 20 

Kormoran 6200 1860 620 

Lauk 15500 4650 1550 

Alk 2000 600 200 

Krüüsel 460 50 20 

 

Kindlate arvuliste kriteeriumide kasutamine on praktilistel eesmärkidel mugav ja sageli ka rangelt 

nõutud. Arvuliste kriteeriumide kasutamisega võivad siiski kaasneda ka mõningad probleemid. 

„Ala“ võib tähendada väga erineva suurusega mereosa. Vaadeldes alade suurusi skaalas väike 

(näiteks prognoosiruut käesolevas töös, 1 km²) – keskmine (näiteks kaitseala või Natura linnuala) – 

suur (Eesti akvatoorium tervikuna), sobiksid eespool nimetatud kriteeriumid keskmise suurusega 

alade hindamiseks. Puudustena arvuliste kriteeriumide puhul võib mainida: 

1) nende rakendamiseks peaks ala olema eelnevalt piiritletud; 

2) rahvusvaheline 1% kriteerium põhineb rändetee asurkonna suurusel, kuid viimane muutub aja 

jooksul; 

3) suurus „1%“ on pigem kokkuleppeline, kui täpset bioloogilist sisu omav. 

 

 

 



Lindude peatumine avamerel 
 

Metoodika 

 

Avamerel peatuvate lindude levikut kirjeldati nii konkreetsete loendustulemuste kui modelleerimisel 

põhinevate prognooside kaudu. Levikut vaadeldi liigi ja sesooni põhiselt. 

Sesoonide piiritlemisel võeti aluseks järgmine traditsiooniline jaotus: kevad (1. märts – 31. mai), suvi 

(1. juuni – 31. august), sügis (1. september – 30. november) ja talv (1. detsember – 28/29. veebruar). 

Nimetatud jaotus võimaldab üldjoontes eritada kõrgema ja varieeruvama arvukusega kevadist ning 

sügist rändeperioodi stabiilsema ja madalama arvukusega suvest ning talvest. Kasutatud jaotus ei ole 

loomulikult absoluutne ning teatud rändeliikumised toimuvad looduses ka suveks ja talveks 

piiritletud aja raames. 

 

Loendusmeetodid 
 

Andmed avamerel peatuvate lindude kohta pärinevad käesoleval sajandil läbi viidud lennu- ja 

laevaloendustelt. 

Lennu- ja laevaloenduste puhul on tegemist  transektloendusega, kus linde loendatakse liikuvalt 

loendusplatvormilt kindlatele ajavahemikele vastavate transekti lõikude kaupa. Loenduse käigus 

eristatakse teatud laiusega põhiribas kohatud isendeid, mis võimaldab loendustulemuste põhjal 

asustustiheduste leidmist. Laevaloenduste puhul asub põhiriba 0-300 m kaugusel laeva marsruudi 

ühel küljel (joonis 5), lennuloenduste puhul 44-1000 m kaugusel mõlemal pool lennuki marsruuti 

(joonis 6). Loendusriba lõigud vastavad laevaloendustel 2 minuti jooksul läbitud transekti lõikudele, 

lennuloendustel on metoodika aja jooksul varieerunud. Lõikude pikkus sõltub loendusplatvormi 

kiirusest: lennuloendustel püütakse säilitada kiirust 100 sõlme (185 km/h); laevaloendustel sõltub 

kiirus kasutatavast laevast ja jääb enamasti vahemikku 8 - 10 sõlme (15 – 19 km/h). 

Loenduse käigus fikseeritakse pidevalt kindlate ajavahemike järel (näiteks laevaloendustel 1 min) 

kellaaeg ja loendusplatvormi koordinaadid (joonis 7). Kellaaega kasutatakse hiljem koordinaatide 

sidumiseks lindude loendustulemustega.  

Praktikas väheneb lindude avastatavus nende kauguse suurenemisel marsruudi joonest. Selle 

arvestamiseks on välja töötatud vastav metoodika (nn. „distance sampling“), mis põhineb loenduse 

põhiriba jagamisel osadeks ja lindude loendamisel põhiriba osade kaupa. Vanematel lennuloendustel 

loenduse põhiriba osadeks ei jagatud või kasutati ainult kahte osa. Samas on ainult vanema 

metoodikaga läbi viidud lennuloendustega kaetud mõningad olulised merealad (näiteks Väinameri). 

Tulemuste ühtlustamise huvides loobuti käesolevas töös loendustulemuste parandamisest eelpool 

nimetatud meetodil. 



 

Joonis 5. Loendusriba laevaloendustel. 

 

Joonis 6. Loendusriba lennuloendustel (Aunins, Kuresoo & Luigujõe 2011). 

 



 

Joonis 7. Näide loendusriba lõikudest ja neile vastavatest marsruudi punktidest laevaloendustel. 

 

Andmebaasid 
 

Lennuloenduste andmed on kogutud Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis ning 

laevaloenduste andmed Eesti Ornitoloogiaühingus.  

Töö esimesel etapil koondati lennu- ja laevaloenduste andmed ühtsetesse andmebaasidesse ning 

ühtlustati andmete struktuur. Lennuloenduste andmebaas koostati Excel-i formaadis. 

Lennuloenduste andmed on aja jooksul kogutud neljas erinevas formaadis. Vastavalt sellele koosneb 

ka ühtlustatud struktuuriga andmebaas neljast tabelist. See võimaldas vältida tabelite mahu liigset 

kasvu ning annab vajaduse korral võimaluse analüüsida erinevalt kogutud andmeid erinevalt. 

Andmebaas sisaldab järgmisi välju (olenevalt algandmete salvestamisel kasutatud formaadist on osad 

väljad osadel loenduskordadel täitmata): 

Loendus – loenduskorra kood. Üheks loenduskorraks loeti üldjuhul ühe päeva jooksul teostatud 

loendus; 

TIME1 – loendusaeg arvu kujul, sisaldab andmeid alates aastast (neli esimest kohta) kuni sekunditeni 

(kaks viimast kohta). Kasutatud näiteks marsruudi andmete sidumisel loendustulemustega. Vanema 

metoodikaga loendustel asendab seda väli Record_number; 

Longitude, Latitude – geograafilised koordinaadid kraadides; 

Date, Time_Est – loenduse kuupäev ja kellaaeg Eesti aja järgi; 

SPECIES – liik, tähistatud Eestis laialt kasutatava kuuetähelise lühendiga (reeglina perekonnanime 3 

esimest tähte + liiginime 3 esimest tähte; lisa 1); 

SpecCode – liigi või muu vaadeldud objekti (näiteks kalalaevad) kood (lisa 1); 

Distance – loendusriba osa keskmine kaugus lennuki marsruudist. Vanema metoodikaga loendustel 

asendab seda väli TransectBand (loendusriba osa kood: 5 – 44 kuni 500 m, 6: 500 kuni 1000 m, 7: 44 

kuni 1000 m); 

Number – arvukus isendites; 



Behavior – lindude käitumine (1 – ujuv, 2 – sukelduv, 3 – lendu tõusev, 4 – lendav); 

Observer – vaatleja; 

SEAT – loendaja asukoht lennukis (1 – paremal piloodi kõrval, 2 – vasakul piloodi taga, 3 – paremal 

taga); 

SUN – vaatlustingimused sõltuvalt päikese mõjust (0 – ideaalne, mõju puudub, 1 – hea, 2 – rahuldav, 

3 – halb, päike paistab näkku); 

WAVES – merepinna seisund Beaufort-i skaalas; 

VISIBILITY – nähtavus (0 – halb, 1 – rahuldav, 2 – hea); 

ICE – jääkate protsentides; 

REMARK – märkused; 

Age, Sex – lindude sugu ja vanus. Enamasti loendustel ei fikseerita, sest vähegi suuremate salkade 

puhul on lennuki suurt liikumiskiirust arvestades määramine raskendatud; 

Season – sesoon; 

Area – loendusala ligikaudne asukoht; 

Lon_m, Lat_m – ristkoordinaadid Estonia 1997 koordinaatsüsteemis. 

 

Laevaloenduste andmebaas on vastavalt käesoleva töö tehnilise kirjelduse nõuetele esitatud Excel-i 

formaadis. Tegelik töö laevaloenduse andmetega toimub Access formaadis. Andmebaas sisaldab 

kahte tabelit – marsruut ja vaatlused. Marsruudi tabel sisaldab järgmisi välju: 

Ala – loendusala ligikaudne asukoht; 

Loendus – loenduskord. Loenduskorraks loeti ühekordne loendus ühel alal ja ühel sesoonil. Kui sama 

sesooni piires viidi alal läbi mitu loendust, lisati sesooni nimele loenduskorra number; 

TIME1 – loendusaeg arvu kujul, sisaldab andmeid alates aastast (1-2 esimest kohta) kuni minutiteni 

(kaks viimast kohta). Kellaajana on kasutatud Greenwitchi aega. Kasutatud näiteks marsruudi 

andmete sidumisel loendustulemustega; 

Lat, Lon – geograafilised koordinaadid kraadides; 

Latm, Lonm – ristkoordinaadid Estonia 1997 koordinaatsüsteemis; 

Status – loenduse käiku iseloomustav kood (1 – loenduse algus, 2 – loenduse lõpp, 0 – loendus); 

Speed – laeva kiirus sõlmedes; 

Visibility – nähtavus (1 – ideaalne, 2 – üle 2 km, 3 – 500 m kuni 2 km, 4 – alla 500 m); 

Waves – merepinna seisund Beaufort-i skaalas; 



Vaatluste tabel sisaldab järgmisi välju: 

TIME1 – loendusaeg arvu kujul; 

Species - liik, tähistatud Eestis laialt kasutatava kuuetähelise lühendiga (reeglina perekonnanime 3 

esimest tähte + liiginime 3 esimest tähte; Lisa 1); 

Number – arvukus isendites; 

Transband – loendusriba osa (1 – 0 kuni 50 meetrit laeva marsruudist, 2 – 50 kuni 100 m, 3 – 100 kuni 

200 m, 4 – 200 kuni 300 m, 5 – jagamata loenduse põhiriba 0 kuni 300 m, 0 – väljaspool loenduse 

põhiriba); 

Behaviour – lindude käitumine (1 – lendav, 2 – peatuv, 3 – laeva saatev) 

 

Lennuloenduste andmebaasides on kokku 505417 kirjet. Laevaloenduste andmebaasi marsruudi 

tabel sisaldab 29040 kirjet ja vaatluste tabel 46809 kirjet (koos Kihnu ümbruse andmetega). 

