
L ~ ~ H I T E A T E D  * NOTES 

Koi tapsed on metsakulliliste asustustiheduse hinnangud? 
How accurate are the density estimates of,forest-dwelling raptors? 
Tavalisernate roovlindude arvukust on Eestis viirnasel aastakurnnel hinnatud 
pusialadel pesitsusterritooriurne (P i )  kaardistades ja saadud asustustihedusi Eesti 
kohta uldistades. Seni ei ole aga teada asustustiheduse-hinnangute tapsus. 
Loode-Tarturnaal suhteliselt hasti uuritud 900 km2 roovlinnuseire-alal andis selleks 
vbirnaluse juhuslike koordinaatidega punktide kirjeldarnine. Kogu alale rnaarasin 
200 punkti1100 krn2, s. o. kokku 1800 punkti, rnillest kasvavasse rnetsa langes 636. 
Kirjelduste kaigus 1997.-2000. a. registreerisin mh. kdik rnetsapunktide urnbruses 
nahtud roovlinnupesad ja rnaarasin nende asustatuse antud vdi (sugiseste ja 
talviste kirjelduste korral) moodunud hooajal. Pesade kindla tuvastarnise 
vahernaaks hindasin 60 rn juhupunktist. 

636 60-meetrise raadiusega "prooviala" annab kokku 7,2 krn2 rnetsa, rnillelt 
leidsin 6 suurt (viude, kanakulli vbi kotkaste) asustatud ja 5 asustarnata risupesa 
ning 2 asustatud raudkullipesa. Awestades ala rnetsasuseks 636/1800=35,3%, 
vbib suurte asustatud risupesade tiheduseks hinnata 30 pesa / 100 km2 ja 
raudkullipesade puhul 10 pesa 1100 krn? Sarnal alal olid 1991.-1996. aasta 
andrnetel (LGhrnus, A. 1997: Roovlindude arvukuse rnuutustest Loode-Tartumaal. 
Hirundo 1997 (1): 4-16) vastavad awukushinnagud 20-25 PT / 100 krn2 suurte 
metsakulliliste ja 4-6 PT 1 100 krn2 raudkulli kohta, kusjuures olulisi rnuutusi nende 
ruhrnade koguarvukuses ei ole viirnastel aastatel toirnunud. Ehkki juhupunktides 
leitud pesade vaike arv ei vdimalda vea tapset hindarnist, on leitud erinevus 
ootusparane. Kaardistarnine naib rnblerna liiqiruhrna ~ N U ~ U S ~  alla hindavat, kuid 
kui suurtel liikidel iaab avastarnata urnbes 25'10, siis raskesti loendataval raudkullil 
koguni pool territooriurnidest. See naitab, et metsakulliliste arvukus on Eestis seni 
t6enaoliselt alla hinnatud, eriti raudkulli puhul, kelle loendarnise rneetodeid 
pusialadel tuleks puuda taiustada. 

Asko Mhmus 



Hilised sookured Saaremaal Cornmon Cranes wintering in Saaremaa 
2000, aasta sugis venis pikale ja kulmad saabusid alles enne jbule. Detsernbris 
vbis randlindudest Saaremaal naha nt. punarindasid ja laulurastaid. Ka sookure 
lahkurnine viibis ja novernbri keskel toitusid Meedla kula kdrrepdllul (Kaarrna vald) 
kuni paarkurnrnend isendit. Tavaliselt on kured rneie vaatluspiirkonnast lahkunud 
oktoobri Ibpus, novernbri algul. Veel esirneste ookulrnade aegu, 3. detsernbri 
dhtupirneduses, lendas ule Maleva kula Mullutu-Suurlahe poole oobirna 5-6 
sookurge. 17. detsernbril kuulsirne 2-3 sookurge huudrnas Meedla kula kdrrepbllul, 
kus linnud tavatsesid sugisel toituda. 3. jaanuari 2001 dhtul kell 16.10 ajasirne uhe 
sookure lendu sarnast Iahedalt sootis pbllu servast. Lind lendas pdllu keskele ja 
hakkas rahurneeli toitu otsirna. Sookurg huudis sarnas 12. jaanuaril kell 15.30 ja 
toitus 14. jaanuaril kell 10. Veel 30. jaanuaril vdis leida kure jalajalgi kdrrepbllu 
aarest ojasewast, kus oli vaike lurnevaba ala. Parast seda ei ole me kurge 
piirkonnas enam kohanud. Jaanuari keskel oli lund veel kohati, kuid kuu ldpus 
saabus kulrnalaine ja rnaha sadas paarkurnrnend sentirneetrit lund. Kiilrnad kestsid 
veebruari keskpaigani. Nahtud sookurg vbis liikuda rnujale soodsarnasse piirkonda, 
kuid vdis toidupuuduse ja kulrna tdttu ka hukkuda. 2001. aasta kevadel saabusid 
piirkonda esirnesed kaks sookurge 13. rnartsil. ' 

Rein NeIlis, Renno Nellis & Vello Nellis 

Kootsiitsitaia talvitumis'st P i i r n ~  i\'interirt,y Reed Ritrrtirtgs itt Piirtiu 
Rootsiitsitaiat Eest~s talvituiaks ei peeta (Lilleleht, V. & Leibak, E. 1993: Eesti 
lindude sustemaatiline nimestik, staatus 'ja arvukus. Hirundo 1993 (1): 3-50; 
LGhmus, A. et a/. 1998: Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus. 
Hirundo 11: 63-83), kuigi 195211953 talvel kohati uht isendit Parnu linna roostikus 
(Rootsmae, L. & Veroman, H. 197'4: Eesti laululinnud. Valgus, Tallinn.). Ent 1999. 
aastal kuulsirne Parnus rootsiitsitajat 21. novernbril, jargrnisel paeval nagin Parnu 
jde suudrnes veel kahte isendit ja 30. detsernbril kahte salka (kolrn ja viis lindu). 15. 
jaanuaril 2000 vaatlesin rannaldigul Parnust Uuluni nelja uksikut rootsiitsitajat (uhte 
neist Uulus). Kogu veebruari ja ka jaanuari jooksul vdis liiki kohata Rannapargi 
taga roostikus, kus peatus 24. veebruaril vahernalt 10 isendit. Jaanuari ldpus ja 
veebruaris kaisirne korduvalt ka rnujal Parnu linna roostikus, kuid seal enarn 
rootsiitsitajaid ei kohanud. Jai rnulje, et linnud kogunesid talve sijvenedes 
Rannapargi taha, vahern kui kolrne hektari suurusele roostunud alale. Sarna paika 
eelistasid ka roohabekad, neid peatus seal kuni 25. Seega vdib 1999/2000 talvel 
tehtud vaatluste pdhjal oelda, et Parnu lahe roostikes talvitub vahernalt 20 
rootsiitsitajat ja pole vdirnatu, et nende aw ulatub kuni 50 linnuni. 

Zndrek Tarnmekand 
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' Sookure talviturnise kohta Eestis vt. ka Eest~ Loodus 1998 (I 111 2), Ik. 521. Toim. 


