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Kokkuv6te. Artiklis vdetakse kokku 1999.-2003, a. andrned Eesti tavalisemate riiovlindude 

asustustiheduse (19 vaatlusala pdhjal) ja sigivuse kohta ning vBrreldakse neid varem 

kogututega. Roovlindude keskmine ~ildtihedus oli 41 pesitsusterritooriumi 100 km2 kohta, 

millest viis arvukamat liiki moodustasid 69% Vdrreldes aastatega 1994-1998 oli olulisim 

rnuutus kanakulli (Accipiter gentilis) arvukuse vahenemine keskmiselt 34% vdrra. Langes ka 

kanakulli sigivus. ~ s n a  usaldatavad olid veel roo-loorkulli (Circus aeruginoslls) arvukuse 

tdus ning varbkaku (Clotrcidit~m passerlnzlr7i) taandumine. Kdrvukratsu (Asio ntus) arvukus 

pusib alates 1980-ndate ldpust keskmiselt samal tasemel, kuid koigub kolmekordses ulatuses 

ja kolmeaastase perioodiga; 2002. a. oli liigi suurim teadaolev kdrgseis (keskmiselt 5,9 

pesitsusterritooriumi / 100 kmz). Alates 1990. aastast korduvad kolrneaastase vahega ka 

uruhiirlastest toituvate liikide edukad sigimissesoonid. Roovlinnuprojekt on seni 

vdimaldanud jalgida arvukust 16 ja sigimisedukust 11 liigil. Uute toosuundadena on 

alustatud pesade ja pesitsusterritooriumide digitaalse kaardi loomist ning spetsiaalset toad 
haruldaste Ink~dega. 

Sissejuhatus 

Roovlinnud - haukalised, pistrikulised ja kakulised - moodustavad 

Eestis pesitsevatest linnuliikidest arvestatava osa, kuid nende arvukus on 

suhteliselt vaike (Elts et nl. 2003). Seetottu ei saa roovlinnuasurkondade 

kaekaiku jalgida tavaliste linnuliikide jaoks mdeldud loendusmeetoditega. 

Selleks ei piisa ka iiksikutele biotoopidele suunatud projektidest, sest 

roovlinnud asustavad vaga mitmesuguseid maastikke. Kui silmatorkavaid ja 

haruldasi kotkaid - merikotkast (Hnlineeftls albicilla), madukotkast (Circnettls 

gallict~s), suur-konnakotkast (Aqz~iln c l n ~ ~ g a ) ,  kaljukotkast (Aqt~ilu clzrysnetos) ja 

kalakotkast (Patidion lzalinettls) - piiiitakse meil jalgida iildloenduse teel, siis 

sagedasemate liikide jaoks on m6eldud valja paris omaette metoodika, mis 

sisaldab absoluutloendust piisaval arvul suurtel piisialadel, nn. riiovlinnu- 



ruutudes (Saurola 1986, L6hmus 1994). Lisaks arvukusele jalgitakse seal ka 

roovlindude sigivust, sest nende lindude eluiga on pikk ja keskkonnamiijud ei 
pruugi kohe avalduda arvukuse muutustena. 

Roovlindude vaatlemine pusialadel on entusiastide parusmaa, mis 

kujunes Eestis tosiseks seireprojektiks alles aastakumnete jooksul. Siiski on see 

nuudseks juba kumme aastat olnud Eesti Ornitoloogiauhingu projektina 

riikliku keskkonnaseire osa. Kokku on voetud esimese viie tooaasta (1994- 

1998; L6hmus 1999a) ja arvukuse osas ka riiklikule programmile eelnenud 

"viisaastaku" (1989-1993) tulemused (L6hmus 1994). Kaesolevas artiklis 

kasitletakse 1999.-2003. aastal saadud tulemusi, mis vdimaldavad roovlindude 

arvukust kasitleda kokku 15 aasta ja sigivust kiimne aasta ulatuses. 

P6hikiisimusteks on 1) kas varasemad negatiivsed suundumused - kanakulli 
(Accipiter gentilis) taandumine ja vaikepistriku (Falco coltimbarius) aarmine 

madalseis (Ldhmus 1999a) - jatkuvad, 2) milline on uruhiirlastest toituvate 

liikide arvukuse ja sigivuse aastatevaheline kdikumine, mis regulaarsuse t6ttu 

pakub huvitavaid vdimalusi pisiimetajate uurimiseks ning roovlindude kae- 

Joonis 1. Roovlinnuseire-alad Eestis 1999.-2003. a. Halliks varvitud aladel maarati 
iiksnes pesitsust~~lemusi, mustaks varvitud aladel ka arvukust. 

Figure I. Raptor .survey plots in 1999-2003 in Estonia. 172 grey areas orzlv breedirzg resu1t.r 
were r-ecorded; in block at-eos olso ce11 .s~~ was perforrnetl. 
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kaigu ennustamiseks (L6hmus 1999b), 3) milliste liikide kaekaiku projekt 

voimaldab jalgida ning kuidas peaks toimima teistest roovlinnuliikidest 

ulevaate saamiseks. 

Materjal ja metoodika 

Roovlindude arvukust maarati 1999.-2003. aastal 19 ning pesitsus- 

tulemusi veel kolmel vaatlusalal (joonis I), lisaks paiguti valjaspool neid. 