Lennu- ja laevaloenduste andmebaasid lisatakse aruandele lisas 2. Kasutame töö käigus välja 

kujunenud andmebaaside struktuure, ühtset rahvusvahelist laeva- ja lennuloenduste vormistamise 

formaati ei ole tänasel päeval veel olemas. Vastavalt andmete omanikuga sõlmitud 

konfidentsiaalsuslepingule ei sisalda lisatud laevaloenduste andmebaas Eesti Energia poolt Kihnu 

ümbruses tellitud laevaloenduste andmeid. 

 

Käsitletud liigid 
 

Avamerele iseloomulikeks peatujateks võib meie vetes lugeda järgmisi linnuliike: 

põhjatoidulised linnud: aul, must- ja tõmmuvaeras, hahk, merivart, (kirjuhahk – väga lokaalselt); 

pelaagilistes kihtides toituvad linnud: järve- ja punakurk-kaur, kormoran, alk, krüüsel; 

pinnatoidulised linnud: väike-, kala- ja hõbekajakas, jõgi- ja randtiir, söödikänn. 

Linnukaitselist tähtsust omavad peatumisalade puhul eelkõige arvukamad liigid, kelle puhul meie 

vetes peatub märkimisväärne osa kõigist asurkonna isenditest. Samuti on enamuse 

andmetöötlusmeetodite rakendamiseks vajalik teatud minimaalne vaatluste arv. Avamerele 

iseloomulikud liigid esinevad erinevatel sesoonidel erineva esinemissagedusega (tabel 4). Edaspidi on 

vaadeldud neid liikide ja sesoonide kombinatsioone, mille puhul liik esines vähemalt 50 

loenduslõigus. Erandina on käsitletud ka kirjuhaha levikut loendustulemuste põhjal, arvestades liigi 

kõrge looduskaitseväärtusega. Kõigil sesoonidel harva esinenud liikidena jäid analüüsist välja krüüsel 

ja söödikänn. 

 

 



Tabel 4. Loenduslõikude arv. 

sesoon kevad suvi sügis talv 

meetod laeva 
len-
nu 

kok-
ku laeva 

len-
nu 

kok-
ku laeva 

len-
nu 

kok-
ku laeva 

len-
nu 

kok-
ku 

aul 521 1415 1936 1 5 6 564 763 1327 172 1415 1587 

tõmmuvaeras 496 355 851 14 97 111 172 284 456 22 56 78 

mustvaeras 194 958 1152 102 224 326 13 226 239 3 59 62 

hahk 6 469 475 16 232 248 7 163 170 0 11 11 

kirjuhahk 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 23 23 

merivart 1 250 251 0 2 2 5 11 16 0 6 6 

kaur 136 823 959 3 23 26 45 234 279 5 120 125 

kormoran 16 132 148 118 210 328 27 27 54 0 13 13 

alk 21 13 34 10 12 22 45 37 82 3 45 48 

krüüsel 18 0 18 0 0 0 35 0 35 3 0 3 

väikekajakas 47 87 134 164 199 363 29 321 350 0 19 19 

hõbekajakas 141 460 601 165 388 553 140 610 750 19 1043 1062 

kalakajakas 95 310 405 280 379 659 77 622 699 12 1120 1132 

tiir 9 450 459 18 187 205 0 7 7 0 0 0 

loenduslõike 
kokku 4371 7936 

1230
7 3294 3502 6796 3997 5483 9480 953 8879 9832 

 

Määramisraskuste tõttu loendustel kasutasime traditsioonilist lähenemisviisi, mille puhul kaure ja 

tiire vaadeldakse koos. 

 

Keskkonnamuutujate andmed 
 

Merebioloogi poolt valmistati ette mere abiootilisi ja biootilisi keskkonnatingimusi kirjeldavad 

andmekihid 50 meetrise resolutsiooniga. Kasutatavate keskkonnamuutujate nimekiri koostati 

lähtuvalt keskkonnamuutujate võimalikust mõjust merel peatuvatele lindudele. Üldjoontes saab 

lindude peatumist mõjutada võivad keskkonnamuutujad jagada kolmeks: toidurohkust mõjutavad 

keskkonnamuutujad, toitumistingimusi mõjutavad muutujad ja muud peatumistingimusi mõjutavad 

muutujad. Toidurohkust mõjutavate muutujatest kasutati karbiliikide biomassi kui põhjatoiduliste 

lindude jaoks potentsiaalsete toiduobjektide hulka. Pelaagilistes kihtides toitujate puhul oli 

otstarbekas lähtuda piirkonna vee toitelisusest (vee toitainete ja klorofülli sisaldusest). Lindude 

toitumistingimusi võivad lisaks mõjutada nt. sügavus, merepõhja topograafia, vee liikumine, 

temperatuur ja setete iseloom, mis kaasati samuti prognoosimudelitesse. Muudest 

peatumistingimusi mõjutavatest muutujatest käsitlesime jääkatte, lainetuse ning inimhäirimist 

kirjeldavate muutujate mõju. Inimtegevuse mõju kirjeldamiseks kasutati HELCOM modelleeritud 

laevaliikluse intensiivsuse andmekihte resolutsiooniga 1 km2. Lisaks leiti loenduslõikude ja 

prognoosimisel kasutatava ruudustiku keskpunktide kaugus silutud rannajoonest. 

Selleks, et parandada mudelite kirjeldusvõimet eemaldati analüüsist need keskkonnamuutujad, mille 

korrelatsioonikordajad teiste keskkonnamuutujatega olid 0,8 või suuremad. 



Lõplik modelleerimisel kasutatud keskkonnamuutujate nimekiri sisaldab 20 muutujat (tabel 5). Neist 

3 kirjeldavad merepõhja iseloomu, 10 merevee füüsilisi ja keemilisi omadusi, 2 potentsiaalselt 

olulisemate toiduobjektide (ranna- ja rändkarp) biomassi, 1 kaugust rannajoonest ja 4 inimmõju 

(erinevate laevatüüpide liikluse intensiivsus). Lisaks lülitati mudelite koosseisu ristkoordinaadid 

(naabrusefekti arvestamiseks) ja loendusmeetod (lennu- või laevaloendus).  

Tabel 5. Kasutatud keskkonnamuutujad. 

nimetus kirjeldus aastad ühik allikas 

X x-koordinaat ETRS_1989_LAEA koordinaatsüsteemis 
 

m 
 

Y y-koordinaat ETRS_1989_LAEA koordinaatsüsteemis 
 

m 
 

sügavus vee sügavus 
 

m 1 

nõlvakalle merepõhja kalle 
 

° 1 

hoovused.orb vee orbitaalse liikumise keskmine kiirus merepõhja 
lähedal hüdrodünaamilise modelleerimise andmetel 

1989-
2005 

m s-1 8 

lainetus. pind avatus lainetusele veepinnal lihtsustatud lainemudeli 
põhjal 

2008 m2 s-1 3 

lainetus.bekk
by 

avatus lainetusele merepõhjas lihtsustatud lainemudeli 
põhjal 

2008 m2 s-1 3 

temperatuur keskmine vee temperatuur põhja lähedal soojal aastaajal 
hüdrodünaamilise modelleerimise andmetel 

1996-
2005 

°C 5 

pehmedsette
d 

Pehmete setete osakaal modelleerimise põhjal 2018 % 4 

nitraadid Keskmine nitraatide kontsentratsioon merepõhjas talvel 
(detsember – veebruar) 

1995-
2005 

µg l-1 5 

fosfaadid keskmine fosfaatide kontsentratsioon põhja lähedal 
talvel 

1995-
2005 

µg l-1 5 

klorofüll a Keskmine klorofüll a sisaldus merepinnal Copernicuse 
mudeli põhjal 

2016-
2017 

mg 
m⁻³ 

6 

hoovused  Keskmine hoovuse kiirus vee pinnakihis Copernicuse 
mudeli põhjal 

2016-
2017 

m s-1 6 

PAR Keskmine päikesekiirgus vegetatsiooniperioodil (aprill-
september) 

1983-
2015 

W m-2 7 

jääesinemistõ
enäosus.MSI 

Keskmine jää esinemise tõenäosus MSI mudeli põhjal 2001-
2016 

tõenä
osus 

9 

Mytilus Rannakarbi biomass kuivkaalus 2019 g m⁻² 2, 11 

Dreissena Rändkarbi biomass kuivkaalus 2019 g m⁻² 2, 11 

KaugusRannaj
oonest 

Prognoosiruudu/loenduslõigu keskpunkti kaugus 
rannajoonest 

 m  

Kaubalaevad Kaubalaevade liikumistihedus, modelleeritud AIS info 
põhjal 

 
tk a-1 10 

Konteiner-
laevad 

konteinerlaevade liikumistihedus, modelleeritud AIS info 
põhjal 

 
tk a-1 10 

tankerid tankerite liikumistihedus, modelleeritud AIS info põhjal  tk a-1 10 

reisilaevad reisilaevade liikumistihedus, modelleeritud AIS info 
põhjal 

 
tk a-1 10 
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Lindude levik loendustulemuste põhjal 
 

Prognooside koostamiseks edastati tellija poolt Eesti mereala kattev prognoosiruudustik 

resolutsiooniga 1 km². Lindude leviku illustreerimiseks konkreetsete loendustulemuste põhjal ja selle 

võrdlemiseks prognoositud lindude ohtrustega koostati sesoonide põhised kaardikihid lindude 

loendatud asustustihedustest prognoosiruutudes. Asustustiheduseks prognoosiruudus loeti 

keskmine asustustihedustest nendes loenduslõikudes, mille keskpunktid jäid vastava prognoosiruudu 

piiresse.  

 

Andmete ettevalmistus modelleerimiseks 
 

Koondatud ja ühtlustatud andmed valmistati ette modelleerimiseks. Marsruudi andmete alusel 

konstrueeriti ArcGIS tarkvara kasutades loenduslõikudele vastavad polügoonid. Töö käik oli järgmine: 

andmetabel – marsruudi punktid – marsruudi jooned – joonte lõigud – loenduslõigud. 

https://doi.org/10.5676/EUM_SAF_CM/SARAH/V002


Loenduslõikude pikkus laevaloendustel vastas 2 minuti jooksul läbitud marsruudi lõigule. 

Lennuloenduste puhul kasutati marsruudi lõikudeks jagamisel üksteisest 1 km kaugusel olevaid jooni, 

lõikude konkreetne pikkus sõltus marsruudi paiknemisest lõikamiseks kasutatud joonte suhtes.  

Seejärel leiti keskkonnamuutujate väärtused loenduslõikudes kui keskmised nende 

keskkonnamuutujate pikslite väärtustest, mille keskpunktid jäid vastava loenduslõigu piiresse. 

