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Eesmark ja meetod 

Punktloenduste programm on kujunemas meie harrastusornitoloogide iiheks kaalu- 
kamaks ettevatmiseks, kuna see annab hea ulevaate paljude tavalisemate liikide pesit- 
susaegse arvukuse muutuste kohta Eestis tervikuna. Nuudseks on taolised linnuseire 
programmid kaigus vlhemalt 8 Euroopa riigis: Suurbritannias (alates 1962.a.), Root- 
sis (1969), Taanis (1975), Tshehhoslovakkias (1981), Eestis (1983), Hollandis ja 
Soomes (1984) ning Shveitsis (?). Loendusmeetodina kasutatakse pahiliselt punktloen- 
dusi ja territooriumide kaardistamist; Soomes on punktloenduste kbrval kasutusel 
transektloendused. 

Punktloendused viiakse llbi piisimarsruudil, millel tapselt fikseeritakse 20 loendus- 
punkti. NButav punktide vahemaa on suletud maastikul (puistutes) vlhemalt 200 m ja 
avamaastikul 300 m. Varahommikuseks retkeks kulub keskmiselt neli tundi (igas 
punktis loendatakse 5 minuti jooksul kBik nahtud ja kuuldud linnud). Marsruut 
Isbitakse igal kevadel 1-2 korda, kusjuures esimene loendus (25. aprill - 15. mai) on 
soovitatav puistutes, teine ehk pijhiloendus (25. mai - 20. juuni) toimub kbikidel mars- 
ruutidel. Suur enamus ligi 50 osavatjast on olnud harrastusornitoloogid. 

Loendustulemuste pBhjal on arvukamate liikide kohta arvutatud nn. populatsiooni- 
indeks (PI). PI on liigi arvukuse suhtelise taseme naitaja, kusjuures ~Brdlusaastaks on 
1986.a., mil PI vaartuseks vbeti 100. PI on arvutatud ainult kordusmarsruutide (pide- 
valt kasutusel olevate marsruutide) loendusandmete p6hjal. Kordusmarsmutide arv on 
aastail 1983-1990 olnud jlrgmine: 26 (loendatud nii 1983. kui ka 1984.a.), 34 
(198411985 jne.), 41,49,48,51 ja 47. Varapesitsejate PI (tabel 1) leitakse kBigi esimese 
loenduse kordusmarsruutide p6hjal vdi siis pbhiloenduse kordusmarsruutide alusel, kui 
esimest loendust ei tehtud. Hilispesitsejate PI (tabel 2) arvutati ainult pBhiloenduse 
kordusmarsruutide pbhjal. 

PI on arvutatud alates aastast, mil liigi tinglike haudepaaride arv on 20 v6i enam. 
Vahearvukate liikide (haudepaare 20-30) indekseid vaib pidada usaldusvaarseiks 
ainult ulatuslike muutuste (>50%) korral. Kaheksa liigi indeksid on leitud iilekaalukalt 
lokaalse materjali (Matsalu margala) pahjal ja nad ei iseloomusta Eestit tervikuna 
(liigi PI on lokaalne juhul, kui keskmiselt iile poole haudepaaridest on loendatud mingil 
kitsamal alal). Piiritaja ja suitsuplasnkese indeksid on leitud loenduspunktides 
esinemise v6i mitteesinemise alusel. 
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Tabel 1. Varapesitsejate populatsiooniindeksid Eestis. 
Table 1. Population indices of early breeders in Estonia. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

A.platyrh. 
T. tetrix 

* V.vanellus 
* G.gallinago 
(N.arquata) 

* T.totanus 
(T. ochropus) 
C.palumhus 
(D. martius) 
D-major 

A. arvensis 
A.pratensis 
(M. alba) 
T.troglodyt. 
P.modularis 
E.rubecula 
T.merula 
T.pilaris 
T,philomelos 
T. lliacus 

R. regulus 
P.palustris 
P.montanus 
(P. cristatus) 
(P. caeruleus) 
F.major 
(S-europaea) 
G-glandarius 
P. pica 
(C. monedula) 

C. corone 
C. corax 
S.vulgaris 
F. coelebs 
C. spinus 
P.pyrrhula 
E. citrinella 

* E.schoeniclus 

Markus: sulgudes olevate liikide haudepaaride arv on kriiti- 
liselt madal (20-30), tarniga ( * )  margitud liikide PI on 
arvutatud lokaalse materjali p6hjal'. 
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Tabel 2. Hilispesitsejate populatsiooniindeksid Eestis. 

Table 2. Population indices of late breeders in Estonia. 

* (C. crex) 
S . turtur 
C. canorus 

( A .  apus! 
H. rustlca 
A. trivialis 

* M.flava 
L.luscinia 
S. rubetra 

* L.naevia 

* A.schoenob. 115 
A.palustris 
K.icterina 7 9 
(S.nisoria) 
S . currilca 
S.communis 54 
S. borin 7 0 
S.atricapilla 74 
P.sibilatrix 88 
P.collybita 117 

P.trochilus 121 96 99 100 107 137 120 108 
M. striata 100 100 91 131 118 103 
F. parva 85 100 112 92 106 84 
F.hypoleuca 73 94 113 100 148 130 130 124 
0. oriolus 80 86 82 100 86 48 43 58 
C.erythrinus 72 71 82 100 93 114 123 131 

Markus: vt. tabeli 1 jarel. 