Aastate jooksul on jarjest suurenenud hasti uuritud alade (kus loendatakse 

koiki liike ja hinnatakse nende sigivust) iildpind, mis iiletas minimaalselt 

vajaliku 1000 km2 kiinnise (L6hmus 1994) k6igil siinkasitletavatel aastatel 

(joonis 2). Ehkki uurimisalade asukohad lahtuvad vaatlejate paiknemisest, 

kajastab nende maastikuline jaotus uldiselt hasti Eesti keskmist. Pollumaad on 

seirealadel keskmisest siiski pisut enam ja metsi (eriti okasmetsi) pisut vahem 

(tabel 1). Toenaoliselt peegeldavad saadud asustustihedused iihtlase levikuga 

liikidel kullalt hasti Eesti tegelikku keskmist. 

Tabel 1. Eesti roovlinnuseires 1999.-2003. a. loendatud alade maakate, vBrrelduna 
Eesti omaga (CORINE andmebaasi jargi). 

Table I .  Laud cover  of raplor plots, compared with the land cover. in the whole Estorzia 
(acco~-ding to  the CORINE &tabuse). 

Maalcattetuup / Land cover type '%) kogupindalast 
'% of tlltll/ area 

Seirealad Eesti " 
Survey plots 

Tehisalad / Artificial st~vfaces 1,3 1,9 
P6llumajandusmaa / Agricziltziral areas 40,O 32,4 
Mets / Forest 43,7 47,2 
incl. lehtmets / decidtlous firest 13,3 9,8 

segamets / rniredj~res f  17,s 18,7 
okasmets / conifcrotls forest 13,O 18,8 

Uleminekulised metsa-alad / Transitional7~1oodland/scrtlb 7,o 8,1 
Muud poolloodusl~kud alad / Other serninattlral areas 0,9 1,s 
Margalad / Wetlands 61 4,3 
Veekogud / Waterbodies 1,o 4,6 

" Melner (1 999) jargi / accordiilg to Meiner (1 999) 



Roovlindude arvukust hinnati pesitsusterritooriumide (edaspidi: PT) 
arvuna ning produktiivsusena kasitleti lennuvciimestunud poegade arvu PT 

kohta (tapsemalt vt. L6hmus 1994, 1997). Keskmiselt tehti igal alal 2/3 

vaatlusaastatest vahemalt 150-300 tundi valitoid 100 km2 kohta, millest peaks 

arvukuse maaramiseks piisama (Lcihmus 1999, aga vt. siiski Ldhmus 2001a), 

kusjuures vaid iihel alal ei ulatunud loendustundide arv iihelgi aastal 

soovitatava kiinniseni. 

Et uurida v6imalike pesapaikade asustatust eri liikide poolt, registreeri- 

sid vaatlejad vdimalikult palju niisuguseid paiku, lahtudes spetsiaalselt Eesti 

oludele kohandatud jaotusest. 1999-2003 kontrolliti aastas keskmiselt 1439 

potentsiaalset pesapaika, sh. 493 suurt "risupesa" (viude, kanakulli, kotkaste 

vcii must-toonekure pesa), 198 vareslaste vdi oravate pesa, 52 suurt tehispesa 

(kanakullile, viudele, kotkastele, must-toonekurele), 5 tehispesa kalakotkale, 

12 vaikest tehispesa (tuuletallajale, kcirvukratsule), 7 pesakasti tuuletallajale, 

25 pesakasti handkakule, 18 pealt lahtist pesakasti handkakule, 97 pesakasti 

kodukakule, 25 pesakasti karvasjalg-kakule, 11 pesakasti varbkakule, 217 

suurt looduslikku ddnsust vdi mustrahni pesakoobast, 252 vaiksemate rahnide 

pesakoobast ning 27 muud sobivat kohta (joonis 2). 

Aasta I Year Aasta /Year 

Joonis 2. Rliijvlinnuprojekti loendusalade i~ldpind ning kontrollitud potentsiaalsete 
pesapaikade arv Eestis aastatel 1994-2003. 

Figure 2. ?'he totcll o r ~ o  of ceris~tsed plots aizrl the ~iur~zher of poterzrial rzest sites checked 111 

the frclrne of ihc I-nl~ror iizorzitorin~ p1-0ject LI E.rtorzia, 1994-2003. 



Keskmine asustustihedus (tabel 2) peegeldab aladevahelist keskmist PT- 

de arvu 100 km2 kohta, kusjuures iga ala kohta arvestati sealsete vaatlusaastate 

keskmist. Arvutamisel iihendati kahe kaige vaiksema ala (Ndva ja Emmaste) 

andmestik neile lahimate alade (vastavalt Palivere ja Mustjala) omadega, et 

vahendada alade vaiksusest tulenevat juhuslikku varieeruvust loendus- 

tulemustes. Selle tulemusena on asustustiheduse arvutamisel kasutatud alade 

pindala vahemikus 50-200 km'. 

Arvukuse pikemaajaliste muutuste hindamisel oli pdhimeetodiks 

perioodi keskmise vdrdlus eelmise perioodi (1994-1998) omaga. Et vaatlusalad 

selle kumne aasta jooksul siiski kuigivdrd muutusid, kasutati asustustiheduse 

paarilist vardlust 12 ala kohta, kust oli vdimalik arvutada keskmine 

asustustihedus mdlemal perioodil. Joonisel 1 margituist ei olnud niisuguseid 

andmeid Mustjala, Perakiila, Kiltsi, ~ v i ,  Luitemaa ja Saarepeedi kohta. Saue 

kohta kasutati andmeid 60 kmz (Tuule et al. 2001) ja Kilksamal40 km2 alalt. 