Linnuvaatlustest valiti välja käesolevas analüüsis kasutatavad, jättes välja väljaspool põhiriba 

loendatud lindude vaatlused ja laevaloenduste puhul ka lendavate lindude vaatlused ning halbades 

loendustingimustes tehtud vaatlused. Lennuloenduste puhul on vaatlejate kinnitusel mittepeatuvad 

linnud välja jäetud juba andmete fikseerimise käigus ning loendused on läbi viidud ainult sobivates 

vaatlustingimustes (viimased ei ole osade vanemate loenduste puhul ka fikseeritud). Selgitati 

vaatluste kuuluvus loenduslõikudesse, leiti liigipõhiselt loenduslõikudes loendatud arvukuste 

summad ja asustustihedused. 

 

Modelleerimine 
 

Lindude leviku selgitamiseks loendustega katmata aladel modelleeriti lindude ohtruse ja 

keskkonnamuutujate väärtuste vahelisi seoseid ning kasutati saadud tulemusi lindude ohtruse 

prognoosimiseks tellija poolt ette antud prognoosiruudustikus. Prognoosiruudustiku resolutsiooni (1 

km²) tõttu võrdub prognoositud lindude arvukus asustustihedusega. Prognoosid koostati kogu Eesti 

mereala kohta. 

Modelleerimisel katsetati erinevaid meetodeid: 

1) Üldistatud aditiivne mudel (Generalized Additive Model, GAM). GAM on leidnud viimasel ajal üsna 

laialdast kasutamist Läänemere linnustiku puhul (Auninš, Kuresoo ja Luigujõe 2012, Luigujõe ja 

Auninš 2016).  Üldistatud aditiivsed mudelid  on mitteparameetriline meetod, mis võimaldab erineva 

kujuga seoste modelleerimist silumisfunktsiooni abil. Loendustulemuste modelleerimisel kasutati 

quasipoissoni jaotust. Modelleerimisel kasutati tarkvara „R“ paketti „mgcv“ (Wood 2014). Teise 

tänapäeval loendustulemuste modelleerimisel kasutatava paketi „dsm“ kasutamist raskendas antud 

juhul andmete heterogeensus, näiteks loendusribade erinevad laiused erinevate loendusmeetodite 

puhul. 

2) Üldistatud aditiivse mudeli kaheastmeline variant. Metoodikat on kasutatud näiteks Läänemerel 

talvitavate veelindude leviku modelleerimisel (Skov et al 2011) ja seda on katsetatud ka Eesti 

laevaloenduse andmetel (Kuus 2014). Kõigi algandmete põhjal koostatakse esinemise tõenäosuse 

mudel, millesse sõltuv muutuja sisestatakse binaartunnusena (0 tähendab liigi puudumist ja 1 

esinemist). Ainult nende loenduslõikude andmetel, kus liik esineb, koostati asustustiheduse mudel. 

Lõpliku prognoos saadakse esinemise tõenäosuse prognoosi ja asustustiheduse prognoosi korrutisena. 

3) Võimendatud regressioonipuud (boosted regression trees, BRT). Tegemist on meetodiga, mis leiab 

ja kirjeldab väga efektiivselt keskkonna ja elustiku vaheliste seoste seaduspärasusi, mis on suure 

üldistusjõuga ning potentsiaalselt ekstrapoleeritav ka väljapoole mudeli parameetrite määramiseks 

kasutatud treeningandmeid. Kuuludes osaliselt intellektitehnika valdkonda võimaldavad masinõppe 

meetodid lisaks parimale struktuurile otsida ka regressioonipuu sobivaimat üldistustaset. Meetod 



kujutab endast suure hulga regressioonipuude loomist, kus iga järgnev puu üritab 

sisendandmeruumis kirjeldada seda osa, mis eelmistel puudel jäi kirjeldamata. Võimendamine on 

protsess, kus kasutaja saab ühelt poolt saab määrata puu maksimaalse keerukuse (tree complexity) ja 

teisalt õppimiskiiruse (learning rate) ehk kaalu, mille saab iga järgnev puu juba olemasolevate puude 

ansambliga liitmisel (Remm et al 2012). Meetod on andnud häid tulemusi Tartu Ülikooli 

Mereinstituudi poolt läbi viidud põhjaelustiku modelleerimistel (Herkül 2014). 

 

Valiku tegemisel erinevate meetodite vahel saab kasutada nii mudeli kvaliteeti kirjeldavate näitajate 

kui ka saadud prognooside visuaalse kontrolli teel. Vaatamata visuaalse kontrolli näivale lihtsusele 

omab see olulist rolli, sest mudeli kvaliteedi näitajad peegeldavad analüüsitud andmeid ega kirjelda 

prognoosi kvaliteeti andmetega katmata aladel (Winship et al. 2018). Käesolevas töös hinnati 

prognoosi tulemusi visuaalselt kolme mereloendustega tegeleva ornitoloogi poolt. 

 

Põhimeetodina käesolevas töös võeti kasutusele esimene meetod. Võimendatud regressioonipuude 

meetod ja GAM kaheastmeline variant andsid mõnel juhul väheusutavalt kõrgeid prognoose 

loendustega katmata alade kohta. Võimendatud regressioonipuude meetodit on kasutatud 

mõningatel juhtudel, kui GAM ei andnud häid tulemusi.  

 

GAM mudeli poolt kirjeldatud varieeruvus oli käesolevas töös 28 – 87% (tabel 6). Võrreldes 

varasemate modelleerimiste tulemustega (Skov 2011; Auninš, Kuresoo ja Luigujõe 2012; Luigujõe ja 

Auninš 2016) on selline tulemus hea. Paremaid tulemusi andis modelleerimine põhjatoiduliste liikide 

puhul: enamusel piisavaks loetud andmete hulgaga juhtudel (liik esines sesooni piires vähemalt 50 

loenduslõigus) õnnestus saada ka visuaalselt usaldusväärne mudel. GAM mudeli poolt kirjeldatud 

varieeruvus oli põhjatoidulistel liikidel 42 – 87, keskmiselt 67%. Pelaagilistes kihtides toituvate ja 

pinnatoiduliste liikide puhul olid tulemused tagasihoidlikumad. Koos BRT meetodi kasutamisega saadi 

usaldusväärne mudel ainult ligikaudselt pooltel piisavaks loetud andmete hulgaga juhtudest. GAM 

mudeli poolt kirjeldatud varieeruvus oli pelaagilistes kihtides toituvatel liikidel 28 – 81% (keskmiselt 

51%) ning pinnatoidulistel liikidel 29 – 54% (keskmiselt 44%). 

 

 

Prognooside määramatuse ruumiliseks kirjeldamiseks koostati prognooside standardvigade 

kaardikihid. 

 

Välja valituks osutunud mudelite kirjeldused gam-objektidena on lisatud arandele lisas 6 Rdata 

failidena. 

  



Tabel 6. GAM mudelite poolt kirjeldatud varieeruvus 

liik sesoon 
kirjeldatud varieeruvus 

("Deviance explained"), % 

Põhjatoidulised   
aul kevad 42,3 

aul sügis 56 

aul talv 43,4 

tõmmuvaeras kevad 52,8 

tõmmuvaeras sügis 75,4 

mustvaeras kevad 69,5 

mustvaeras suvi 80,7 

mustvaeras sügis 73 

hahk kevad 58,1 

hahk suvi 84,5 

hahk sügis 79,5 

merivart kevad 86,6 

Pelaagilistes kihtides toituvad   
kaurid kevad 27,7 

alk sügis 45,3 

kormoran kevad 81,4 

Pinnatoidulised   
väikekajakas sügis 49,1 

hõbekajakas sügis 29,1 

kalakajakas sügis 54,4 

 

 

Tulemused 

 

Avamere kaetus linnuloendustega 
 

Eesti mereala kaetus lennu- ja laevaloendustega sesoonide kaupa on kujutatud joonistel 8 - 11. 

Loendustega katmata on eelkõige sügavamad merealad, mis ei kujuta tõenäoliselt väga suurt 

tähtsust lindude peatumisalana. Potentsiaalselt olulised alad on täielikult loendustega kaetud talvel. 

Soojal poolaastal oli seni uurimata Soome lahe keskosa. Nimetatud lünga täitmiseks on käesoleval 

aastal alustatud laevaloendustega Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatava projekti 

raames. Inventeerimist vajaks linnustik ka Väinameres suvel ja sügisel, Hiiumaa edela- ja Saaremaa 

looderanniku vahelisel alal kevadel ja suvel ning Sõrve poolsaarest läände jääval alal suvel ja sügisel. 

Kaetus lennuloendustega on parem kui kaetus laevaloendustega, v.a. Soome laht soojal poolaastal. 

Uurimata alad on põhimõtteliselt kahesugused: 



1) Kitsad uurimata alade ribad loendustransektide vahel. Näiteks lennuloendustel planeeritakse 

lennuki marsruudid tavaliselt 3 – 6 km vahedega, loenduste põhiriba hõlmab kilomeetri laiuse ala 

mõlemal pool marsruuti ning loendustega katmata riba laius on 1 – 4 km. Selliste ribade olemasolu 

loendustransektide vahel on täiesti normaalne ning möödapääsmatu – lisaks aja ja rahaliste 

ressursside kokkuhoiule võimaldab see vähendada lennuki või laeva eest lendu tõusvate lindude 

mitmekordse loendamise riski. Lindude oletatav levik ja arvukus sellistel ribadel prognoositakse 

andmetöötluse käigus. 

2) Uurimata alad. Suuremad alad, kus lennu- või laevaloendusi pole tehtud. Käesoleva töö raames 

läbi viidud modellerimise tulemused näitavad, et selliste aladele võidakse prognoosida kõrgeid 

arvukusi ka juhul, kui kõrge arvukus on ebatõenäoline. Seetõttu tuleks täielikult uurimata alade kohta 

koostatud prognoosidesse suhtuda suure ettevaatusega. Sarnastele järeldustele on jõutud ka teistes 

uuringutes (Winship et al. 2018).  

Uurimata alade kaardikihid sesoonide kaupa on lisatud aruandele lisas 3 ning neid oleks soovitav 

kasutada ühe kaardikihina prognooskaartide vaatamisel. 

 

 

Joonis 8. Eesti mereala kaetus lennu- (must) ja laevaloendustega (punane) kevadel. 



 

Joonis 9. Eesti mereala kaetus lennu- (must) ja laevaloendustega (punane) suvel. 

 

Joonis 10. Eesti mereala kaetus lennu- (must) ja laevaloendustega (punane) sügisel. 



 

Joonis 11. Eesti mereala kaetus lennu- (must) ja laevaloendustega (punane) talvel. 

 

Linnuliikide esinemissagedus loendustel 
 

Avamereloendustel esinevad erinevad linnuliigid erinevatel aastaaegadel erineva sagedusega (tabel 

7). Aastaringselt esinevad tõmmu- ja mustvaeras (talvel siiski suhteliselt harva), hõbe- ja kalakajakas 

ning alk. Sügisel, kevadel ja talvel esinevad märkimisväärse sagedusega aul ja kaurid. Sooja 

poolaastat (kevad, suvi ja sügis) eelistavad hahk ja väikekajakas. Enamus tiirudest ja kormoranidest 

on kohatud kevadel ja suvel ning enamus merivartidest kevadel. 