Kaheksa aastat kestnud programml tulemuste pBhjal on juba v8imalik teha pBgusaid 
jareldusi meie linnuatikus toimuvate muutuste kohta. Tabelis 1 esitatud liigid on  
liihimaarandurid ja paigalinnud, kelle arvukuse kBikumised on sageli otseselt seostata- 
vad ilmastikuoludega. Kliima on olnod aastail 1983-1990 heitlik, paljude normist 
k8rvalekaldumistega (erakordselt varajased kevaded 1986., 1989.ja 1990.a.; rank 
pakane 1986/1987.a. talvel; varajastele rdndlindudele katastroofiline 1988.a. aprilli- 
tuisk; vBga soojad talved 1988j1989ja 1989/1990). 

Kui 1986/1987.a. karmi talve suijks saab panna ainult m8ne pisema linnuliigi (poial- 
poiss, soo- ja sinitihane) arvukuse kahanernist, siis 1988.a. aprillituisud olid hukatusli- 
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kud vahemalt 10 liigile. KBige enam kannatasid laulurastas Goon. lB), punarind ja 
vdsaraat Goon. lA), kes kaotasid ule poole kohalihwst asurkonnast. PBldlBokese ja soo- 
kiuru asurkonnad kahanesid vahemal maaral (joon. 1G). ANukuse madalseis piisis 
enamikul kannatanud liikidest ka jargneval aastal, taastudes alles 1990.a. kevadeks. 
Laulurhta amkuse  madalseis kestab erandina juba kolm aastat jaqest, mustrastas on 
olnud aga suhteliselt stabiilne (joon. 1B). Vainurhta asurkoma margatava kahanemise 
(nii 1986. kui ka 1989.a., joon. 1E) pBhjused on ebaselged. Samal perioodil on aga 
hallrasta arvukus jdudsalt kasvanud. Paigalindudest on olnud eriti edukad hallvares ja 
pasknaar Goon. ID), kelle arvukus on piisivalt suurenenud. Kindlasti v6ib 
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Joonis 1. Tavalisemate haudelindude populatsiooniilldeksid Eestis aastai! 1983-1990. 
Figure 1. Population indicesj~f common breeding birds in Estonia in 1983-1990. 
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vareslaste ja ka mitmete teiste p6hiliselt paigalindude (leevike, poialpoiss, tihased) 
edenemist viimasel kolmel aastal seostada jiirjestikuste soojade talvedega. 

Probleeme PI t6esuse hindamisel tekitab kasutatava metoodika teatav jaikus - 
pidevalt samadest loenduskuupaevadest kinni pidades osutuvad loendused varajasel 
kevadel liiga hiliseks (aktiivne tihaste, rastaste jt. laul on vaibunud) ja vastupidi. 
Arvukuse madalseisu vainu- ja IaulurLtal ning sootihasel 1989. ja 1990.a. vaib osaliselt 
pidada just loendusmetoodikast tulenevaks. 

Linnuseire seisukohalt on tahtsaim ulesame leida amkuse negatiivseid pikaajalisi 
muutusi (trende). Lisaks vainu- ja laulurastale esineb negatiivne trend sootihasel ja 
talvikesel. Arvukuse pikaajalise madalseisu v6i pideva languse p6hjused on hawa 
asurkonnasisesed, pigem v6ib olla tegu muutustega nende liikide elupaikades vBi isegi 
teatavate keskkonnamiirkide m6juga. Pusiva arvukusega paistavad silma metsvint ja 
rasvatihane. 

Tabelis 2 esitatud liigid on kaugrandurid ja nende arvukuse muutused sBltuvad 
pbhiliselt produktiivsusest pesitsusalal ning ilmastikust ja toitumisoludest randel ja 
talvitusaladel. Naiteks aed- ja mustpea-p6Bsalinnu (joon. 1C) puhul naib arvukuse 
muutuste sarnasus olevat tingitud sarnastest talvitusoludest. Teadaolevalt on paljude 
roo-, lehe- ja p66salindude sagedaseks rnassilise hukkumise pBhjuseks korduvad p6ua- 
aastad talvitusaladel Laine- ja Kesk-Aafrikas. ~ a u ~ r i n d u i i t e  otsest suremist v6i 
produktiivsuse langust ilmastikuolude heitlikkuse tBttu Eestis vBis taheldada aastail 
1987-1988. Jareltalv aprillis 1988 kahandas mlrgatavalt vahemalt metskiuru ja 
vaike-lehelinnu awukust. Uldse torkavad aastad 1987-1988 silma rohkete arvukuse 
madalseisudega nii meil kui ka Soomes, mille p6hjuseks peavad Soome uurijad era- 
kordselt ebasoodsaid pesitsustingimusi 1987.a. sademeterohkel ja jahedal suvel 
(Vaisanen et al., 1989). Teadmata p6hjusel on peale 1987.a. drastiliselt kahanenud 
peoleo arvukus, samal perioodil on olnud madalseisus ka mets- ja eriti vaike-lehelind 
(joon. 1H). Kogu loendusperioodi vatel on hoogsalt kasvanud pmunselg-pBBsalinnu ja 
vahemal maaral vaike-p66salinnu a ~ l k u s  (joon. IF). TBusva awukustrendiga liiki- 
deks on ka karmiinleevike ja soo-roolind (joon. 11). Suhteliselt stabiilsemad liigid on 
olnud turteltuvi ja k6rkja-roolind. 

LBpetuseks tahaks tanada kBiki punktloenduste programmis osalenuid. Tood 
jatkuvad ka edaspidi ja seetbttu kutsun linnuharrastajaid ules rajama uusi marsmute. 
Eriti teretulnud oleksid loendused kultuurmaastikes. Juhendmaterjalide saamiseks 
poorduge aadressil: Eesti Ornitoloogiauhing (punktloendused), Kompanii t. 3, 202400 
Tartu. 
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