Luhiajalistest (aastatevahelistest) muutustest sooviti kaesolevas toos 

kirjeldada vaid kaige suuremaid. Seetattu jarjestati liigid esmalt aastate 1994- 

2003 keskmiste asustustiheduste vahelise variatsioonikoefitsiendi alusel. Edasi 

uuriti vaid kdige kdikuvama arvukusega liike, milleks I )  arvutati arvukuse 

suhteline erinevus iga kahe jarjestikuse aasta vahel ja viidi see vdrreldavusse 
1993. aastaga (L6hmus 1999a); 2) korrigeeriti paarikaupa tehtaval analiiusil 

kergesti tekkivat juhuslikku trendi, parandades samade alade andmete alusel 

pikemate ajavahemike tagant arvukuse kdrgseisude asukohti ja nendest 

lahtuvalt uuesti kahe eelnenud (vahepealse) aasta omi (joonis 3). Kdrgseisud 

valiti selleparast, et siis oli loendatud lindude arv kaige suurem ja 

parandamine eeldatavasti kdige tapsem. 

Tulemused 

Arvukus ja selle nzuut~~sed 

Eesti roovlindude keskmine asustustihedus seirealadel viimasel 15 aastal 

on naidatud tabelis 2. Viis arvukamat liiki moodustasid 1999.-2003. aastal 
keskmiselt 69% riiovlinnupaaridest, neist piisivalt kdige enam hiireviu (Buteo 

buteo) (33%), siis kodukakk (Strix nliico), handkakk (S. urnlensis) ja kdrvukrats 

(Asia o t ~ ~ s )  (igaiiks 9%) ning raudkull (Arcipiter tiisus) (8%). Viimane on kiill 



tiienaoliselt arvukam, sest peidulise eluviisi tdttu hinnatakse tema arvukust 

kaardistamisel kuni kaks korda alla (Ldhmus 2001a). Vaikepistrik ja soorats 

(Asio flanzn~eus) olid iiliharuldased, neist esimene asustas 1 PT Nova1 2001. a. 

ning teine Luitemaal 2003. a. 

Perioodide 1994-1998 ja 1999-2003 keskmiste asustustiheduste vordle- 

mine 12 mdlemal perioodil uuritud ala vahel maaratles ainsaks vaga oluliseks 

muutuseks kanakulli arvukuse languse (t=3,6; df=ll; P=0,004). Kahanemine 

Tabel 2. Roovlindude keskmine asustustihedus Eestis viimasel 15 aastal 
(vaatlusalade keskmine). Perioodi 1999-2003 andmed parinevad 17 alalt k o p -  
pindalaga 1870 km2 ning lisaks keskmisele on antud ka suurim nendel aastatel leitud 
asustustihedus. 

Table 2. Avernge breeding de~zsity of raptors nnd owls in Estonia ill the last 15 years (nzenn 
of plots). The 1999-2003 dntn 01-e from 17 plots (tot01 rrr-en1870 knzz); also the ntnximum 
recorded density front this period is indicated. 

Liik / Species Asustustil~edus (PT / 100 km') 
Density (breeding territories per 100 krn'i 
Keskmine + 95% usalduspiirid Max 
Mean + 95'X confidence in&rvals 

1989-93" 1994-1998b 1999-2003 
Herilaseviu PERAPI 1,75 2,12 0,46 2,30 + 0,47 6 4  
Kanakull ACCGEN 2,19 2,20 t 0,64 1,32 + 0,49 4,4 
Raudkull ACCNIS 2,50 3,hl + 0,87 3,28 + 0,75 7,s 
Roo-loorkull CIRAER 0,69 1,24 + 0,73 2,07 + 1,02 9,0 
Valja-loorkull CIRCYA 0,67 0,56 + 0,62 0,65 + 0,41 3,3 
Soo-loorkull CIRPYG 0,70 0,53 + 0,26 0,70 + 0,35 3,0 
Hiireviu BUTBUT 11,39 13,32 t 2,32 13,61 t 2,17 24,7 
V-konnakotkas AQUPOM 1,35 1,15 + 0,65 1,34 + 0,63 4,0 
Teised kotkad / Other eagles 0,95 0,46 + 0,43 0,63 + 0,48 4,0 
Tuuletallaja FALTIN 0,99 0,97 + 0,56 0,66 t 0,62 6 7  
Vaikepistrik FALCOL 0,10 0,02 + 0,04 0,02 + 0,03 0,s 
Loopistrik FALSUB 1,37 1,26 + 0,33 1,62 + 0,44 5,6 
Kassikakk BUBBUB 0,61 0,27 + 0,31 0,29 + 0,27 2,0 
Varbkakk GLAPAS 0,46 0,51 + 0,39 0,49 + 0,39 4,3 
Kodukakk STRALU 2,62 3,70 + 1,55 3,89 + 1,83 16,0 
Handkakk STRURA 4,18 4,29 + 2,24 3,70 + 1,26 10,6 
Kdrvukrats ASIOTU 2,07 2,58 + 1,11 3,87 + 1,33 14,O 
Soorats ASIFLA 0,123 0.02 + 0.03 0.03 + 0.05 0.9 
Karvasjalg-kakk AEGFUN 0,44 0,47 + 0,42 0,51 + 0,39 4 2  
Koklcu 1 Total 32,75 37,03 40,97 t 4,02 78,9 

"Lohmus (1994) jargl / iiccoriiing to Ldliiiitis 11994) 
k 6 h m u s  (1999a) jargi / flccordlng to L5hirius 11999a) 



oli neil aladel viie aasta jooksul keskmiselt 0,8i0,4 PT 100 km' kohta ehk 34'Yn. 