Kevadel on kõige sagedamini esinevad liigid aul, mustvaeras ja kaurid; suvel kala-, hõbe- ja 

väikekajakas; sügisel ning talvel aul, hõbe- ja kalakajakas. 

Tabel 7. Linnuliikide esinemissagedus loenduslõikudes. 

Liik Esinemissagedus (% loenduslõikude koguarvust) 

  kevad suvi sügis talv 

aul 15,7 0,1 14 16,1 

tõmmuvaeras 6,9 1,6 4,8 0,8 

mustvaeras 9,4 4,8 2,5 0,6 

hahk 3,9 3,6 1,8 0,1 

kirjuhahk 0,1 0 0 0,2 

merivart 2 0 0,2 0,1 

kaur 7,8 0,4 2,9 1,3 

kormoran 1,2 4,8 0,6 0,1 



alk 0,3 0,3 0,9 0,5 

krüüsel 0,1 0 0,4 0 

väikekajakas 1,1 5,3 3,7 0,2 

hõbekajakas 4,9 8,1 7,9 10,8 

kalakajakas 3,3 9,7 7,4 11,5 

tiir 3,7 3 0,1 0 

 

 

Lindude levik loendustulemuste põhjal 
 

Põhjatoiduliste linnuliikide levik loendustulemuste põhjal on kujutatud joonistel 12 - 28. 

Põhjatoidulised peatuvad enamasti suurtesse salkadesse koondunult mõõduka sügavusega mere 

kohal. Asustustihedused ulatuvad aulil, vaerastel ja merivardil tuhandete, hahal ja kirjuhahal sadade 

isenditeni ruutkilomeetril. Kõige laiemalt on põhjatoidulistest liikidest levinud aul, kelle peatumisalad 

hõlmavad peaaegu kõik sobiva sügavusega alad. Ülejäänud liikide levik on kitsam, kusjuures 

erinevatel sesoonidel võib erinevate merealade tähtsus varieeruda. Näiteks tõmmuvaera kõige 

massilisemad peatumisalad asuvad kevadel Soome lahe idaosas ja Saaremaast SE jääval merealal, 

sügisel Soome lahe idaosas ja Kihnu ümbruses ning suvel Kihnu ümbruses. Kõige lokaalsem on 

kirjuhahk, kes esineb kitsal alal Saaremaa looderanniku lähedal ning Hiiumaast loodesse jäävatel 

madalikel. 

 

 

Joonis 12. Auli asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 13. Auli asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 14. Auli asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 15. Tõmmuvaera asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 16. Tõmmuvaera asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 17. Tõmmuvaera asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 18. Tõmmuvaera asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 19. Mustvaera asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 20. Mustvaera asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 21. Mustvaera asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 22. Mustvaera asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 23. Haha asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 24. Haha asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 25. Haha asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 26. Kirjuhaha asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 27. Kirjuhaha asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 28. Merivardi asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

Pelaagilistes kihtides toituvate liikide levik loendustulemuste põhjal on kujutatud joonistel 29 - 36. 

Tüüpilised selle rühma esindajad avamerel on kaurid ja alklased, kes esinevad suhteliselt hajusalt 

suurtel aladel, s.h. sügaval merel. Asustustihedused ulatuvad paarikümne isendini, sageli jäävad aga 



alla 10 isendi ruutkilomeetril. Suuremaid kogumeid võib moodustada ja madalamatele merealadele 

koondub kormoran. 

 

 

Joonis 29. Kauride asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 



Joonis 30. Kauride asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 31. Kauride asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 32. Kormorani asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 33. Kormorani asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 34. Kormorani asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 35. Algi asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 36. Algi asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 

 

Laialt on avamerel levinud ja enamasti suhteliselt hajusalt esinevad pinnatoidulised liigid. Nende levik 

loendustulemuste põhjal on kujutatud joonistel 37 - 49. Asustustihedused jäävad enamasti alla 100 



isendi ruutkilomeetril. Hõbe- ja kalakajakas on kõige laiemalt levinud liikideks avamerel. Väikekajaka 

puhul võis täheldada koondumist teatud (seejuures erinevatesse) piirkondadesse kevadel ja suvel.  

Pinnatoiduliste linnuliikide koondumiskohad võivad olla seotud selliste ajutiste tunnustega nagu 

püügiga tegelevad kalalaevad. Pinnatoidulised liigid veedavad enamuse ajast mere kohal lennates ja 

mõnikord on raskendatud peatuvate lindude eristamine ülelendavatest. Mõnedel vanematel 

loenduskordadel pole pinnatoidulisi liike loendatud, sellest on tingitud näiteks hõbe- ja kalakajaka 

puudumine Väinameres kevadist levikut kujutaval joonisel.  

 

Joonis 37. Väikekajaka asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 38. Väikekajaka asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 39. Väikekajaka asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 40. Hõbekajaka asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 41. Hõbekajaka asustustihedus sügisel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 42. Hõbekajaka asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 43. Hõbekajaka asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 44. Kalakajaka asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal 

 

Joonis 45. Kalakajaka asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 46. Kalakajaka asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 47. Kalakajaka asustustihedus talvel loendustulemuste põhjal. 



 

Joonis 48. Tiirude asustustihedus kevadel loendustulemuste põhjal. 

 

Joonis 49. Tiirude asustustihedus suvel loendustulemuste põhjal. 

Asustustihedust loendustulemuste põhjal kujutavad kaardikihid on lisatud lisas 11. 

 



Levik modelleerimise tulemusel 
 

Peatuvate linnuliikide levik modelleerimise tulemusel on esitatud joonistel 50 - 72. Esitatud on ainult 

need liikide – sesoonide prognoosid, mis andsid realistlikke tulemusi. Problemaatilisi kohti esineb ka 

esitatud prognooside piires, eelkõige loendustega katmata aladel. Näiteks on üksikutel juhtudel 

prognoositud liiga kõrgeid arvukusi laevateedel (kormoran kevadel) või Matsalu lahes (viimane ei 

kuulu tegelikult avamere alla käesoleva töö raames). 

Lindude levikut mõjutavad lisaks keskkonnamuutujatele veel käitumuslikud jms. tegurid ja lindude 

arvukuse ning keskkonnamuutujate väärtuste vaheliste seoste modelleerimisel saadud prognoosid ei 

ole tavaliselt väga täpsed. Teiseks tuleks meeles pidada, et modelleerimisel käsitletakse keskmistatult 

pikema ajavahemiku andmeid ning seetõttu ei saa modelleerimise tulemusi käsitleda kui lindude 

arvukuse ennustust mingiks kindlaks ajamomendiks. 

Prognoosid on koostatud kogu Eesti mereala kohta. Prognoosidesse aladel, kus loendused täielikult 

puudusid, tuleks suhtuda ettevaatusega (vt. „Avamere kaetus linnuloendustega“). 

Arvutuslikult tekivad paljudel juhtudel prognooside mõned väga kõrged väärtused. Kõigisse 

prognoositud asustustihedustesse, mille absoluutväärtus ületab loendustel saadud maksimaalseid 

väärtusi, tuleks suhtuda ettevaatlikult. Praktilistel eesmärkidel on prognooside väärtused käesolevas 

töös piiratud ümardatud maksimaalsete loendustulemustega.  

 

          

Joonis 50. Auli leviku prognoos kevadel. 



  

Joonis 51. Auli leviku prognoos sügisel.   

 

Joonis 52. Auli leviku prognoos talvel. 

  



 

Joonis 53. Tõmmuvaera leviku prognoos kevadel. 

            

Joonis 54. Tõmmuvaera leviku prognoos suvel (BRT). 

 



 

Joonis 55. Tõmmuvaera leviku prognoos sügisel.     

  

 

Joonis 56. Mustvaera leviku prognoos kevadel. 



 

Joonis 57. Mustvaera leviku prognoos suvel.         

  

Joonis 58. Mustvaera leviku prognoos sügisel. 

 



                              

Joonis 59. Haha leviku prognoos kevadel. 

 

Joonis 60. Haha leviku prognoos suvel. 



 

Joonis 61. Haha leviku prognoos sügisel. 

 

Joonis 62. Merivardi leviku prognoos kevadel. 



 
Joonis 63. Kauride leviku prognoos kevadel.        

    

Joonis 64. Kormorani leviku prognoos kevadel. 



            

Joonis 65. Kormorani leviku prognoos suvel (BRT). 

  

Joonis 66. Algi leviku prognoos sügisel.     



            

 Joonis 67. Väikekajaka leviku prognoos suvel (BRT). 

 

Joonis 68. Väikekajaka leviku prognoos sügisel. 



 

Joonis 69. Hõbekajaka leviku prognoos suvel (BRT).  

    

Joonis 70. Hõbekajaka leviku prognoos sügisel. 



  

Joonis 71. Kalakajaka leviku prognoos suvel. 

  

Joonis 72. Kalakajaka leviku prognoos sügisel. 

Prognooside standardvead on kujutatud joonistel 73 – 90. Üldiseks seaduspärasusteks 

standardvigade leviku puhul on nende korreleerumine prognoositud arvukustega – suuremale 



arvukusele vastab ka suurem standardviga. Teiste sõnadega, mida suurem on oodatav arvukuse 

keskväärtus antud keskkonnamuutujate väärtuste kombinatsiooni juures (prognoos 1km² ruudus), 

seda suurem võib olla arvukuse tegeliku väärtuse kõikumist keskväärtuse ümber. 

  

Joonis 73. Auli kevadise prognoosi standardvead. 



  

Joonis 74. Auli sügisese prognoosi standardvead.      

 

Joonis 75. Auli talvise prognoosi standardvead. 



 

Joonis 76. Tõmmuvaera kevadise prognoosi standardvead. 

Joonis 77. Tõmmuvaera sügisese prognoosi standardvead.     



 

Joonis 78. Mustvaera kevadise prognoosi standardvead. 

Joonis 79. Mustvaera suvise prognoosi standardvead.     



  

Joonis 80. Mustvaera sügisese prognoosi standardvead. 

  

Joonis 81. Haha kevadise prognoosi standardvead. 



 

Joonis 82. Haha suvise prognoosi standardvead. 

 

Joonis 83. Haha sügisese prognoosi standardvead. 



Joonis 84. Merivardi kevadise prognoosi standardvead. 

  

Joonis 85. Kauride kevadise prognoosi standardvead.     



  

Joonis 86. Kormorani kevadise prognoosi standardvead. 

  

Joonis 87. Algi sügisese prognoosi standardvead.     



