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Kokkuv6te. Haraka (Pico l ~ i c n )  awukust hinnati 1963.-1998. a. ca 100 krn2 Saue vaatlusalal 

Tallinna lihistel, kasutades joontakseerirnist 25+25 m laiusel loendusribal. Maastik on 

rnosaiikne, kuid pidevalt on suurenenud kultuurmaastiku osatahtsus. 1960. aastatel pesitses 

harakas valdavalt vaid voserikes, hiljern levis liik ka koikjale rnujale, sealhulgas inirn- 

asulatesse. Vosarnetsade eelistarnine jai pusirna, kuigi selle biotoobi suhteline osatahtsus 

elupaigana langes. 1963. a. pesitses 60 krn2 alal ca 30 paari, 1990-ndatel aga juba ca 480 paari. 

Olulisirnaks arvukuse kasvu pohjuseks voib pidada soodsaid toitumistingirnusi inim- 

asustuse laheduses. 

Sissejuhatus 

Harakas (Pica pica) valiti Eesti Ornitoloogiaiihingu poolt 2003. aasta 

linnuks. Seda tavainimesegi jaoks tuntud huvitava kaitumisega vareslast pole 

tegelikult piisavalt uuritud. Liik on oma 1940.-1960. aastate arvukuse madal- 

seisust edukalt iile saanud ning asunud jarjest hoogsamalt linnadesse iile 

kolima (Leibak et al. 1994). Kaesolev too piiiiab anda teavet, kuidas selline 

protsess lahimoodanikus Tallinna lahistel algas ning kasitleb haraka arvukuse 
muutusi ka teistes biotoopides. 

Materjal ja metoodika 

Saue vaatlusala paikneb Harjumaal Laagri (Tallinna idaserv)-Saku-Kiisa- 

J6gisoo-Keila-Laagri vahelisel maa-alal, UTM ruudustiku jargi p6hiliselt LF1 

cl  ja c2 piirides. Kogu vaatlusala h6lmab umbes 100 km2, kuid valdav osa 

loendustest toimusid 60 km' suurusel tuumikalal. Maastik on suhteliselt 
mosaiikne, kultuurmaastiku osatahtsus on aastate jooksul iiha suurenenud. 

Kunagise vaikese asula asemel laiub praegu Saue linn. Samas on vaatlusalal 



Hirundo 16 (Z), 2003 8.5 

\'c,ctl piisavalt ehtsat loodusmaastikku, metsatukkasid keset kultuur- 

,~\:,~rnaastikku ja puisniitusid. Siin-seal leidub vaikseid vdserikke, talud on 

c~n,imasti puudega umbritsetud ning kiilad paiknevad seetottu valdavalt 
\:,irjukates puistutes (vt. ka Tuule et 01. 2001). 

Kaesolevas toos on haraka asustustihedusi analuusitud neljas elupaikade 

firupis: puisniidud, vdsametsad (sarapikud, lepikud ja ulejaanud vosad), 

tciscd metsad ning Saue alev/linn. Kuna loendusmeetodiks oli joon- 

takseerimine, siis kasitletakse vaid liihidalt liigi esinemist iiksiktalude juures, 

samuti puudutatakse iiksnes p6gusalt haraka vahest pesitsemist pdldudel- 
k a1 : lamaadel (enamasti teegarsetel puudel). 

E. Tuule alustas jarjekindlaid linnuvaatlusi Saue-Kanama umbruskonnas 

1950. aastate teisel poolel ning need kestavad tanini. Kuna kaesoleva 
kokkuvotte teemaks on haraka arvukuse muutused, siis kasutatakse siin ara 

linnuloenduste kaigus saadud algmaterjalid selle liigi kohta. Haraka pesitsus- 

aegset asustustihedust hinnati joontakseerimisega, arvesse vdeti 25+25 m 

loendusribasse jaavad haudepaarid (voimalusel ka asustatud pesad). 