Arvestades juba eelmiseks perioodiks toimunud langust (L6hmus 1999a), on 

kanakulli asurkond vahenenud Eestis kiimne aastaga umbes kaks korda. 

Teiste sagedasemate liikide osas olid iisna usaldatavad ka roo-loorkulli (Circt~s 

aer~.~gi~zos~~s) (t=-2,O; df=ll ;  IJ=0,070) ja kdrvukratsu arvukuse t6us (t=-2,O; 

df=ll ;  P=0,073) ning varbkaku (Glat~cidit~nz passerilzl~nz) arvukuse langus (t=1,8; 

df=ll ;  P=0,092). Viimane on tahelepanuvaarne selle poolest, et keskrniste 

lihtvdrdlus (tabel 2) sellele kuidagi ei viita. 

Asutustiheduse aastatevahelised kdikumised olid vaikesed hiireviul 

(kiimne aasta keskmiste vaheline variatsioonikoefitsient 7'/0), raudkullil (12%), 

herilaseviul (Perizis apivouus) (13%), kodukakul (13%), handkakul (18%) ja 

ldopistrikul (Falco sl~bbt~teo) (19%), samuti roovlindude koguarvukuses (7%). 

Teiste iildiselt piisiva arvukusega liikide seas oli varieeruvus ebaiihtlase 

levikuga vaike-konnakotkal (Aqtlila ponzarina) (24%) k6rgem tdenaoliselt 

aastati veidi erineva vaatlusalade valimi, kanakullil (27%) arvukuse languse 

ning roo-loorkullil (34%) nii alade muuturnise kui ka arvukuse t6usu tdttu. 

- - .a-.- paariline vZIrdlus /paired comparison 

A p a r a n d a t u d  1 corrected 
9 

Aasta I Year 

Joonis 3. Kdrvukratsu arvukuse diinaamika seirealadel 1987.-2003. a. Vordlusaastaks 
on 1993. Esitatud on iga kahe jarjestikuse aasta vdrdlus samadel aladel ja selle 
parandatud kuju, lnls arvestab ka pikemaid ajavahemikke (1992. a. vs. 1996, 1999. ja 
2002. a. tipud). 

Figure 3 .  Populntion dynnmics of the Long-enrecl owl irz the Estorzinrz raptor p1ot.r irz 1987- 
2003. The rqfere~ice yet/?- is 1993. A siniple con~purrso~~ of snrne n1.eo.r in two subseque~lt 
yeanr onrl tr corrected venrion nre shown. 111 the Itrtter, rlie top  lumbers in 1996. 1999 clricl 
2002 were nrldilioncrll~~ corrected ir~ relutio~i to 1992. 



Kumnest meie tavalisemast roovlinnust fluktueerus eelkdige korvukratsu 
arvukus, milles kogu olemasolevat andmestikku kasutades vdib margata 

kolmeaastast tsuklit (joonis 3). Joonis naitab ka seda, et ulalmainitud arvukuse 

,,tdus" tulenes 2002. a. vaga korgest arvukusest, mil Eesti keskmine oli 1720 

km2 andmetel koguni 5,9 PT/100 km2. Sarnane kdrgseis oli ka tosin aastat 

varem (1990) ning liigi uldseisund paistabki viimasel kahel kiimnendil 

piisivana. Fluktuatsioonide ulatus (1998. a. rnodnast 2002. a. tipuni) on Eestis 

kokkuvbttes olnud umbes kolmekordne. 

Sigivus 

Aastatel 1999-2003 leiti projekti kaigus 1889 asustatud roovlinnupesa 

ning maarati kindlaks 1540 rdngastusealise ja/vbi lennuvbimelise pesakonna 

suurus (tabel 3). Enamiku ljikide andmestik kaesolevast perioodist on marksa 

suurem ning loodetavasti ka tapsem kui aastate 1999-2003 oma. Esmakordselt 

maarati kindlaks mbned varbkaku pesakonna suurused ning saadi vahemalt 

kumnel vaatlusel tuginevad hinnangud soo- (Circzis pygargtls) ja valja-loorkulli 

(C. cyanet~s) pesakonna suuruse kohta. 

Uruhiirlastest toituvate liikide sigivus jatkas kolmeaastase vahega 

korduvate kdrgseisude rutmi, perioodi jooksul lisandus varem teada olnud 

1990., 1993. ja 1996. a. tipule (Ldhmus 1999a, b) veel kaks - 1999. ja 2002. aastal. 

Vaike-konnakotkal ja Kagu-Eesti hiireviudel on see muster vaga selge ning 

tapsemalt kirjeldatud mujal (Ldhmus & Vali 2004). ijldjoontes sama kinnitab 

viimase kumne aasta andmestik meie kolme tavalisema kakulise pesitsus- 

katsete kohta, kellest handkakul kajastusid vahemalt mingil maaral kdik 

mainitud kdrgseisud (joonis 4). Kdrvukratsul ei ilmnenud 1996. ja kodukakul 

1999. aasta eeldatavat kbrgseisu, kuigi lennuvdimelised pesa-konnad olid 

keskmisest tunduvalt suuremad (kdrvukratsul 1996. a. iiheksas pesakonnas 

keskmiselt 3,7 poega, kodukakul 1999. a. iil~eksas pesakonnas 3,6 poega). 

