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Projekt "ROOVLINDUDE SElRE P~JSIALADEL" 

Eestis pesitseb 23-26 liiki r66vlinde - nad moodustavad enarn kui 

kiirnnendiku kBigist haudelinnuliikidest. 

KOLM POHJUST SElREKS 

ijkski roovlinnuliik ei ole eriti arvukas - ent v%hearvukad liigid on 
enamasti ka ohustatumad. Seirega saame teada, kes vajavad kaitset. 

Saakloomade kaudu koguneb roovlindudesse inimtegevusest loodusesse 
paasenud keskkomamurke. KSige kSrgem kloororgaaniliste saasteainete 
kontsentratsioon kogu elusas looduses on mBMetud merikotkastest! 
Miirgid tapavad linde otseselt vbi vahendavad nende pesitsusedukust. 
Seire annab aimu keskkonnasaastest. 

Mitmekesises maastikus leidub palju erinevaid liike. Seal on ka erinevaid 
oovlinde, igaiihel oma saakloomad ja elupaigad. Miimekesine 

Piisialadel kogutakse andrneid nende lindude pesitsusaegse arrukuse js 

sigimisedukuse kohta. 

Kdik roovlinnud hoiavad pesitsusajal oma pesitsusterritooriumi, kus nad 
on seotud pesa v6i pesapaigaga. Arvukust hinnatakse nende temtooriu- 
mide loenduse teel. Territooriume ei leia Sa katte iileoo - see nSuab 

1 on see siis, kui leidsid pesa vbi 
ul kui Sa pesa vbi pesakonda ei 
kasuta jilrgmist "rusikareeglit" . 
haukalii ja pistrikulite puhul 
te puhul kaks temtoriaalse 
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SIGIMISEDUKUST.. . 

. . . Sa k6igi niihtud-kuuldud lindude kohta teada ei saa, m6nede kohta 
ehk siiski. 

K6ige Cihtsam on igapesitsusterritooriumi kohta vSljauurida, milu 
noorlindu seal antud aastal lennuv6imestus. 

Selleks v6ib jalgida vanalindude kaitumist, et leida pesa v6i pojad, 
v6i veendumaks, et poegi neil t;inavu pole. Kanakulli, raudkulli, pistrike 
ja mitmete kakuliste pojad on lennuvBimestumise aegu haalekad, mis 
vBimaldab neid h6lpsasti leida. Viudel, kanakullil ja kotkastel saab 
poegade puudumise kindlaks maarata, hi juhtud suvel leidma varskete 
roheliste okstega "kaunistatud", ent poegadeta pesa. Pesa "kaunista- 
misega" naitavad linnud selle asustatust, ka siis, hi nad ei pesitse. 

MILLEST ALUSTADA? 

Alusta pusiala valimisest. 

Asukoht. 
Roovlindude vaatlemine on suuresti aastaringne tegevus. Korralike 

vaatluste tegemiseks tuleb alal viibida erinevatel kuudel mitmeid paevi. 
Seeparast peaks ala paiknema vaatlejale hasti lipipaasetavas kohas ja on hea, 
kui tal on seal v8imalik m6nda aega piisivalt elada. Oma kodus vKi suvemajas 
on see teadagi mugavam kui telgis. 

Ala valikul ei ole oluline, kas sinna jaab rabasid, suuri metsi, v8i on 
k8ik vaid p8llumaa. Roovlinde leidub k8ikjal, ja vahemalt Eestis on 
loodusmaastiku roovlindudest ehk rohkemgi teada kui kultuurmaastikult. 

Suurus ja piirid. 
K6ige parem: vali uurimisalaks endale asukohalt sobiv UTM-p8hiruut. 

See on (iildjuhul) 10*10 km kiilgedega ehk 100 km2 suurune, mis sobib 
uurimiseks 1-3 vaatlejale: ala j8utakse korralikult vaatlustega katta ning 
andmeid on uldistamiseks piisavalt. UTM-piirid saame Sulle saata EOU-st. 

Vaatlusaastad. 
Piisiala tiihendab parimal juhul yaatlemist igal aastal. Nii valdime 

uldistusi ainult mBne (v8ib-olla mingis m6ttes erakordse) aasta pbhjal, andmete 
kasutamine on kergem ja andmeid tuleb rohkem. 

Kui iga-aastane vaatlemine t8epoolest ei ole vBimalik, siis tuleks seda 
teha m6neaastaste tsiiklitena. 
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VAJATAV VARUSTUS 

Rinoklist ei paase kiill kuidagi. Kullilisi Bnnestub vaga harva Iahedalt 
vaadelda, sageli loetakse vaatluskaugust tuhandete meetritega. Binokkel peaks 
olema vahemalt 8-kordse, veel parem - 10..12-kordse suurendusega. 

Oluline on uurimisala kaart. Pesad ja territooriumid vBid markida otse 
kaardile, milleks sobib topograafilise kaardi koopia m66tkavas 1 :20000 kuni 
1:50000. Uurimisala kaardi koopia saab Sulle muretseda ka EOU. 
Lennusuundade vBi kuuldud haalte suuna kindlaksmaararnisel vajad kompassi. 

TBenaoliselt vajad Sa mingit valimaarajat. Kullide, pistrike ja kakkude 
maaramine looduses on sageli raske, ent vaga harva vBirnatu. Sinu oskusest 
roovlinde maarata s6ltub Su vaatluste edu! Kaesolevaks ajaks on paljudes 
valisriikides ilmunud mitmeid haid maarajaid ja helisalvestustega kassette- 
plaate. Meile pole need veel jkudnud. Soovitav on eestikeelsest triikisBnast 
lugeda siiski Eerik Kumari "Eesti lindude valirnaarajat" (1984) ja kakuliste osas 
Asko LBhmuse "Millised kakud on kassikakud? Ja millised mitte?" (Eesti 
Loodus nr.3, 1996). Kakulistest saad sealt alguseks piisava iilevaate, ent 
kullide-pistrike puhul jaab eelmainitust vaheks. Kui tunned, et vajad 
maaramise osas abi, teata v6i astu labi EOU kontorist - ehk leiame sealt 
Sinule sobiva juhendmater,jali ! 

Muu spetsiifiline varustus ei ole hadatarvilik. Vanade lehtpuude vBi 
mandide otsa ronimiseks vBib siiski vaia mima ronimisraudu. aearal , u 

kakupesade kontrollijal peaks tingimata olema mingi naokaitse (kasvBi 
mootorratturi-prillid), rBngastajal muidugi r6ngastusvahendid. 

MIS SAAB EDASI? 

Kui oled otsustanud oma piisiala kasuks, anna endast teada EOU 
aadressil, markides iimbrikule "Roovli~uprojekt".  Saarne Sulle saata 
kaardimaterjali, tapsema juhise ning vaatlusankeedi. UTM-piire, kaarte ja 
juhendit laheb Sul vaja juba aprillikuus, mil kakud haalitsevad ning hiireviud 
3a kanakullid teevad rnlngulende. Vaatlustuiemused kogutakse kokku 
novernbris. 