Peamiselt olid kasutusel kindlad pohitransektid, mis aastate jooksul seoses 

maastikumuutustega mdnevdrra siiski muutusid. Loenduste maht erinevates 
biotoopides oli enam-vahem vordne nende biotoopide proportsioonidega 

looduses. Kbige rohkem teostati vaatlusi Saue-Kanama piirkonnas (eriti 1960. 

aastatel) ja Saue alevisjlinnas ning selle lahiiimbruses. Kokku labiti loenduste 

kaigus 7580 km, kuid et vahel kulgesid biotoobid kbrvuti, kujunes 

kogukilometraaiiks 7756 km. Asustustiheduse muutuste kirjeldamise 

hdlbustamiseks on 36-aastane vaatlusperiood jagatud kolmeks vbrdseks 

ajavahemikuks: 1963-1974, 1975-1986 ja 1987-1998. Toomahukaimaks 
osutusid aastad 197551980, 

Pesitsevate harakate loenduse ajaks oli vahemik keskmiselt 24. aprillist 

(amplituudiga 17.04-01.05) 10. juunini (31.05-18.06). Taiendavaid vaatlusi 
sooritati alates kevadtalvest, kahel esimesel aastakiimnel toimusid uuringud 

aastaringselt. Kuna andmed haraka talvise esinemise kohta aitavad paremini 

rndista tema pesitsusaegset levikut, siis on liihidalt kasitletud kaesolevas 

artiklis ka seda aastaaega. 
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Tulemused 

1960. aastate algul pesitses harakaid vaatlusalal vahe ning vaid 

asulalahedastes lepikutes ja sarapikes. Arvestades tolleaegset asustustihedust 

ja teades seireala tuumiku maastikulist jaotumust (Tuule et nl. 2001), v6ib 

1963. a. 60 km' alal pesitsenud harakapaaride ligikaudseks iildarvuks hinnata 

30 haudepaari (ehk 0,5 paari 1 km' maastiku kohta). Esimese loendusperioodi 

keskmine arvukus oli juba ca 45 paari (0,75 paari/km2), teisel perioodil ca 145 

paari (2,4 paari/km') ja viimasel perioodil ca 480 paari (8,O paari/km2). 

Haraka elupaigana on kogu aeg domineerinud vdsametsad (joonis I), 
kuigi selle biotoobi suhteline osatahtsus elupaigana on langenud: 1960-ndatel 

pesitses siin 84,7% paaridest, 1970-ndatel kahanes vastav niiitaja 64,4 

protsendini ja 1990-ndatel oli see vaid 32,7%. Liigi arvukus vdsametsades oli 

kolmandal perioodil 2,3 korda k6rgem kui esimesel perioodil (tabel I), kuid 

iilejaanud elupaikades kujunes haraka arvukuse tous markimisvaarselt 

suuremaks - metsades oli vastavaks koefitsiendiks 5,7 ja puisniitudel 7,l. 

Inimelamute juures levis liik samal ajal aga veelgi kiiremini. Arvukuse muutus 

on seega kdigis elupaikades olnud pidevalt tdusev. Erandiks on siin vaid 

vdsametsade asustustiheduse ndrk langus uurimisperioodi viimases 

kolmandikus. Kui vaadelda pesitsusloenduste tulemusi aastate ldikes, siis 

vdib taheldada seadusparasust: mida arvukamalt harakas mingit biotoopi 

asustas, seda ahtamaks osutus tema arvukuse kdikumiste amplituud (tabel 1). 

-0-Vosarnetsad -f Metsad -0- Puisniidud -A-Saue alevninn 

1960 1970 1980 1990 2000 

Aasta I Year 

Joonis 1. Haraka asushtstihedus Saue vaatlusalal aastatel 1963-1998. 
Figure I. Breeding density of the Magpie in Saue study area, 1963-1998. 



l abel  1 .  Haraka  asustust ihedused Saue seirealal, esitatud on  keskmine + standard- 
I ~ , r lve,  su lgudes  m i i n i ~ n u m  ja maks imum.  Ajaperioodid: 1 - 1963.. ,1974, 2 - 

IU75 . . .  1986, 3- 1987 ... 1998. 

