
Harjastihsihulise esmasleid Eestlst
I
Ain Raitviir

M<jodunud suve esimene pool oli vih-
masem ja pdikesevaesem kui favaliselt.
See l6i soodsad tingimused rohttaimede
surnud varteI kasvavate tiksikulaadsete
liudseente arenguks.r

Mullu 17. juunil Kavilda iirgorus eks-
kurreerides mArkasin noore istutatud
mdnniku all varisekihis rikkalikult mitme-
suguseid viiikesi tiksikulaadseid. tlmbes
ruutmeetrisuurusel lapil leidsin iile ki-imne
Iiigi, peamiseit tiksikuliste ja harjastiksiku-

liste sugukonnast. Uhel k6rrelise surnud
varrel dratas mu tdhelepanu pikakarva-
line pruun harjastiksikuline.

Seen osutus mddramisel lligrks Tricho-
pezizeLla horridula, mida Eestis pole va-
rem leitud. Tema jalata viljakehad on
kas kausi- vdi liuakujulised, 0,2-0,5 mm
liibim6ddus, vAljastpoolt kaetud pikkade
helepruunide turris karvadega, mille va-
helt tdiskasvanud seentel paistab kreemi-
kas hiimeeniumiketas. Karvad vdivad olla
kuni 0,5 mm pikkused ja 4,5-9 pm tiibi-
mo6dus. Eoskotis mddtmetega 45-60 X
X 4,5-6 pm on kaheksa kahes reas paik-vt EL 1965, 4. tk 241-243.
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Vasakul Trichopezizella horriduia viliakehad
surnud k6rrel umbes 6 korda suurendatulf,
paremal viljakeha katvad karvad, eoskott ia
paral0iis 200 korda suurendatuh.
! Joonisianud Malle Raiiviir.

nevat kaevjat l0-i5 X 1,5-2 pm suu-
rust eost. Eoskottide vahel asuvad neist
tunduvalt pikemad lantsetjad parafiiiisid.

T richo pezizella horr idula kasvab eran-
ditult kdrreliste surnud vartel ja kuigi
laialdase levilaga, on ta kdikjal harul-
dane. Ndukogude Liidus olen teda seni
leidnud ainult TadZikistanist Hissaari md-
gedest. Mujal maailmas on seda harjastik-
sikulist leitud Prantsusmaalt, Ameerika
Uhendriikidest ja Argentinast.

Vdhese materjali p6hjal on raske tiel-
da, mis tiitipi on selle liigi levila. Tule-
maalt piirineva Argentina leiu p6hjal v6ib
oletada, et Trichopezizella horridula bi-
polaarne areaalitiiiip on seente hulgas
haruldane. See liik on ilmselt niiskuse-ja
jahedalembene, sest l6unas leidub teda
magedes ikka varakevadel.

Ronga pesa
klindikoopas
I
Lembit Miigi '

Ronka tuntakse kui ettevaatlikku, kuid koha-
nemisv6imelist lindu. Eestis pesitseb Ia peaaegu
eranditult k6rgete miindide ladvas, vahel kuus-
kedel. M6nikord ehitavad rongad pesi tehis-
vormidele - sagedamini triangulatsioonitorni-
desse ja k6rgepingemastidele, tavaliselt iile 8 m
k6rgusele.' Levila metsavaestes piirkondades
pesitsevad nad ka kaljuastangutel.

Matkal Tabasalu pangale leidsin ronga pesa
klindikoopas, paeastangu vertikaalse osa ja-
lamilt 4 meetri kdrgusel. Inimene sinna ilma
abivahendita ei piiiise. Klindi iilaosas pesa la-
heduses p66said ja puid ei kasva. Autotee
on sealt l6 m kaugusel. Ktindi all kasvab laia-
lehine mets, otse pesa alt algab klindi servaga
risti asetsev s2ilkorg.

Mullu 16. juunil oli pesas kolm peatselt len-
nuv6imestuvat rongapoega. Pesa kSrguse
(50 cm), suuruse ja ehituse jlirgi v6ib ole-
tada, et linnud ei pesitse koopas esimest aastat.

' Vr ka EL l9'11, 3, tk 186-187; 1979, 12.
lk 814; 1983, 3, lk r82. Toim.
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Tdhelepanekuid
toitumisest
I

haraka

Jaanus Elts

Jiitgisin aprilli algul 1986 Tatlinnas Veski-
metsas haraka kiiitumist. Ta lendas kraavi-
kaldale ja leidis m6ningase otsimise jiirel kulu
seest kondi. Kondijupp nokas, htples lind rin-
gi ja toppis selle l6puks iihte auku. Siis kat-
kus harakas sealtsamast llihedalt kaks noka-
tait kulu ning kattis saagi.

Harakal nagu teistelgi varesLastel on tugev

peitmisinstinkt. M6nikord peidab ta ka mine-
sijddavaid esemeid. Samasugust k2iitumist olen

korduvalt miirganud noortel hallvarestel.
Miiddunud aastal augustis juhtusin Mikita-

m?iel (P6[va rajoonis) pealt niigema, kuidas
harakas piiiidis hiire. Kase ladvas istuv lind
muutus akitselt drevaks ning lendas otseteed
keset koristatud porgandip6ldu. Ta hakkas
kiiresti nokahoope jagama seal sibavale pdld-
uruhiirele, aeg-ajalt hiirt 6hku pildudes. Nii
kulus harakal viihern kui minut. et ohvri elu

l6petada. Siis haaras ta saagi nokka ja len-
das minema.