Suhteliselt tagasihoidliku koondnaitaja pdhjustas neil aastatel madal pesitsus- 

edukus. Vaga oluline on siiski see, et paiksete kodu- ja handkaku sigivuse 

kdige muutlikumat komponenti - pesitsevate paaride osatahtsust (Saurola 

1989) - ei ole Eesti roovlinnuseires toomahukuse tottu seni iildse uuritud (aga 
vt. Ldhmus et nl. 1997). 

Vorreldes perioodide 1994-1998 ja 1999-2003 koondnaitajaid, ei leitud 
olulisi erinevusi edukate PT-de osatal~tsuses, kiill aga pesakondade keskmises 
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s u u r u s e s  ( tabel  3). Hi i rev iu l  ol id ni i  rongas tusea l i sed  ku i  ka  lennuvoi rne l i sed  

p e s a k o n n a d  v i imase l  per ioodi l  olulisel t  s u u r e m a d ,  kanakul l i l  ja raudkul l i l  a g a  

l ennuv6 ime l i s ed  pe sakonnad  olulisel t  va ik semad  k u i  v a r e m .  V a h e m  k a l d u s  

p o e g i  l e n n u v 6 i m e s t u m a  k a  loopis t r iku  ja k o d u k a k u  p e s a k o n d a d e s  (U-test: 

0,05 < P < 0,l). 

Tabel 3. Rliovlindude sigimisedukus 1999.-2003. a .  (eri aastate tulemused liidetud). 
Keskmisele on  lisatud (r) usalduspiirid 95% toenaosuse juures, valiinite suurused on  
an tud  sulgudes. 

Table 3. Mearz reprod~lctive succes.r of rc~ptor;r nrzd o ~ ) l s  in 1999-2003 (datcl ,from different 
years pooleclj. 95% corlfiderice irzterva1.s are showri for hr-oods; .sanz~~le sizes in 1~arenthese.s. 

Liik Edukate terri- Pesapoegade Lennuvdimelise Produktiivsus ' 
tooriumide %" keskrnine arv pesakonna suurusb Prodi~ctivity ' 

pesakonnas " Mean no. ~,f 
Species '%, ifstlccessfill Average brood size ,fledglings per 1994- 1999- 

territories" (nestlings) successfi~l nest 1998 2003 
PERAPI 54,7 (95) 1,75 + 0,18 (24) 1,52 + 0,14 (54) 0,62 0,83 
CIRAER 83,7 (43) 3,83 t 0,40 (18) 2,63 + 0,33 (24) 3,06 2,20 
CIRCYA 75,O (4) 3 (1) 2,lO + 0,35 (10) 2,50 1,56 
CIRPYG lOO,O (8) 3,25 + 1,47 (4) 2,27 t 0,60 (11) 2,67 2,27 
ACCGEN 57,1 (140) 2,33 + 0,27 (36) 2,26 + 0,24 (53)# 1,67 1 2 9  
ACCNIS 81,0 (79) 3,19 + O,50 (27) 2,54 + 0,27 (57)# 2,22 2,06 
BUTBUT 59,3 (948) 1,90 + 0,09 (347)* 1,81 t 0,08 (345)* 0,91 1,07 
AQUPOM 57,5 (106) 1,03 + 0,06 (35) 1,02 k 0,04 (45) 0,50 039 
FALTIN 88,9 (27) 3,17 + 0,94 (6) 2,54 + 0,34 (28) 2,33 2,26 
FALSUB 71,4 (42) 2,29 + 0,36 (7) 1,81 t 0,21 (32) 1,07 1,29 
BUBBUB 50,0 (12) 2,17 + 0,79 (6) 2,00 + 0,72 (6) 0,63 1,OO 
GLAPAS - - 2,67 + 1,73 (3) - - 

STRALU 71,3 (101) 3,03 + 0,32 (37) 2,62 t 0,21 (87) 2,22 1,87 
STRURA 68,l (91) 2,00 + 0,27 (33) 1,78 t 0,19 (37) 1 2 0  121 
ASIOTU 69,7 (76) 3,31 + 0,36 (32) 2,73 + O,17 (131) 1,97 1,90 
AEGFUN 60,o (5) - 2,00 + 0,80 (4) 3,22 1,20 

" haukaliste (v.a. soo- ja valja-loorkulli) puhul ktrigi pesa hoidvate PT-de seas, teistel liikidel 
pesitsevate (rnunenud) paaride seas / for Accipitrifi~~iizes (ewcl. Circtls cyanetls et pygargtls) 
aniony nll nesting territories, for otlzer species anlong breeding (laying) pnirs 

tahistatud on 1994.-1998. a.  andmetest (Ldhmus 1999a) oluliselt suurernad (*) ja vaiksemad 
(#) vaartused (U-testi P < O,O5) / signifi'cantly lnrger (*) and smaller (#) values compared zuith data 
from 1994-98 (Lbhmus 1999a) are indicated (U-test: P < 0.05) 

1994.-1998. a. andmed Ldhmuse (1999a) jargi (v.a. vaike-konnakotkas, mis siin 
esmakordselt esitatud), paksus kirjas tulemused, mis pdhinevad vahernalt 10 asustatud pesal 
ja pesakonnal / except for Aqililn yomarina, a11 iiatafron? 1994-1998 according to L6Jlnit~s 11999a); 
estinzates in bold based on at least ten orcupled nests and broods 



Arutelu 

Negatiivsed suundunzused 

Varasemad negatiivsed suundumused - kanakulli arvukuse langus ning 

vaikepistriku madalseis (L6hmus 1999a) - ei poordunud ka aastatel 1999-2003 

paremuse poole. Seet6ttu vaarivad need liigid iiha enam praktilist loodus- 

kaitselist tahelepanu. Lindude jagamisel uue looduskaitseseaduse (2004) 

kohastesse kaitsekategooriatesse soovitaski EOU t6sta vaikepistriku I ja 

kanakulli I1 kategooriasse. Mdlemale liigile on ilmunud juba ka esialgsed 

soovitused pesapaikade kaitseks (Kiristaja & Timm 2003, Kontkanen et al.  
2004), kuigi tuleb tddeda, et arvukuse languse pohjuseid ei ole selged. 