Iirhle I .  Breeding tlensiry of the Magpie (clverogefSD, rnin-mcix irl brcickers) bl the 
.\rrr-I-olrntlings of Saue d~tring ihrer strtcly per.iotls ( I  -- 1963 ... 1974, 2 - 1975 ... 1986 trr~d 3 - 
19x7 ... 1998). 

Biotoop / BI[J~LJ{~~ 
Periood Puisniidud Vosarnetsad Teised metsad Saue 
Period Wooded Y o u n ~  Oldu fi~rests alev/linn 

rliendozos j~r-ests Smle tozon 

'l'r'lnsektide pikkus 48,2+15,0 18,9+5,3 77,1+28,4 12,6+16,1 
(krn aastas) 2 74,8?3 1,4 20,5?7,4 110,5+37,6 76,1+26,4 
Lcrl~t11 c$transects, 3 51,2f 11,s 13,0+1,9 66,5+11,4 41,6+17,2 
(krr~ per year) 

1 
( 4 1 )  (6,l-19,9) 

Asustustihedus (0,141 

2 4,5+3 19,5+6,7 3+0,8 1,2+1,5 
(paari / krn') 
llensit~y 

( 1 , 9 1 1  (10,6-35,4) (1,84,5) (0-42) 

(pairs per kni') 3 12,1+3,5 27,8+5,1 9,1+2,9 8,4+3,8 
(5,l-17,9) (19,H-37,2) (1,7-12,s) (1,l-12,Y) 

Varieeruvus, CV ('%) 2 67 34 27 125 
CV ofnnni~al denslt!y ('X) 3 29 18 32 46 

1-3 85 42 80 138 
1 0,5 0,s 0,7 

Trend 2 0,s 0 7  0,9 0,Y 
(Pearson'i r) 3 0,s -0,l 0,7 0,s 

1-3 0,9 0 2  0,9 0,s 

I Kultuurmaastikus kujunes rekordaastaks 1991. a. - siis pesitses pdldudel 

iihel ruutkilomeetril 2,4 haudepaari (viis paari 41 km pikkusel transektil). 

Arvestades ka iiksiktalusid ja suhteliselt puuderohkeid lagekarjamaid oli 

I haraka keskmiseks asustustiheduseks kogu avatud kultuurmaastikul 0,5 paari 

I km2, kusjuures vaatlusperioodi algul puudus liik sealt sootuks. 
Haraka keskmine asustustihedus vaatlusalal osutus tervikuna markimis- 

vaarselt kdrgeks ning seda eriti 1990. aastatel. Tundub, et ala oli selleks ajaks 

vahemalt tihedama asustusega piirkondades liigiga juba piisavalt taidetud 
ning vnba eluruumi nappis. Seda oletust naib kinnitavat asjaolu, et mitte- 

I pesitsejate osatahtsus siinses harakapopulatsioonis tdusis hinnanguliselt 

esimese perioodi 5 protsendilt kolmandaks perioodiks 20 protsendile. Lisas on 

esitatud eraldi andmed ka Saue Iahipuistute kohta. Nagu arvata oligi, ahvatles 
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suure inimasula lahedus nii m6negi ,,lisapaari" ka Saue tammikusse v6i 
mannikusse pesitsema. Asula lahedal oli aga pesade inimese poolt ruustamise 

sagedus suur ning korduspesitsuseks koliti tavaliselt asulast kaugemale. 

Arutelu 

Harakas on Saue vaatlusalal elupaigana eelistanud vosametsi, 

vosastunud metsaservi ja p6ldudevahelisi metsatukki, samuti varjukaid 

kiilapuistuid. Vahemal maaral elutseb ta v6ssakasvanud puisniitudel (eriti 

talude juures v6i j6e aares), mitmesugustes metsades, parkides ja nuud ka 

Saue linnas. Praegu pdlgab liik ara vaid suuremaid metsamassiive, 1960-ndatel 

puudus harakas praktiliselt kogu loodusmaastikus, aga 1950-ndate teisel 

poolel oli ta ka oma meelispaikades vaga vaikesearvuline. 