Joonis 88. Väikekajaka sügisese prognoosi standardvead. 

 
Joonis 89. Hõbekajaka  sügisese prognoosi standardvead. 



 
Joonis 90. Kalakajaka sügisese prognoosi standardvead. 

 

Prognoositud asustustihedused ja nende standardvead on lisatud tif-formaadis rastritena lisas 6.  

 

 

  



Lindude peatumine rannavetes 
 

Metoodika 

 

Andmed 
 

Rannavetes peatuvate lindude kohta on Eestis kogutud rohkelt andmeid. Rannavetes peatuvaid linde 

loendatakse reeglina rannikult vaatlustoru kasutades. Tulemuste täpsusaste sõltub kasutatud 

metoodikast – süstemaatiliste teatud rannavete lõike tervikuna katvate uuringute kõrval pärineb 

märkimisväärne osa andmetest juhuvaatlustest. 

Käesolevas töös koondati kättesaadavad andmed alates aastast 2000 kahte andmebaasi. Mõlemad 

andmebaasid on loodud Exceli formaadis.  

Rannavete andmebaasi koondati ja ühtlustati Natura linnualade inventuuride andmed, eElurikkuse 

(Plutof) juhuvaatluste andmebaasi kogunenud andmed ning Keskkonnaagentuuri poolt edastatud 

andmed. Rannavete andmebaas sisaldab järgmisi välju (joonis 91): 

geomeetria – eElurikkuse aandmebaasist pärinevate vaatluste geomeetriat kirjeldavad andmed; 

vaatlejad; 

arvukus – loendatud arvukus isendites. Võimaluse korral on sama sektori piires loendatud isendite 

arvukused summeeritud; 

märkused; 

liik – ladinakeelne liiginimi; 

aeg – vaatluse aeg, erinevas formaadis olenevalt algandmetes kasutatule; 

laius ja pikkus – lindude asukohta iseloomustava punkti geograafilised koordinaadid kraadides; 

täpsus – lindude asukohta iseloomustava punkti täpsus meetrites; 

kuu ja aasta – väljavõtted vaatlusajast; 

tegevus – koondatud on ainult andmed, mille puhul oli teada või võis eeldada, et tegemist on 

peatuvate lindudega (lühend p); 

sektor – RAEV võrgustiku sektori kood; 

sesoon. 

 



 

Joonis 91. Väljavõte rannavete andmebaasist. 

 

Rannavete andmebaas sisaldab kokku 117136 vaatlust. Suurima kirjete arvuga liikideks on 

kühmnokk-luik (11283 kirjet), jääkoskel (8673 kirjet) ja sinikael-part (8662 kirjet). Rohkem kui 1000 

kirjet on andmebaasis 27 veelinnuliigil (tabel 8) 

Tabel 8. Suurema kirjete arvuga liigid rannavete andmebaasis. 

Liik Kirjete arv 

Kühmnokk-luik 11283 

Jääkoskel 8673 

Sinikael-part 8662 

Sõtkas 8192 

Viupart 5648 

Kormoran 5395 

Rohukoskel 5219 

Aul 5111 

Piilpart 5095 

Tuttvart 4717 

Laululuik 4604 

Tuttpütt 4305 

Rääkspart 3985 

Väikekoskel 3943 

Ristpart 3755 

Hahk 3419 

Luitsnokk-part 3371 

Soopart 2610 

Merivart 2494 

Mustvaeras 2097 

Hallhani 1783 

Väikeluik 1773 

Lauk 1691 

Tõmmuvaeras 1500 

Rägapart 1278 

Hallpõsk-pütt 1032 

Punapea-vart 1002 

 

 



Talvitavate veelindude loenduse andmebaas sisaldab riikliku seire raamesse kuuluva kesktalvise 

veelinnuloenduse tulemusi aastatest 2000-2016, mis on koondatud Keskkonnaagentuuri töötaja 

Meelis Leivitsa poolt. Andmebaas sisaldab järgmisi välju (joonis 92): 

sektor – RAEV võrgustiku sektori kood; 

aasta; 

liigi kood – andmebaasis on kasutatud liigi tähistamiseks EURING koode (legend lisatud 

andmebaasile); 

arvukus – loendatud arvukus isendites, summeeritud sektorite kaupa. Null arvukuse lahtris tähistab 

liigi puudumist käsitletud aastal käsitletud sektoris; -1 seda, et käsitletud sektori kohta käsitletud 

aastal andmed puuduvad. 

Talvitavate veelindude loenduse andmebaas sisaldab kokku 27948 kirjet. Kõige rohkem „positiivseid 

vaatlusi“ (liik esines käsitletud aastal käsitletud sektoris) esines sõtkal (1310) järgnevad jääkoskel 

(1204), kühmnokk-luik (1178) ja aul (1074). 

 

 

Joonis 92. Väljavõte talvitavate veelindude loenduse andmebaasist. 

Mõlemad andmebaasid on lisatud aruandele lisas 8. 

 

Käsitletud liigid 
 

Rannavetes peatuvate veelinnuliikide arv on suur, kuid mõned neist esinevad väikesel arvul või pole 

rannavetele iseloomulikud. Peatumisalade puhul omavad tähtsust eelkõige linnuliikide 

suurearvulised kogumid, kus peatub märkimisväärne osa kõigist asurkonna isenditest.  

Käesolevas töös võeti lähema vaatluse alla järgmised liigid: 

Taimtoidulised linnud 
kühmnokk-luik (Cygnus olor), 



laululuik (Cygnus cygnus), 
väikeluik (Cygnus columbianus), 
hallhani (Anser anser) , 
ristpart (Tadorna tadorna), 
sinikael-part (Anas paltyrhynchos), 
viupart (Mareca penelope), 
rääkspart (Mareca strepera), 
piilpart (Anas crecca), 
soopart (Anas acuta), 
rägapart (Spatula querquedula), 
luitsnokk-part (Spatula clypeata), 
lauk (Fulica atra); 

 

Põhjatoidulised linnud 

punapea-vart (Aythya ferina), 
tuttvart (Aythya fuligula), 
merivart (Aythya marila), 

sõtkas (Bucephala clangula), 

aul (Clangula hyemalis), 

mustvaeras (Melanitta nigra), 

tõmmuvaeras (Melanitta fusca), 
kirjuhahk (Polysticta stelleri), 
hahk (Somateria mollissima); 

 

Pelaagilistes kihtides toituvad linnud 

tuttpütt (Podiceps cristatus), 

hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), 

sarvikpütt (Podiceps auritus), 

kormoran (Phalacrocorax carbo), 
rohukoskel (Mergus serrator), 
jääkoskel (Mergus merganser), 
väikekoskel (Mergellus albellus). 

 

Lindude ruumiline ja sesoonne kuuluvus 
 

Rannavetes peatuvate lindude ruumilise kuuluvuse määramisel kasutati nn. RAEV võrgustikku. 

„Ranniku- ja avamere elustiku vaatlusvõrgustik e. RAEV” loodi ranna- ja merelinnustiku 

loendusandmete talletamiseks. Vaatlusvõrgustiku otseseks eeskujuks on Taani merebioloogide poolt 

1969.a. loodud ranniku- ja avamere vaatlusvõrgustik. Praegusel ajal on analoogne vaatlusalade 

süsteem kasutusel ka teistes Läänemere äärsetes riikides (Luigujõe, 2016).  

RAEV vaatlusalade kavandamisel järgiti ranniku geograafilist liigendatust, lähtudes mere sügavusest 

püüti eristada jämedalt merelisi biotoope ning vajadusel arvestati ka lennuloenduste metoodikast 

tulenevate piirangutega. Vaatlusalade piirid viidi tollaste mereliste kaitsealade (Vilsandi, Matsalu, 

Lahemaa) merepiiridega kokku, hõlbustamaks hilisemaid andmepäringuid kaitsealade mereelustiku 



kohta. Eesti mereala on jaotatud 7 suursektoriks (koodi esimene täht), 20 alasektoriks (koodi teine 

täht) ja 338 loendussektoriks (näit. Ca08, Ab12) (Joonis 93).  

Seoses kaasaegsete navigatsioonivahendite kasutuselevõtuga avamereloendustel omab tänasel 

päeval tähtsust eelkõige rannajoonega piirnev RAEV sektorite riba. Rannajoonega piirnevatesse 

sektoritesse kuulub ka valdav enamus käesolevas ülevaates rannavete alla liigitatud andmeid. 

Rannavete andmebaasi kanti siiski ka mõned rannajoonest kaugemal asuvatesse sektoritesse 

kuuluvad andmed (näiteks sulgivate hallhanede kohta), mis oma struktuurilt ei sobinud 

analüüsimiseks koos lennu- ja laevaloenduse andmetega. 

 

 

Joonis 93. RAEV sektorite võrgustik. 

Sarnaselt avamerega võeti sesoonide piiritlemisel aluseks järgmine traditsiooniline jaotus: kevad (1. 

märts – 31. mai), suvi (1. juuni – 31. august), sügis (1. september – 30. november) ja talv (1. 

detsember – 28/29. veebruar).  

 

Rannikumere prioritiseerimine 
 

Rannikumere prioritiseerimisel võeti eeskujuks sajandi alguses Eestis  kasutatud veelindude talvise 

leviku analüüsimisel ja rannikumere prioritiseerimisel kasutatud metoodika (Pehlak, Luigujõe ja 

Kuresoo 2001). 

Vaadeldi linnuliikide arvukust rannavetes sesoonide kaupa. Esiteks leiti liikide maksimaalne teadaolev 

arvukus RAEV sektorites. Maksimaalseid arvukusi sektorites võrreldi veelindude arvukuse 



rahvusvaheliste, kohalike ja lokaalsete kriteeriumitega (tabel 3). Seejärel summeeriti sektorite kaupa 

kriteeriume ületanud liikide arv. Rannikumere sektorite ornitoloogilise tähtsuse määramiseks 

kasutati käesolevas töös kõige olulisemat, rahvusvahelise tähtsusega ala kriteeriumi ületanud liikide 

arvu. 

 

Tulemused 

 

Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv rannikumere 

sektorites sesoonide kaupa on kujutatud joonistel 94 – 98. Talve kohta on toodud kaks joonist: 

talvitavate veelindude loenduse andmetel ja ülejäänud vaatluste (rannavete andmebaasi) andmetel. 

Osaliselt mõlema joonise koostamiseks kasutatud talvised andmed kattuvad. Talvitavate veelindude 

loenduse andmed on tervikuna parema kvaliteediga, kuid hõlmavad ainult jaanuarikuud. 

 

Joonis 94. Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv 

rannikumere sektorites kevadel (punase joonega Natura linnualade piirid). 



 

Joonis 95. Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv 

rannikumere sektorites suvel (punase joonega Natura linnualade piirid). 