Kanakulli langenud sigivus viitab kull toidubaasi halvenemisele, kuid seda 
pdhjustavad keskkonnamuutused ei ole tapselt teada. Esiteks toitub kanakull 

meil vahemalt pesitsusajal vaga erinevate biotoopide linnuliikidest (Ldhmus 

1993, Vali & Laansalu 2002) ning teiseks mdjutab toidubaas tema kaekaiku 

kdige rohkem talvel v6i varakevadel (Tornberg & Colpaert 2001), mille kohta 
Eestis uuringud puuduvad. Jarelikult on Eestis hadavajalik koguda detailset 

teavet nii kanakulli kui ka vaikepistriku leviku, elupaigaseoste, toitumise ja 

muude bioloogiliste aspektide kohta, ning vastavalt saadud andmetele 

korrastada kaitsemeetmeid. 
Kanakulli taandumise taustal vaarib tahelepanu ka varbkaku arvukuse 

v6imalik langus. See liik on kiill raskesti avastatav ja loendusvead on kerged 

tulema, kuid ei ole alust arvata, et samadel pusialadel oleks varbkakku jarjest 

halvemini loendatud. On voimalik, et perioodidevahelise erinevuse naol on 

tegu juhusliku veaga v6i m6jutab tulemusi liigi invasioon varasemal perioodil, 

nii nagu fluktuatsioonid tekitasid eksimulje k6rvukratsu sagenemisest. Teisalt 

elab varbkakk nagu kanakullgi tuupiliselt vanades kuusikutes ja kuuse- 

segametsades (Lagerstrom & Syrjanen 1995), mille vahenemine raie tBttu on 

Eestis viimasel aastakiimnel ilmne (nt. Kuuba 2001). Vanade metsade 
havimine on varbkakule kahjulik (Strnm & Sonerud 2001) ning jarelikult v6ib 

Eesti varbkakupopulatsioon tdesti kahaneda. Tapsema sellealase uuringu saab 

tdenaoliselt Iabi viia uksnes hasti planeeritud pesakastieksperimendi abil, sest 

varbkaku looduslikke pesi meil seni peaaegu ules ei leita (vt. tabel 3). 
Eelmise perioodiga vdrreldes vahenes lennuvdimelise pesakonna 

keskmine suurus lisaks kanakullile ka raudkullil ning tdenaoliselt veel 

16opistrikul ja kodukakul. Kolm esimesena mainitud liiki on meil uhed 



peamised vaikestest vdi keskmise suurusega lindudest toitujad, kelle 

varasemat kdrget sigivust Ida- ja Kagu-Erestis on pdhjendatud maastike 

linnurikkusega (L6hmus et a/. 1997). Vaikelinde soob usna sageli ka kodukakk. 

Seireprojekti edasine kulg peab naitama, kas sigivuse langus just nendel 

liikidel on juhuslik kokkusattumus vdi on saaklindude arvukus ja/vdi 

kattesaadavus meie maastikes tdepoolest vahenenud. 

Teised pikaajalised trendid 

Roo-loorkulli arvukus on viimastel aastakumnetel kasvanud eriti Laane- 

Euroopas, peamiselt pestitsiidisaaste leevenemise ja vaenamise ldpetamise 
tdttu (Ferguson-Lees & Christie 2001). Eestis on arvukus tdusnud 20 aastaga 4- 

8 korda (Leibak ef al. 1994, Elts et al. 2003), kusjuures pestitsiidide osa selles on 

kaheldav - veelgi rohkem p6llumaastikul toituva soo-loorkulli arvukus on 

kasvanud palju vahem ning valja-loorkullil uldse mitte (Leibak et al. 1994, 

Ldhmus 2001b, Elts et a/. 2003). Vaenamise ldpp on arvestatav tegur, kuid 
sagenemise pdhjuseks vdib olla ka veekogude eutrofeerumine ja roostumine, 

mis loob roo-loorkullile sobivaid pesapaiku. Sarnaselt on viimasel ajal tdusnud 

naiteks hiiiibi arvukus (Elts et al. 2003). 

Roo-loorkulli arvukuse tdus on eriti silmatorkav praegust keskmist 

asustustihedust aastate 1989-1993 omaga vdrreldes (Tabel 1). Samas ei ole 
roovlinnuprojekti varaseima perioodiga korrektset vdrdlust kuigi lihtne teha. 

Roovlindude loendamise meetodid ja ning alade hulk ja valik taienesid 

esimeste aastate jooksul nii olulisel maaral, et mitme liigi puhul vdib 

praegusest erinev tulemus olla pdhjustatud lihtsalt metoodikast [nt. raudkulli, 

kassikaku (Bubo bubo), kodukaku ja kdrvukratsu puhul]. Usna tdenaoline 

tundub 15 aasta perspektiivis siiski naiteks herilaseviu mdningane sagenemine 

ja vaike-konnakotka arvukuse stabiilsus. 