Tuhjade maa-alade asustamine algas muidugi esialgsetest haraka 

esinemiskolletest ning erilisi eelistusi uute alade kasutuselevdtu juures ei 

taheldatud. Algselt taitusid siiski naiteks Saue alevi lahipuistud, kuid samas 
algas ka kaugemate loodusmaastike (hdredam) asustamine. Puisniitude, 

metsatukkade ja kultuur-avamaastiku massilisemat hdivamist liigi poolt 

soodustasid suurel maaral nii inimtegevus kui ka -tegevusetus.  hes st kuljest 

tuli harakale kasuks lohakile jaetud puisniitude ja teiste heinamaade ning 

sootis pdllulappide kiire vdsastumine, mis vdimaldas jarjest uusi sobivaid 

pesapaiku kasutusele v6tta. Teisest kuljest aitas kaasa inimasustuse jarjepidev 

suurenemine ja 1960-ndatel ja 1970-ndatel j6udsalt edenenud p6llumajandus- 

saaduste suurtootmine uhismajandite poolt. See parandas laia toidusedeliga 

liigi toitumistingimusi, eriti rasketel talvekuudel, mil vajalik toit leiti sigalate ja 

karjalautade juurest. Pidevat ja rikkalikku toidulauda pakkus vaikeste maa- 

asunduste korval ka Saue alev, kus valdav osa inimeste toidujaatmetest tollal 

lihtsalt kuhugi aianurka visati. Looduslikud sanitarid - sealhulgas ka harakas 

- koristasid kdik ruttu ara. Loomulikult koondus nuud iga araelamist 

v6imaldava asula umber oma kindel harakate seltsing. Naiteks elatasid 

rnitmel 1970. aastate talvel Saue alevi baasil sel moel end Bra kuni 100-120 

harakat. Linnud oobisid seltskonniti Saue laaneserva lodulepikus ja Saue- 

Kanama sarapikus, kust nad hommikuti kuni 60-70 isendiliste salkadena alevi 

piirile lendasid ning siis kiiresti toituma hajusid. Sellistes talisalkades 
osalemine soodustas kindlasti ka noorlindudel paarilise leidmist ning 

vdimalusel asuti seejarel lahikonda pesitsema. FIaraka talvist esinemist 
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I \~~. j~ldavad hasti 1967.-1985. a. labi viidud talviste loenduste tulemused: 

~lc,ndc aastate keskmisena kohati vaatlusalal I0 km l6igul keskmiselt 27,5 

 sendi it ning talvist arvukust sel perioodil iseloomustas tdusev trend (Elts & 

' T ~ ~ u l e  1998). 
V6rdlevad andmed liigi pesitsusaegse arvukuse kohta mujalt Eestist 

txaaegu puuduvad, kuid 1973.-7974. a. pesitses Tallinna aarelinnades 

kcskmiselt 12-16 paari/km2 (Leibak et al. 1994). Haudelindude punktloenduse 

projekti andmetel haraka arvukus aastatel 1983-1998 tasapisi suurenes 

(Kuresoo & Ader 2000). Ka vahemiku 1971-,1990 kohta antud hinnangu 

kohaselt naitas haraka pesitsusaegne arvukus tugevat (ule 50%) tdusutrendi, 

.iga 1991.-1997. a. valitses arvatavasti n6rk langus (Ldhmus et al. 1998). 