 

Joonis 96. Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv 

rannikumere sektorites sügisel (punase joonega Natura linnualade piirid). 



 

Joonis 97. Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv 

rannikumere sektorites talvel juhuvaatluste andmetel (punase joonega Natura linnualade piirid). 

Joonis 98. Rahvusvahelise tähtsusega peatumisala arvulisi kriteeriume ületavate liikide arv 

rannikumere sektorites talvitavate veelindude loenduse andmetel (punase joonega Natura 

linnualade piirid). 



Võrreldes lindude jaoks olulisemaid rannikumere sektoreid Natura võrgustiku linnualade piiridega 

näeme, et valdavalt jäävad olulised rannikumere sektorid olemasolevate linnualade piiridesse. 

Teatud väikeste erinevuste põhjused võivad peituda sektorite piiride konkreetses kulgemises. 

Erandiks on ainult sektor Bb04 Hiiumaa kirderannikul, kus ühel aastal esines väikekoskel 

rahvusvahelise tähtsusega ala kriteeriumi ületaval arvul (2016 aastal 340 isendit). Saadud tulemus on 

ootuspärane – erinevalt avamerest oli rannavetes peatuvate lindude kohta meie käsutuses rohkelt 

andmeid juba sajandivahetusel Natura võrgustiku linnualade loomise ajal. 

Joonistel võib näha ka mereala sisaldavaid linnualasid, mille piires pole märgitud ühtegi olulist liiki. 

Põhjusteks võib siin olla: 

1) käesolevas töös on arvestatud arvukusi RAEV sektorite kaupa. Linnualal tervikuna võib oluline 

arvukus olla saadud näiteks mitme RAEV sektori piiril olevate arvukuste liitmisel; 

2) tegemist on merealadega, mis on vajalikud pesitsevate veelindude toitumisaladena. Pesitsust 

käesolevas töös ei käsitleta; 

3) teatud mereosa võib olla lisatud ka valgepõsk-lagle kaitseks loodud aladega. Valgepõsk-lagle on 

rohkem seotud rannikuga ning teda käesolevas töös ei käsitleta. 

Rannavete sektorite prioriteetsust iseloomustavad kaardikihid on lisatud aruandele lisas 9.  



Lindude ränne mere kohal 
 

Eestist läbirändavad linnud võib tinglikult jagada erinevateks gruppideks: 

1.  Arktilised veelinnud. 

Need on veelinnud, kes pesitsevad arktilises ja tundravöötmes ning talvitavad Läänemerel ning 

Põhjamerel. Nende elukeskkond on suures osas seotud merega, mistõttu on see grupp väga heaks 

indikaatoriks mereseisundi määramisel. Arktiliste veelindude rändesuund on edela kirde suunaline 

(joonis 99).  Kevadrändevoog jaguneb enne Saaremaad kaheks. Üks voog järgib põhjapoolset rannikut 

(Lääne-Saaremaa, Põhja-Hiiumaa, Paldiski) ning teine põhiline voog siseneb Liivi lahte, kus asuvad 

arktiliste veelindude rändepeatuskohad, enne pesitsusaladele lahkumist. Liivi lahel peatuvad linnud 

kasutavad sealt lahkudes kahte teed. Üks ja võimsaim rändekoridor järgib Suurt Väina ja Väinamerd, 

teine osa linde kes peatuvad Kihnu saare ümbruses ja Pärnu lahe suudmes, siseneb Pärnu lahte ja 

jätkab rännet üle mandri kirde suunas. Tuleb märkida, et hommikune ja õhtune ränne toimub reeglina 

mere kohal, öine aga kulgeb üle mandri-eesti. Sügisränne erineb olulisel määral kevadrändest. Esiteks 

on sügisrände aeg palju pikem ning teiseks ei kulge see üle mandri va. Peipsi järve rändepeatusena 

kasutavad linnud.   

 

Joonis 99. Arktiliste veelindude (aulid, vaerad, vardid, kosklad, kaurid) skemaatilised rändekoridorid 

(ränne toimub kogu joontega kaetud alal, mitte ainult piki jooni) Eestis. 

 



2. Haned, lagled ja luiged  

See veelinnugrupp kasutab rändeteel peatuspaikadeks peale rannikumere ka maismaa biotoope 

(rannaniidud, luhaniidud, põllud ja poldrid) ning pole otseselt niipalju seotud merega kui seda on 

arktilised veelinnud. Seetõttu on selle grupi rändevoog väga lai ületades laialt maismaad (joonis 100-

102). Erandiks on siin mustlagle, kes rändab reeglina mööda rannikut nagu arktilised veelinnud. 

Luikede kevadised ja sügisesed rändeteed erinevad suuresti.  Kevadel koonduvad luiged rohkem Lääne-

Eesti rannikule ning kõlvikutele. Vähem kohtab neid Kesk- ning Ida – Eestis. Kuna Peipsi järv on kevadel 

kaua jäätunud, siis ei oma see kevadrändeaegse peatuspaigana suurt tähtsust.  Vastandina kevadele 

mängib Peipsi järv sügisel olulist rolli luikede rändepeatuskohana, kuid on seda vaid madalaveelistel 

aastatel. Kõrgveelistel aastatel luiged järve ei kasuta ning peatuvad Lääne-Eestis (joonis 102). 

 

Joonis 100. Hanede (rabahani, suur-laukhani) skemaatilised rändekoridorid Eestis. 

 



 

Joonis 101. Laglede (valgepõsk-lagle, mustlagle) skemaatilised rändekoridorid Eestis. 

 

Joonis 102. Luikede (väikeluik, laululik) skemaatilised rändekoridorid Eestis. 



3. Maismaalinnud (kullilised, kurelised, värvulised) 

See grupp kasutab rändeks maismaad ning väldib merd. Värvulistele on meri suureks takistuseks kuna 

seal puuduvad kohad puhkamiseks. Tihti tehakse seda laevadel. Suurtel planeeriva lennuviisiga liikidel 

nagu kullilistel, sookurgedel ja valge-toonekurgedel on meri takistuseks kuna seal puuduvad 

rändamiseks vajalikud tõusvad õhuvoolud.  Sellest tulenevalt koonduvad maismaalinnud kohtadesse 

kus on mere ületamine kõige hõlpsam ning ohutum. Ka ranniku kujul on selles oma osa, sest selle kujust 

tulenevalt koonduvad maismaalinnud poolsaare ja neemede tippudesse ja seda eriti nendel juhtudel 

kui poolsaarte suunad ühtivad rändesuundadega. Kevadel näiteks Kolka neem, Dirhami, Tahkuna ning 

sügisel Sõrve säär ja Lao (joonis 103). Sügisel kujutab Peipsi järv olulist tõket kirde – loode suunalisele 

värvuliste rändele.  Kohates oma rändeteel avarat veevälja liiguvad linnud sügisel piki Peipsi 

idarannikut lõuna suunas jõudes Lämmijärve kaldale, mis kõige kitsamas kohas on vaid paari kilomeetri 

laiune ning on atraktiivseks kohaks lõpuks ületada maismaalindele nii hirmutav veeväli.  

 

Joonis 103. Maismaalindude tähtsamad rändekoridorid Eestis. 

 

 

Rändepudelikaelad 

Rändepudelikaelteks (bottle-neck) nimetatakse kohti kus rändlinnud väga suurel hulgal koonduvad. 

Euroopas on taolisteks kuulsateks kohtadeks Gibraltar ja Suess, mille kaudu liigub suurem osa Euraasia 

ja Aafrika vahel rändavatest lindudest. Ka Eestis on taolisi kohti mitmeid. Suures plaanis võib need 

kohad jagada mere ja maismaalindude pudelikaelteks (joonis 104). Merelindudele on taolised kohad 



reeglina kitsad väinad, kuna nad väldivad valgel ajal rännates maismaad. Nendeks kohtadeks on Eestis 

Irbe väin, Kõpu ja Tahkuna poolsaare tipp, Lämmijärv ning suurimad omataoliste hulgas nagu Suur Väin 

ja Põõsaspea. Esimest läbib kevadine rändevoog ning teist sügisene. Kummagi kaudu rändab läbi suur 

osa Arktikas pesitsevatest ja Euroopas talvitavatest veelindudest. Maismaalindude rändele on 

seevastu takistuseks suur veepeegel ning nende puhul asuvad nn pudelikaelad poolsaarte tippudes. 

Tähtsaimad omataoliste hulgas on kevadel Sõrve, Tahkuna, Dirhami ning sügisel Lao, Kabli, Sõrve ja 

Lämmijärv (joonis 103). Suurest rändevoost tulenevalt on need alad äärmiselt tundlikud, mille tõttu 

tuleb nendes kohtades vältida tuuleparkide planeerimist. Suure Väina puhul on tõsiseks ohuks 

veelindudele sinna kavandatav sild (Leito 2009) ning Väikese Väina puhul seda poolitav kõrgepingeliin, 

mis on suureks kokkupõrkeohuks suurtele veelindudele. 

 

Joonis 104. Rändepudelikaelad Eestis. 

Rändeteid kujutavad kaardikihid on lisatud lisas 10. 

 

  



Avamere prioritiseerimine ja konfliktid inimtegevusega 
 

Lindude konfliktid inimtegevusega 

 

Inimtegevuse mõju lindudele võib olla väga erinev, nii negatiivne kui positiivne. Lähemalt on 

inimtegevuse mõju merel peatuvatele ja mere kohal lendavatele lindudele püütud analüüsida 

mõnedes varasemates ülevaadetes (Eesti Ornitoloogiaühing 2010, Eesti Ornitoloogiaühing 2016). Üks 

võimalik ülevaade lindude tundlikkusest erinevatele inimtekkelistele surveteguritele on toodud 

tabelis 9. 

 

Tabel 9. Merelindude tundlikkus surveteguritele väljaspool pesitsusperioodi (3 – kõrge, 2 – 

mõõdukas, 1 – madal, 0 – mõju puudub, D – andmete defitsiit; RSPB 2012). 
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tõmmuvaeras 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 

mustvaeras 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 

hahk 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 

järvekaur 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 

punakurk-kaur 3 1 1 3 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 

kormoran 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

alk 2 1 1 2 1 2 2 1 3 0 0 1 2 2 

krüüsel 2 1 1 2 1 2 2 1 3 0 0 1 2 2 

väikekajakas 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 

randtiir 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 
jõgitiir 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 

  



Avamere peatumisalade prioritiseerimine 

 

Metoodika 
 

Avamere peatumisalade prioritiseerimisel võeti aluseks mudeliprognooside väärtused, mis erinevalt 

loendustulemustest katavad kogu mereala. Vältimaks alade eelneva piiritlemise vajadust võeti 

ruumiliseks ühikuks prognoosiruut. Liikidest keskenduti avamerele tüüpilistele põhjatoidulistele 

liikidele, lähtudes järgnevast:  

peatuvad meie merealadel arvukalt – kaitsekorralduslikku väärtust omavad peatumisalade puhul 

eelkõige liigid, kelle puhul mingil alal peatub märkimisväärne osa asurkonna isenditest. Haruldaste 

ja/või ebaregulaarselt esinevate liikide kaitse korraldamine ei ole reaalne; 

on koonduvad – hajusate liikide, näiteks kauride, kaitseks oleksid vajalikud väga suure pindalaga alad, 

näiteks mõningad olemasolevad Natura linnualad; 

omavad sageli kaitseväärtust (tabel 2).  

