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ROOHABEKAS EESTI LINNUSTIKUS ANN0 1991 

Surveying the present state of Panurur biarmicus in Estonia 

Eesti linnustikus on rida selliseid liike, kelle kohta meie teadmised on kas vanane- 
nud vbi meelevaldsete arvamuste tasemel. Viimaste aastate tahelepanekute jargi naib 
ka roohabekas e. roovilbas (Panuncr b i m i c u s )  osutuvat uheks taoliseks. NGteks on 
kuni kaesoleva ajani roohabekat loetud haruldaseks linnuliigiks, kelle kohtamisjuhud 
vajavad tbendamist linnuharulduste komisjonis (Andmed alates 1. jaanuarist 1991 
kohatud isendite kohta harulduskomisjonis enarn khitlusele ei tule - toim. markus.). 

Parast 1978. aastat, mil Iklas ja Kablis vaadeldi esimesi roohabekaid Eestis (Jaama, 
1982), laienes liigi levik ja tbusis arvukus esialgu pidevalt. Tagasilook tuli 1980. aastate I 
poolel; nii pole naiteks 1984. ja 1985. aastast teada uhtki kohtamisjuhtu. Seejarel on 
aga aasta-aastalt suurenenud nii liigi kohtamispaikade kui ka "Acroprojecti" kligus 
piiiitud isendite arv. Lisaks hilissuvistele puukidele "Acroprojecti" kaigus, kahel viimasel 
aastal taheldatud labirandele Kabli linnujaamas ja talvituvate salkade kohtamisele 
(Meriste, 1982; autori andmed) on lisandunud tahelepanekuid ka vbimaliku pesitse- 
mise kohta: vaadeldud on toiduga vanalinde Ouunis), puiitud tugeva haudelaiguga 
emaslind (Agu Leivitsa ja autori andmed) ning esimese teadaolevana leidis autor 
18.05.1991 Haademeeste khk. Pulgoja roostikust pesa, millest pojad olid kas samal v8i 
eelmisel paeval lahkunud. Vaatamata sellele on andmed liigi pesitsusaegsest ja 
-jargsest levikust Eesris napid. 

Toetudes Lati ornitoloogide kogemustele (Priednieks, Strazds et al., 1989), vbib 
vaita selle linnuliigi arvukuse ja levimise tihedat seost talvitusoludega. Ka Latis 
taheldati peale mdneajalist vaheaega uut arvukuse tbusu alates 1986. aastast. 
Eeloeldust lahtudes tuleks.fikseerida roohabeka praegune levik ja arwkus Eestis, 
vbrdlemaks seda edasise (prognoositava) levimiskaiguga (piisivalt pehmed talved) kui 
ka vbimalike tagasiminekutega. Esimese sammu selles suunas astus PBrnumaa linnu- 
kluhi "Buteo", valides uut traditsiooni algatades roohabeka 1991. aasta linnuks. (Aasta- 
linnu valimine on (olnud) tavaks mitmetes maades; kampaania kaigus pooratakse 
aastalinnule - sageli haruldasele vbi vahearvukale liigile - erilist tahelepanu.). 

Seoses roohabeka levimise paevakajalisusega kutsub "Buteo" selle liigi jalgimisele 
kbiki Eesti linnumehi, eriti LA%ne-Eesti rannikul ja saartel vaatlejaid. Kasulikku lisa- 
teavet roohabeka, tema elupaikade, kdtumise jm. kohta vaib leida J.Lipsbergsi (1977) 
artiklist "Eesti Looduses". Kuni 1990.a. lbpuni tehtud vaatlustest tuleks teatada EOU 
linnuharulduste k o m i ~ j o ~ l e ,  1991.a. kogutud andmed aga palutakse saata linnuklubile 
"Buteo" aadressil Kooli tn. 11. Parnu, 203600. 
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KUNNIVARES TARTUS 
Corvur fngilegur in Tartu 

Lemming R o o t s m a e 

Millal kunnivares esmakordselt Tartu linnas kanda kinnitas, pole teada. Nagu kirju- 
tab Mihkel Harms 1925.a. ilmunud koguteoses 'Tartumaa", pidid kunnivaresed sellal 
Tartu linna puiestikes ja aedades juba hulgi pesitsema; pideva jalitamise tBttu sel kull 
kestvamat edu olla ei saanud. Iga-aastane asustus sai Tartus teoks alles 1950. aastatel. 

Praegu on Tartus neli pusivat kunllivaresekolooniat: 
I Toomemae koloonia (koos Toomemae piiril asuvate Vallikraavi - Tiigi ja J.Liivi 

tanava har~koloonia te~a) .  1956.a. loendas Uudo Roosimaa siin 46 pesa, 1975.a. aga 
ulatus pesade arv juba ule 200. Arvukuse mBningase kdikumisega on see koloonia 
pusinud samasugusena tanini. 

I1 Psuhhoneuroloogiahaigla koloonia Staadioni tanaval, mida 16 pesaga on 1957.a. 
esmakordselt rnarkinud jalle U.Roosimaa. Tinglikult vBib siia arvata ka Raadi kalmis- 
tu pisikoloonia, mida mBned paarid on uksikutel aastatel sinna edutult puudnud luua. 

I11 Ropka pargi koloonia, mis Eerik Kumari andmetel rajati 1972.a. (33 pesa). Ka 
see koloonia on enam-vabem uhesuurusena pusinud tanini, kusjuures 1990.a. rajati 
lahedusse (Tihe tn. pikendusele) harukoloonia. 

IV Janese-Roosi tn. kalmistu koloonia, mis oma 108 pesaga on esmakordselt kirja 
pandud 1975.a.. oli aga awatavasti olemas juba mSned aastad varem. 

1977.a. peale on allakirjutanu 'rartu linna kolooniaid pidevalt jalginud. Nagu tabe- 
list 1 nahtub, saavyltas kunnivarese arvukus Tartus kbrgseisu 1978.a.. 1980. aastate I 
poolest on aga hakanud margatavalt langema. 

Pesad paiknesid pqaaegu kBik lehtpuudel, ainult Ropka pargis ehitati m6ned pesad 
lehistele. 