Viirnaste aastate vaatlused Saue seirealal jatavad samuti mulje, nagu liigi 

;~rvukus enam ei tduseks vdi oleks koguni langemas. Eesti talilinnuloenduste 

,~ndmed 1990. aastatelt kinnitavad haraka arvukuse kahanemist (Elts 2001). 
Kokkuvotlikult vdib nentida, et eespool esitatud vaatlustulemused Sauelt on 

tiiielikus kooskdlas haraka arvukuse dunaamikaga Eestis viimase poolsajandi 

jooksul. Tanu mitmetele soodsatele asjaoludele tdusis liigi asustustihedus siin 

markimisvaarselt kdrgele. Seda huvitavam ja vajalikum oleks algust teha uue 

loenduste seeriaga. 

Numbers and population dynamics of the Magpie 
in the surroundings of Saue, 1963-1998 

Breeding Magpies (Pica pica) were counted in an approximately 100 km2 

arca in the surroundings of Saue (near Tallinn), in 1963-1998. The landscape is 

mosaic and the share of open agricultural habitats has increased during the 

study years. The densities were estimated according to line transect counts on 

50-m wide transects. In the 1960s, the Magpie was breeding mainly in young 

forests (thickets), later the species spread to other biotopes, including human 

settlements (Figure 1, Table 1). Although the species continuously preferred 

thickets, the share of this biotope as breeding site decreased: from 84.7% of 

pairs bred in the 1960-ties to 64.4% in the 1970s and 32.7% in the 1990s. The 
total numbers have increased significantly, 30 pairs of Magpie bred in a 60 km2 

area in 1963, but about 480 pairs in the 1990s. Most important reason for the 
Increase is probably the favourable food supply near human settlements and 
farms. 
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Lisa. Haraka asustustil~edus (paari/km2) erinevates biotoopides ja piirkondades 
Sauel ja selle iimbruses. Esitatud on kolme 12-aastase vaatlusperioodi (I - 

1963.. ,1974, 2 - 1975.. ,1986 ja 3 - 1987.. ,1998) aastate keskmised, standardhalbed, 
miinimumid ja maksimumid. 

Appendix. Br-eeding r l e n s i ~ ~  (paiu.~ per knz2) of the Magpie irz rliffere~~t Dioropes ard .siles in 
the surro~indings of Sale  durirzg three periocls (1 - 1963 ... 1974, 2 - 1975 ... I986 and 3 - 
1987. .. 1998). 

- 
Riotoop vBi piirkond 

Keskmine /Average S D  Min Max 
Biotowe or site 

1 2 3 1-3 1 2  3 1 - 3 1  2 3 1 2  3 

Kaasikud /Birchforest 3,l 1,5 12 5,5 4,6 2,2 11,8 8,6 0 0 0 13,3 7,7 33,3 

Kuusikud /Spruce forest 0,2 1,2 4,l 1,8 O,h 1,2 2,3 2,3 0 0 0 2 4 8 

Mannikud / Pine forest 1,7 2,9 9,4 4,6 1,4 1,h 2,9 4 0 0,8 1,9 4,7 5,3 12,8 

Sarapikud / Hazel woods  12,4 21,l 27,9 20,s 6.4 7,8 6,l 9,2 1,9 10,9 16,7 23,5 37 37,7 

Puisniidud 1,7 4,5 12,l 6,l 1,4 3 3,5 5,2 0,l 1,9 5,l 4,l 11 l7,9 

Wcwded rneado7os 

Saue alev/linn 0 1,2 8,4 3,2 0 1,5 3,8 4,4 0 0 1,l 0 4,2 12,9 

Saue town 

Saue rnannik 2,h 4 11,9 6,2 2,3 1,9 3,5 4,9 0 2 4,4 6,4 8,2 17,5 

Satle pine zuood 

Saue park 0,3 1 4,l 1,8 0,4 1,3 3,5 2,7 0 0 0 1,4 4,2 12,9 

Sot,e park 

Saue tamrn~k 3,2 3,9 13,l 6,7 5,h 1,6 4,l 6,l 0 1,s 4,3 20,2 7,3 19 

Sazle oak wood 

Ridak~ilad 0,l 6,4 17,l 7,9 0,2 3,7 8,4 8,8 0 0 5,l 0,4 11.4 36,4 

Lineal- ulllaxes 