 

Prognoosiruutude prioritiseerimiseks katsetati erinevaid metoodikaid: 

1) Kumulatiivsed kõverad. Metoodika kasutamist on soovitatud Suurbritannias läbi viidud uuringute 

tulemusel (McSorley et al. 2005). Nimetatud meetodi korral sorteeritakse ruumilised üksused lindude 

arvukuse alusel laskuvas järjekorras. Koostatakse kumulatiivne arvukuse – loenduslõikude pindala 

graafik. Saadud graafiku käänukoht võimaldab otsustada, millistesse ruumilistesse üksustesse jääb 

oluline osa peatuvatest isenditest (edasisel üksuste lisamisel arvukus oluliselt ei suurene). Tugevalt 

koonduvate liikide puhul on graafikud sageli olenemata liigist ja loendusest sarnase kujuga, graafiku 

käänupunkt vastab umbes 90-95% liigi koguarvukusest. Näide kumulatiivsetest kõveratest käesoleva 

töö andmetel on toodud joonisel 105. Meetod osutus käesoleva andmestiku puhul siiski sobimatuks, 

kuna käänupunktidele vastavad arvukused/asutustihedused olid paljudel juhtudel äärmiselt madalad.  

2) ArcGIS ruumilise statistika töövahendid. ArcGIS ruumilise statistika töövahendite hulka kuulub 

klastrite kaardistamise tööriistakomplekt („Mapping Clusters toolset”), mille tööriistad võimaldavad 

välja valida tavalisest kõrgema atribuudiväärtusega objekte ja selgitada nende kuulumist klastritesse. 

Katsetati järgmisi tööriistakomplekti kuuluvaid tööriistu: „Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local 

Moran's I)”, “Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)” ja “Optimized Hot Spot Analysis”. Algandmetega kõige 

paremini kooskõlas olevaid tulemusi andis neist esimene. Tööriista täpsem kirjeldus on leitav ArcGIS 

juhendmaterjalides (http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-

toolbox/cluster-and-outlier-analysis-anselin-local-moran-s.htm, 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-toolbox/h-how-cluster-and-

outlier-analysis-anselin-local-m.htm). 

Linnukaitselisest seisukohast on oluline nii kõrge arvukus kui ka kõrge arvukusega esinemiskohtade 

koondumine klastritesse. Analüüsi tulemustest valiti välja prognoosiruudud, mille tüübiks tööriist 

määras “HH” (kogumeid moodustavad kõrge arvukusega ruudud). Järgmise sammuna loeti kokku 

kõrge väärtusega juhtude (üks juht vastab ühele liigilie ühel sesoonil) arv ruutudes.  

 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-toolbox/cluster-and-outlier-analysis-anselin-local-moran-s.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-toolbox/cluster-and-outlier-analysis-anselin-local-moran-s.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-toolbox/h-how-cluster-and-outlier-analysis-anselin-local-m.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.5/tools/spatial-statistics-toolbox/h-how-cluster-and-outlier-analysis-anselin-local-m.htm


 

 

Joonis 105. Auli kevadise peatumise ja tõmmuvaera suvise peatumise kumulatiivsed kõverad 

loendustulemuste andmetel. Horisontaalteljel on kumulatiivne arvukus protsentides, vertikaalteljel 

kumulatiivne pindala protsentides. 

 

 

Tulemused 
 

Kõrge väärtusega juhtude (1 juht = 1 liik 1 sesoonil)  arv prognoosiruudus ulatus kuueni, sageli oli üks 

prognoosiruut oluline ainult ühele liigile ühel sesoonil. Kõrge väärtusega prognoosiruudud paiknesid 

laialdaselt üle mereala (joonis 106 - 108). Suur osa nendest asub olemasolevate linnualade, eriti 

Väinamere, Pärnu lahe ja Kura kurgu linnualade piires. Märkimisväärne osa kõrge väärtusega ruutudest 

jääb siiski ka väljapoole olemasolevate linnu- ja kaitsealade piire.  
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Joonis 106. Oluliste juhtude (1 juht = 1 liik 1 sesoonil) arv prognoosiruutudes Soome lahel (sinine – 

kaitseala piir, must – Natura linnuala piir). 

 

Joonis 107. Oluliste juhtude (1 juht = 1 liik 1 sesoonil) arv prognoosiruutudes Loode-Eesti merealal 

(sinine – kaitseala piir, must – Natura linnuala piir). 

 

 



 

Joonis 108. Oluliste juhtude (1 juht = 1 liik 1 sesoonil) arv prognoosiruutudes Edela-Eesti merealal 

(sinine – kaitseala piir, must – Natura linnuala piir). 

Prognoosiruutude olulisust kujutavad kaardikihid on lisatud aruandele lisas 7. 

 

 

Linnukaitselised soovitused 

 

Lähtudes nii avamere olulisusest lindude peatumiseks  kui ka lindude rändest mere kohal, jagati meie 

mereala kolme liiki aladeks: sensitiivsed alad (joonis 109, tabel 10), linnustikust tulenevalt 

tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamad alad (joonis 110) ja ülejäänud liigitamata alad. 

Sensitiivsed alad on alad, mis on tänaste teadmiste põhjal kõige olulisemad avamerel peatuvatele 

ja/või mere kohal üle lendavatele lindudele. Tuuleenergia tootmiseks kõige sobilikumad alad on alad, 

kus tänaste teadmiste põhjal tuuleparkide rajamise negatiivne mõju lindudele oleks minimaalne.  

Sensitiivsete alade tähtsust erinevatel aastaaegadel hinnati 6 – pallises süsteemis (0 – tähtsus 

puudub, 5 – väga kõrge tähtsus), arvestades peatumise puhul nii vaatlustulemusi kui ka 

mudeliprognoose ja ülelennu (läbirände) puhul olemasolevaid teadmisi vee- ning maismaalindude 

rände kohta. 

Sensitiivsete alade piirid on üldistatud, väga täpset piiritlemist takistavad järgmised asjaolud: 

1) Peatuvate lindude asutustiheduse prognoosid ei ole täiesti täpsed – lindude arvukus sõltub lisaks 

keskkonnatingimustele veel etoloogilistest jm teguritest. 

2) Veelgi raskem on täpselt piiritleda alasid, mille kohal toimub veelindude arvukas ülelend. 

3) Peatumisalade ümber on vajalikud puhvertsoonid. Näiteks on seniste uurimistulemuste põhjal 

järeldatud, et Eesti kontekstis tundlike ja kaitsekorralduslikult oluliste liikide toitumise ja peatumise 



võtmealade puhul peab tuulepargi ja lindude jaoks olulise mereala vahele jääma vähemalt 5-6 km 

laiune puhvervöönd (Eesti Ornitoloogiaühing 2016). Kõige uuematel andmetel räägitakse kauride 

puhul isegi ca 15 km laiuste puhvervööndite vajadusest (Mendel et al. 2019).  

 

Üheks võimaluseks linde mõjutavate tegevuste klassifitseerimiseks on jagada need lühi- ja pikaajalise 

mõjuga tegevusteks. Lühiajalise mõjuga tegevuste (näiteks merel läbiviidavate töödega kaasnev 

häirimine või vee läbipaistvuse vähenemine) mõju on võimalik vähendada tegevuste läbiviimise aja 

valikuga. Pikaajalise (või pöördumatu) mõjuga tegevustest tulevad avamere puhul kõne alla eelkõige 

kõrgete mere kohale ulatuvate objektide (tuulepargid, sillad) rajamine ning merepõhja ulatuslik 

muutmine (näiteks uute kaevanduste rajamine). Sensitiivsetel aladel tuleks pikaajalise mõjuga 

tegevuste planeerimist ilma täiendavate põhjalike uuringuteta ja vajalike leevendusmeetmeteta 

vältida. Senised kogemused näitavad, et avamere tuuleparkide rajamine muudab alad tundlikumale 

veelinnuliikidele (kelle hulka kuuluvad näiteks kaurid ja mitmed põhjatoidulised liigid) peatumisalana 

kasutamiskõlbmatuks, efektiivsed leevendusmeetmed puuduvad (Mendel et al. 2019). Merepõhja 

muutmine võib hävitada lindude toidubaasi. Sensitiivsed alad on suured ja igasugust merepõhja ning 

selle elustikku mõjutavat tegevust (näiteks laevateede süvendamine ja sellega kaasnev materjali 

ladustamine) välistada ei saa. Oluline on merepõhja muutmise ruumiline ulatus. Hinnangu tegevuste 

ohtlikkusele merepõhja elustiku suhtes saavad anda eelkõige merebioloogide uuringud.  

Sensitiivsete ja linnustikust tulenevalt tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamate alade 

piiritlemisel on lähtutud eelkõige lindude vajadustest, mitte tehnoloogiatest ja nende võimalikest 

arengutest. Tänased teadmised inimtegevuste mõjust ja võimalikest leevendusmeetmetest 

põhinevad kaasaegsetel tehnoloogiatel. Kõikvõimalikke uusi merekasutuse viise ja kõikvõimalikke 

arenguid tehnoloogiates pole võimalik täpselt ette ennustada. Võib oletada, et tehnoloogia arenedes 

on võimalik rajada tuuleparke järjest sügavamasse merre, mis vähendaks edaspidi konkurentsi 

lindudega meremadalike pärast. On vähetõenäoline, et tehnoloogia areng lähitulevikus võimaldab 

kõrvaldada peamised tegevustega seotud ohud (tuuleparkide puhul alade vältimine tuulikute 

esinemise tõttu, merepõhja ulatuslikul muutmisel toidubaasi hävimine) ja muuta tegevuste 

läbiviimine sensitiivsetel aladel lindudele ohutuks. 

Kaardikihid sensitiivsete ja linnustikust tulenevalt tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamate 

alade piiridega on lisatud aruandele lisas 12. 



 

Joonis 109. Sensitiivsed alad (punane viirutus). 

 

Joonis 110. Linnustikust tulenevalt tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamad alad (must viirutus). 

 

 



Tabel 10. Sensitiivsed alad (tähtsus on hinnatud 6-pallises süsteemis: 0 – tähtsus puudub, 5 – väga 

kõrge tähtsus). 