Aastatevahelised kaikumised 

Viimaseaegsed tagasiulatuvad analuusid naitavad iiha selgemini 

regulaarseid muutusi korvukratsu arvukuses ning mitme uruhiirlastest 

toituvate liigi sigivuses (Ldhmus 1999~1, 1999b, Ldhmus & Vali 2004, kaesolev 

too). Neid muutusi on raske pdhjendada millegi muu kui pisinariliste 
arvukuse muutustega, millele on ka mdningat otsest tdestust (Ldhmus 1999b). 



Soomes on just roovl~ndude sigivust hiljuti kasutatud sealsete ,,hiiretsiiklite0 

piirkondliku ja ajalise muutlikkuse uurimiseks (Sundell et nl .  2004). Tde- 

naoliselt saaks andmete lisandumisel teha seda ka Eestis. Naiteks ajastuvad 

laanesaartel esialgse analuiisi kohaselt hiireviu heade sigimisaastad teisiti kui 

mandril (u. Vali, Rein Nellise ja Renno Nellise teated), mis viitab vdimalusele, 

et seal (ja v6ib-olla ka mdnedes teistes Eesti piirkondades) vdnguvad 

uruhiirepopulatsioonid teises rutmis kui mujal. Selle mustri tapsem kindlaks- 
.. .. 

maaramine voimaldaks paremini aru saada ehk ka tsiiklite tekkepohjustest, 

mis on tanini populatsiooniokoloogia iiks suuri mdistatusi. 

Fluktuatsioonid raskendavad roovlinnupopulatsioonides pikaajaliste 

trendide kindlaksmaaramist. Seda illustreeris kujukalt kdrvukratsu arvukuse 

,,tous" viimasel viiel aastal, mis tegelikult tulenes kahest kdrgseisust varasema 

perioodi iihe asemel, sh. eriti iihe (2002. a.) kdrgseisu domineerimisest (joonis 

3). Toenaoliselt on sama seletus hiireviu sigivuse tousule viimasel viiel aastal, 

sest numbriliselt sarnaneb see tulemus (1,07 poega PT kohta) Ida- ja Kagu- 

Eestis 1986.-1996. a. leituga (1,13; L6hmus ef nl. 1997; vt. ka Ldhmus & Vali 

2004). 

- - -0 - - KBrvukrPs ASKITU 

+ Hindkakk STRURA 

-A- Kodukakk STRALU 

0.0 -I 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Aasta 1 Year 

Joonis 4. Lennuv6imest11nud noorlindude keskmine arv alustatud pesitsuse kohta 
kolmel tavalisemal kakuliigil aastatel 19942003. 

Figure 4. Men11 tzuniber- offledged young per- breeding attelnpt in three mo.rt cornmoll owl 
species 111 1994-2003. 



Rijiivlrnrzi~projekti hetkeseis ja tulevik 

Iga viie aasta tagant tehtav suurem kokkuvdte peaks muuhulgas olema 

koht, kus kriitiliselt ule vaadata projekti eesmargiparasus ja areng ning seada 

sihte tulevikuks. Selle vajaduse tingib teatav vastuolu seireprojekti jarje- 

pidevuse (st. muutumatuse) ning vabatahtlike vaatlejate vahel, kelle huvi 

pidevalt teiseneb. 

Roovlinnuprojekti oodatavad pdhitulemused on liigikaitselise taustinfo 

kogumine ning ebasoodsate keskkonnamuutuste digeaegne ja usaldatav 

tuvastamine. Viimase kiimne aasta areng ja hetkeseis naitavad, et projekt 

vdimaldab jalgida sigimisedukust I1 ja arvukust 16 roovlinnuliigil, kelle seas 

on uks I kategooria kaitsealune liik (vaike-konnakotkas), 1-3 I1 kategooria liiki 

[kanakull, arvukuse osas ka kassikakk ja karvasjalg-kakk (Aegoli~lsfiinere~is)] ja 

8-11 I11 kategooria liiki. Projekti tulemused on uhtlasi olnud nendele liikidele 

kaitsekategooriate maaramisel iiheks peamiseks pdhjenduseks. Kanakulli 

taandumine on juhtinud tahelepanu olulistele maastikumuutustele ja 

argitanud neid tapsemalt uurima. Pestitsiididest tuleneva keskkonnakahju ! 

vdib roovlindude sigivuse pdhjal lugeda Eestis praegu tiihiseks. Valimite 

suurenemine iga-aastast kasitlust voimaldavaks on toonud selgesti esile 

kolmeaastase ,,tsukli" pisinariliste arvukuses, mis tdenaoliselt on looduses 

seotud veel terve rea sarnaste regulaarsete muutustega. Seega on 
roovlinnuprojekt 10-15 aastaga andnud vaga mitmesuguseid huvitavaid ja 

praktikas rakendatavaid tulemusi. 2002. a. korraldatud kusitlusel hindasid ka 

kdik osalejad projekti edukaks vdi lausa silmapaistvaks. 

Viimase viie aasta tulemuste vdrdlus varem valjatoodud puuduste - 

eeskatt teatud liikide ebapiisava kaetuse - valguses (Ldhmus 1999a) naitab, et I 

lihtsalt projekti mahu tdstmine neid puudusi ei kdrvalda. Enam-vahem 

usaldatav valim onnestus varem kasitlemata aspektidest hankida vaid soo- 

loorkulli sigivuse osas. Seega on ilmne, et haruldaste liikide jalgimiseks tuleb 
I 

edaspidi teha eriuuringuid. 2003. aastal Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud 

kassikakuprojekt tdigi palju uut informatsiooni selle liigi leviku ja bioloogia 

kohta (Nellis 2003). Samalaadne projekt on 2004. aastal algatatud ka I 

kaitsekategooriasse viidud habekaku (Strix nebt~losa) seisundi tapsustamiseks. 

