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A. Ldhmus (2003) kontrollis joontakseerimise Soome variandi abil saadavate 

I l ~ l , i ~ ~ d e  arvukuste ja asustustiheduste usaldatavust ja tapsust. Nimetatud meetodit 
, 1 1 1  palju kasutatud Soomes, Pdhja-Rootsis ja Pdhja-Norras (Jarvinen & Vaisanen 

I1)S0, Vaisanen et al. 1998) ja hiljuti rakendati seda ka Eestis (Ellermaa 2003a, 2003b). 

hl(b loodame, et A. Ldhmuse artikkel avab joontakseerimise jaoks uue metodo- 

Ioogiliste kontrollide ajajargu. Eelmise, umbes kiimme aastat kestnud arendamise 
~ ~ , ~ - i o o d i  tulemused v6tsid Jarvinen & Vaisanen (1983a, 1983b) kokku juba 

I I L I C I  rkiimmend aastat tagasi. 

Alates 1987. aastast on joontakseerimiste andmed parast kogumist viidud 

,~~~clmebaasi,  kus iga linnupaari vaatlus on seotud koha, kellaaja, kuupaeva ja 

\,,~;ltluse tiiiibiga (nt. laul, teised haalitsused, muud tahelepanekud; vt. juhendit 
I\oskimies & Vaisanen 1991). Sel moel saab naiteks uurida, kuidas liigi suhteline 

.~s~~stust ihedus vaheldub hommikutundide kuludes, erinevates geograafilistes 

~l~irkondades ning pesitsusperioodi jooksul. Esialgsed analiiiisid naitavad, et 

1 r~lemuste vordlemiseks peab loendusaeg olema standardiseeritud (vt. ka Bibby et 
i r l .  2000). Naiteks oli meie Eesti loendusmarsruutide pikkuste mediaan 5,5 kilo- 

rlic,etrit ja loendused toimusid reeglina kella poole viiest poole kiimneni'. 

A. Ldhmuse (2003) andmestik koguti iihekordse loendusega 30 juhuslikult 
\,.ilitud 2 km pikkusel transektil Tartumaa metsades. Autor ei selgita, kuidas ta oma 

Ioc,ndusi ajastas, kuid me oletame, et 2 km pikkuste marsruutide ajaline standardi- 
~>c*c~.imine oli keerulisem kui meie pikematel transektidel (A. Ldhmuse suulistel 

I .oendused viidi iabi aastatcl, mil Eestis ei kasutatud suveaega 
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andmetel loendati Tartumaal iihe hommiku jooksul iiks vcii kaks lal~edast 

transekti). Igal juhul on asustustiheduste varieeruvus luliematc transektide vahel 

marksa suurem kui pikematel, kuna liigispetsiifilised laulmisnktiivsuse varieeru- 

vused on marksa enam iihtlustunud. Teiste sdnadega: juhul kui A. Lohrnus oleks 

loendanud 5 4  km pikkustel marsruutidel ja alustanud kell 4:30, sarnaneksid tema 

tulemused rohkem varem joontakseerimise abil saadud tulemilstele. 

Poolpaarid ja keskse loendusribu laius 

Poolpaaride ja keskse loendusriba laiuse kasvatamise digustamise vastu v6ib 

esitada mitmeid argumente. Poolpaaride kasutamist vdiks kaaluda vaid juhul, kui 

emaste ja isaste lindude margatavus on uhesugune. Tegelikult koosneb enamiku 

liikide puhul vaga suur osa loendusvaatlustest isalindudest, kes laulavad, 

hoiatavad, tulitsevad ja kaivad saagijahil. Poolpaaride kasutamine ainult lisaks 

loendustulemuste kvaliteeti ndrgendavate faktorite arvu. Keskse loendusriba 

laiendamine teeb seda samuti, sest lindude kauguse hindamine ja pdhiriba 

biotoopide maaramine muutub metsas alates 25 meetrist vaga subjektiivseks (juba 

25 meetrit tekitab vahemalt kogenematule loendajale raskusi). Keerulise loendus- 

meetodi veelgi keerulisemaks tegemine vdib muuta selle kasutajatele vastu- 

votmatuks. Lisaks toonitame seda, et meetodit muutes muutuvad vdrdlused 

varasemate tulemustega (nt. Ellermaa 2003a) raskeks kui mitte vdimatuks. 
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