Number Ala nimi Ala tähtsus liigid sessoon tähtsus 

1 Irbe peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 3 

sügis 2 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 4 

sügis 3 

maismaalinnud kevad 5 

sügis 5 

2 Sõrve peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 2 

sügis 3 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 2 

sügis 2 

maismaalinnud kevad 1 

sügis 1 

3 Hülgerahu peatuskoht veelinnud kevad 2 

suvi 1 

sügis 2 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 3 

sügis 2 

maismaalinnud kevad 0 

sügis 0 

4 Mardihansu peatuskoht veelinnud kevad 3 



suvi 2 

sügis 2 

talv 4 

ränne veelinnud kevad 1 

sügis 1 

maismaalinnud kevad 0 

sügis 0 

5 Kõpu peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 1 

sügis 4 

talv 4 

ränne veelinnud kevad 3 

suvi 5 

sügis 5 

maismaalinnud kevad 2 

sügis 2 

6 Hiiu 

madalad 

peatuskoht veelinnud kevad 4 

suvi 3 

sügis 5 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 3 

suvi 5 

sügis 5 

maismaalinnud kevad 5 

sügis 5 

7 Hari kurk peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 5 



sügis 4 

talv 2 

ränne veelinnud kevad 2 

suvi 3 

sügis 3 

maismaalinnud kevad 1 

sügis 1 

8 Loodemeri peatuskoht veelinnud kevad 5 

suvi 4 

sügis 5 

talv 2 

ränne veelinnud kevad 5 

suvi 5 

sügis 5 

maismaalinnud kevad 5 

sügis 5 

9 Väinameri peatuskoht veelinnud kevad 5 

suvi 3 

sügis 3 

talv 1 

ränne veelinnud kevad 5 

sügis 3 

maismaalinnud kevad 4 

sügis 4 

10 Soela peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 1 

sügis 3 



talv 2 

ränne veelinnud kevad 3 

sügis 3 

maismaalinnud kevad 5 

sügis 5 

11 Saaremaa peatuskoht veelinnud kevad 5 

suvi 2 

sügis 3 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 4 

sügis 3 

maismaalinnud kevad 1 

sügis 1 

12 Ruhnu paetuskoht veelinnud kevad 4 

suvi 1 

sügis 4 

talv 2 

ränne veelinnud 

maismaalinnud 

kevad 2 

sügis 2 

kevad 4 

sügis 5 

13 Pärnu laht peatuskoht veelinnud kevad 5 

suvi 5 

sügis 4 

talv 2 

ränne veelinnud kevad 5 

sügis 3 



maismaalinnud kevad 4 

sügis 5 

14 Lahemaa peatuskoht veelinnud kevad 2 

suvi 3 

sügis 2 

talv 3 

ränne veelinnud kevad 4 

suvi 5 

sügis 5 

maismaalinnud kevad 5 

sügis 5 

15 Ontika peatuskoht veelinnud kevad 3 

suvi 2 

sügis 5 

talv 4 

ränne veelinnud kevad 3 

suvi 5 

sügis 5 

maismaalinnud kevad 1 

sügis 1 

 

Merel läbiviidavad linnustiku uuringud on vajalikud nii seniuurimata alade esmaseks inventuuriks, 

linnustikus toimuvate muutuste seireks kui ka linnukaitse seisukohast võimalikult ohutuks tegevuste 

planeerimiseks. Lähtudes rahvusvahelisest praktikast ja seadustega ette nähtud korrast võib vajalikud 

uuringud jagada kaheks: 

1) Kogu mereala hõlmavad baasuuringud. Rahvusvaheliselt (OSPAR/HELCOM/ICES JWG Bird Group) 

on planeeritud iga 5 aasta järel üleläänemerelised talvitavate veelindude loendused. Esimene 

loendus viidi läbi 2016 aastal, tulemas on loendus aastal 2020. Samasugused kogu mereala hõlmavad 

loendused on vaja läbi viia ka teistel sesoonidel. Kogu mereala kattev uuring annab võimaluse 

üldisemalt sobilikke alasid piiritleda; selliste uuringute kordamine võimaldab tuvastada linnustikus 

toimuvaid muutusi ning täita meie rahvusvahelisi kohustusi linnustiku seires. Sobivaimaks meetodiks 

baasuuringute läbiviimiseks on lennuloendus, mis võimaldab kiiresti katta suuri alasid. 



2) Loamenetlusel (st ehituslubade jm taotlemisel) tuleb läbi viia täiendavad uuringud (olenemata ala 

kuulumisest sensitiivsete, tuuleparkide rajamiseks sobivaimate või ülejäänud alade piiresse) vastavalt 

seaduses ette nähtud korrale. Uuringute põhieesmärk on täpsustada ala sobivust tegevuste 

läbiviimiseks linnukaitse seisukohast. Lisaks võimaldavad uuringud täpsustada võimalikke tingimusi ja 

leevendusmeetmeid tegevuste läbiviimiseks. Uuringud peaksid hõlmama peatuvate veelindude 

loenduse kõigil sesoonidel, lisaks läbirändavate lindude visuaalsed ja radaruuringud juhul, kui 

tegemist on rände pudelikaelaalaga. Eelistatud meetodiks peatuvate veelindude loendamiseks võiks 

olla laevaloendus, v.a. väga madalate või laevade kodusadamatest väga kaugel asuvate alade puhul.  

Tegevusloa menetluses läbiviidavate uuringute tulemusel määratakse tulenevalt liigist vajadusel 

puhvervöönd. 

 

Oluline osa avamere linnustiku andmetest on kogutud alles pärast Natura võrgustiku linnualade 

piiride kinnitamist. Seetõttu vajaks linnualade võrgustik ülevaatamist ning korrigeerimist. Käesolevas 

töös on esmakordselt koondatud kõik uuemad avamereloenduste andmed. See loob hea eelduse 

linnualade piiride korrigeerimiseks. Nimetatud töö ei mahtunud siiski käesoleva ülevaate koostamise 

raamesse ning vajab edaspidi iseseisvat projekti.  

  



Kirjandus 
 
Auninš, A., Kuresoo, A., Luigujõe, L. 2012. Gulf of Riga as a resource for wind energy – GORWIND. 

Project results: Didtribution and numbers of the birds in the Gulf of Riga. 

Eesti Ornitoloogiaühing 2010. Linnukaitseliselt väärtuslike merealade määratlemine Eesti 

territoriaalmeres ja majandusvööndis. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2007.a. looduskaitse 

programmi projekt nr 205 aruanne. 

Eesti Ornitoloogiaühing 2016. Mereala planeeringu alusuuring: Eesti merealal paiknevate lindude 

rändekoridoride olemasolevate andmete koondamine ja kaardikihtide koostamine ning analüüsi 

koostamine tuuleparkide mõjust lindude toitumisaladele. 

Ellermaa, M. & Pettay, T. 2006. Põõsaspean niemen arktinen muutto syksyllä 2004. Linnut-vuosikirja 

2005: 99–112. 

Heath, M. F., Evans, M. I. (eds). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 

Herkül, K. 2014. Eesti territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide leviku modelleerimine. 

IUCN 2012. IUCN-i punase nimestiku kategooriad ja kriteeriumid. Versioon 3.1. Teine väljaanne. 

Jacoby, V. 1983. Radar and visual observations of spring mass migration of sea ducks on the 

western coast of Estonia. – Ornis Fennica, Suppl. 3: 44-45. 

Jacoby, V. & Jõgi, A. 1972. The moult migration of the Common Scoter in the light of the radar 

and visual observations data (in Russian with English summary).  Comm. of the Baltic Comm. of 

for the Study of Bird Migration 7, 118-139. 

Jõgi, A. 1970. Lindude rände uurimise tulemusi Eestis. Linde kahel pool Soome lahte: 51-70. 

Kontkanen, H. 1995. Visual observations of the spring migration of arctic waterfowl along the 

western coast of Estonia in 1993. IWRB Seaduck Research Group Bulletin No 5: 19-24. 

http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2014/06/IWRB-Seaduck-Bulletin-5.pdf 

Kuus, A. 2014. Mudelid linnustiku karakterliikide modelleerimiseks Eesti territoriaalmeres. 

Kuus, A., Kalamees, A. (koost). 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis. 

Kuus, A., Volke, V., Kalamees, A. 2017. Mereseire linnustiku indikaatorid. SA KIK Merekeskkonna 

programmi projekt nr 10162 

Kõuts, M. 2010. Talvituvate sukelpartide ja põhjaloomastiku vahelised seosed. Bakalaureusetöö. 

Leito, A. 2009. Perspective Development Plan for the Transportation of Passengers and Cargo across 

the Suur Strait and Strategic Environmental Impact Assessment. Bird Study. 110 pp. 

Luigujõe, L. 2016. NEMA merelinnud. Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja 

seiremetoodika väljatöötamine.  

Luigujõe, L., Auninš, A. 2016. Talvituvate veelindude rahvusvaheline lennuloendus. 

http://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?id=1537322148 

http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2014/06/IWRB-Seaduck-Bulletin-5.pdf
http://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?id=1537322148


McSorley, C. A., Webb, A., Dean, B. J., Reid, J. B. 2005. UK inshore Special Protection Areas: a 

methodological evaluation of site selection and definition of the extent of an interest feature using 

line transect data. JNCC Report, No. 344. 

Mendel, B., Schwemmer, P., Peschko, V., Müller, S., Schwemmer, H., Mrecer, M., Garthe, S. 2019. 

Operational offshore wind farms and associated ship traffic cause profound changes in distribution 

patterns of loon (Gavia spp.), Journal of Environmental Management. 231 (2019) 429-438. 

Remm, K., Remm, J., Kaasik, A. 2012. Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs. Tartu Ülikooli 

Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Tartu. 

RSPB 2012. RSPB guidance on the use of bird data in marine planning. 

Ruskule, A., Kuris, M., Leipute, G., Vetemaa, M., Zableckis, Š. 2009. Läänemeri meie ühine ja 

kordumatu aare. 

Scott, D. A., Rose, P. M. 1996. Atlas of Anatidae Populations in Africa and Western Eurasia. 

Skov et.al. 2011. Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. 

Wood, S. 2014. Package mgcv: Mixed GAM Computation Vehicle with GCV/AIC/REML smoothness 

estimation. http://cran.r-project.org/web/packages/mgcv/ 

Winship, A. J., Kinlan, B. P., White, T. P., Leirness, J. B., Christensen, J. 2018. Modeling At-Sea Density 

of Marine Birds to Support Atlantic Marine Renewable Energy Planning: Final Report. U.S. 

Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Office of Renewable Energy 

Programs, Sterling, VA. OCS Study BOEM 2018-010. x+67 pp. 