Kahtlemata holbustavad haruldaste liikide jalgimist lahiaastatel EOU poolt 

korraldatavad Eesti haudelindude levikuatlase valitood, kuigi see andmestik 
puudutab ainult levikut ja arvukust ning on raskestimargatavate vdi 



-maaratavate liikide puhul ebaiihtlase kvaliteediga. Liigikaitselist eriuuringut 

vajavad lahiajal kindlasti vaikepistrik (I kaitsekategooria) ja soorats (11). 
2002. a. sugisel arutati vaatlejatega nii ankeedi kui ka seminari 

vahendusel, mida huvitavat ja olulist projekti kaigus veel saaks ja soovitakse 

teha. ~ la lmaini tud eriuuringute kdrval otsustati alustada 1) digitaalse 

kaardikihi loomisega asustatud pesade ja PT-de tapse paiknemise kohta, mis 

vdimaldab uurida liikide maastikuseoseid ning paremini kaitsta konkreetseid 

pesapaiku; 2) pisinariliste ldksupuiigiga roovlindude toidubaasi paremaks 

jalgimiseks. Neist esimene on labinud juba ka kaks prooviaastat, mille kaigus 

on kaardistatud sadade roovlinnupesade tapsed asukohad. Mdlema 

tegevussuuna esimesi vilju saab loodetavasti maitsta jargmise viieaastase 

vaatlusperioodi lopuks. 

Tanusonad. Ulevaade meie roiivlindude kaekaigust p6hineb paljude vaatlejate ja 
kohapealsete entusiastide emastunustaval tBo1. Viimasel viiel aastal saatsid oma 
andmeid roiivlinnuprojektile Erlu Aun, Sven Aun, Raivo Endrekson, Marju Erit, 
Janek Evestus, Tarmo Evestus, Urve Kibur, Urmas Kirsimae, Aivo Klein, Lauri 
Kulpsoo, Arne Laansalu, Kristo Lauk, Tenno Laur, Eedi Lelov, Enn Lelov, Lauri 
Lelov, Harri Looring, Mati Martinson, Erkki Maevali, Riho Mannik, Rein Nellis, 
Renno Nellis, Maarja N6mm, Ivar Ojaste, Hem Parnamets, Anti Rander, Tiit Randla, 
Mati Salumae, Ville Sarap, Gunnar Sein, Enn Soom, Imre Taal, Indrek Tammekand, 
Jaak Tammekhd, Siret Tammekand, Ullar Tammekand, Einar Tammur, Margit Turb, 
Aarne Tuule, Eet Tuule, Randar Tiirkel, Veljo Volke ja Ulo Vali. Kui eelmisel 
,,viisaastakul" dnnestus roovlinnud iga-aastaselt iile lugeda kolmel alal, siis seekord 
juba kiimnel! Paljud vaatlejad on aidanud kujundada ka projekti eesmarke ja 
tegevust - tagasiside, milleta arengust on raske raakida. Projekti rahastas riikliku 
keskkonnaseire programm. Artikli mustandit aitasid parandada Kaja Peterson ja Ulo 
Vali. Suur tanu koigile! 

Monitoring of raptors and owls in Estonia, 1999-2003: 
decline of the Goshawk and the clockwork of vole-cycles 

The paper is the third summary of the raptor monitoring project of the 

Estonian Ornithological Society (see Ldhmus 1994, 1999a for previous reports). 

Nesting territories (NT) of raptors and owls were mapped in 19 study plots 

covering a total of 1870 km2 in 1999-2003 (Fig. 1). Land cover of the plots 

resembled the Estonian average situation (Table I), hence the densities of 

evenly distributed species can be extrapolated to the whole country (Table 2). 



Potent~al nest sites were checked in three additional areas and also outside the 

plots; altogether 1889 occupied nests (the rare eagle species excluded) and 

1540 brood sizes were recorded (Table 3). 

Altogether 22 species held territories in the plots. The average total 

density was 41 NT per 100 km7, five com~non species (Common Buzzard, 

Sparrowhawk, Tawny Owl, Ural Owl, Long-eared Owl) accounting for 69% of 

it. The rarest species - the Merlin and the Shol-t-eared Owl - occurred in only 

one plot in one year. 

Decline of the Goshawk was the only highly significant (P=0.004) 

difference between the average densities in the same plots in 1994-1998 and 

1999-2003. The decline was on average 0.8k0.4 NT per 100 km' or 34"h. In ten 

years, the population has halved. Since also the productivity of the Goshawk 

has decreased, the most probable reason is the deterioration of habitats due to 

intensified forestry and/or abandonment of agricultural areas. There were 

also tendencies of decline in the Pygmy Owl (P=0.092) and of increase in the 

Marsh Harrier (P=0.070). 

Most species had annually stable numbers, the only exception among 

common species being the Long-eared Owl. This species had regular three- 

year-period fluctuations of threefold amplitude, but the mean abundance has 

not changed since the late 1980s (Fig. 3). Top years of Long-eared Owl density 

(1990, 1993, 1996, 1999 and 2002) were good vole-years, which were also 

revealed in the productivities of several vole-eating species (the Common 

Buzzard, Lesser Spotted Eagle, Tawny, Ural and Long-eared Owls; see Fig. 4, 

Ldhmus 1999b and Ldhmus & Vali 2004). 
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