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Eesti Ornitoloogiauhingu fenoloogilise vaatlusv6rgu liikrnete poolt 
kogutud andmetel saabub siidisaba Eestisse keskrniselt 25. septernbril. 
Kdige varem on meil siidisaba nahtud 6. septembril (1976).  Tavalisest 
hiljem rnargati esimesi siidisabasid 1950. ja 1951. aastal - alles 1.  
novernbril. Need daatumid on iga aasta varajasernad, kusjuures tegernist 
on 34 aasta jooksul (aastatel 1949-1982) kogutud vaatlustega. 
Ebaijhtlase tihedusega ule kogu Eesti elunevate ornitofenoloogide arv, kes 
oma vaatluste tulemused on ornitoloogiaiihingule esitanud, kdikus sellel 
perioodil paarikumnest (1  951 . a,) kuni 1 0 0  (1 966.  a.). Kui me nuud 
puuame analuusida, mis v6is tingida siidisaba niivdrd hilise saaburnise 
1951. aasta sugisel, siis kusigem kdigepealt, kas pole siin tegernist lihtsalt 
vaatluste hilinemisega. Et sellel sugisel laekus andrneid k6igest 2 0  
vaatlejalt, siis on ulimalt tBenaone, et esirnesi siidisabasid lihtsalt ei 
margatud. Sarna kehtib ka 1950. a. kohta, mil siidisaba saaburnist 
registreeris ainult 7 vaatlejat, ja mitme teisegi vaatlusaasta kohta. 

Olemasolevaid daatumeid kriitiliselt analuusides leiarnegi, et siidisaba 
on meile tavalisest hiljem "saabunud" just neil aastatel, millal vaatlustest 
v6ttis osa vahem loodusevaatlejaid. Loomulikult ei ole ka kBik teised 
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vaatlused vBirnalike vigadeta, rnillest olulisirn on see, et vaatleja vdis 
siidisabasid kohata hiljern kui nad tegelikult kohale jdudsid. Linnud ei taida 
ju kogu territooriurni uhtlaselt. lgal liigil on teatavaid rneelispaiku ja 
rneelispiirkondi, kuhu selle liigi isendeid ja parvi koguneb varern ja 
arvukarnalt kui rnujale. Oluline ei ole siin rnitte ainult toiturnisv6irnalus, 
vaid ka rnaastikuline juhtjoon (sageli on selleks ranniku vBi suurerna 
veekogu kaldajoon jne.), vBi rnBni teine rnaastikuline tegur. Ka siidisaba 
puhul on see usna rnargatav. Sellest tuleneb, et vastupidi ootustele 
kohatakse esirnesi siidisabasid sageli rnitte Ida- ega PBhja-Eestis, vaid 
Laane-Eestis. Kui vBtarne arvesse iga aasta kolrn kBige esirnest vaatlust, 
siis nendest on 50% parit Laane-Eestist, 2 2 %  PBhja-Eestist ja ulejaanud 
2 8 %  rnujalt. Laane-Eestis on siidisabasid teistest vaatlusrajoonidest varern 
kohatud Kilingi-NBrnrne urnbruses (keskrniselt 1 1. oktoobril), seejarel 
Laanernaal (keskrniselt 16. oktoobril), siis Saarernaal (keskrniselt 20.  
oktoobril), Harjurnaal (keskrniselt 21. oktoobril) ja Parnu urnbruses 
(keskrniselt 22.  oktoobril). Suhteliselt varajane esinernine Laane-Eestis 
vBib autorite arvates olla tingitud sellest, et idast ja kirdest saabuvad 
siidisabad puuavad valtida lendu ule Peipsi jarve ja kogunevad seetijttu 
rohkernal arvul Larnrnijarve piirkonda, kus veevali suhTeliselt kitsas ja 
rneelitab ulelennule. On Larnrnijarv iiletatud, toirnub edasilend kitsal alal 
Mehikoorrnast Iaane suunas. LBpuks jBuavad siidisabad Kilingi-NBmrne 
urnbrusse ning Haaderneeste-Kabli-lkla vahelisele rannikualale. Edasi 
avaldab rannik taas rnaastikulise juhtjoonena rnBju suuna valikule. Merele 
valja ei lennata. On tuul IBunast, edelast vBi Iaanest, poordub enarnik 
siidisabasid piki rannikut Ibunasse. Teiste tuultega poorduvad paljud 
siidisabad pBhja poole. 

Jarelikult on vaga tBenaoline, et me teistes piirkondades lihtsalt ei 
juhtu nagerna selle liigi esirnesi isendeid ja salku. 

Kirjanduse andrnetel randab siidisaba t iht i  ka oositi, rnis rnBistagi ei 
rnuuda nende registreerirnist kergernaks. KBige selle tBttu ei ole irne, et 
uhel ja sarnal sugisel teevad erinevad vaatlejad siidisabade esrnavaatlusi 
vaga erinevail kuupaevadel. MBned naited. 1949. aastal nahti esirnesi 
siidisabasid VBru ijrnbruses 16. oktoobril. Alles 6 3  paeva hiljern 
registreeris Elvas elunev vaatleja liigi saaburniseorna vaatluspiirkonda. 
1950. aastal oli esrnavaatluste suurirn vahe 2 0  paeva, 1951. a. 57  paeva, 
1952. a. 2 6  paeva jne. - igal aastal rnitukurnrnend paeva. 

Kuna nn. rahvasiinoptikud sageli viitavad orna talveennustustes just 
talikulaliste saaburnisajale, siis pakub rndistagi huvi, kuivijrd uldse on 
vdirnalik niisuguste andrnete p6hjal ilrna ette ennustada. 

Jargnevalt puuarnegi seostada siidisabade saaburnist Eestisse viiel 
sugisel (aastad 1978-1 982) sellel ajal ja hiljern siin valitsenud ilrnaga. 

1978. a. sugisel nahti rneil esirnesi siidisabasid 9. septernbril 
Kanepis, kus tegutses uks 120-isendiline salk. See oli vaga Iahedane 
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pikaajalisele keskrnisele daatumile aastaist 1949-1 982, milleks on 5. 
septernber. Kuni selle ajani oli ilm olnud vBrdlemisi soe, jargmisel paeval 
aga jahenes ning Kagu-Eestis sadas isegi nBrka lund. Seejarel jai pusirna 
rn66dukalt soe ilm. Alla oOC langes keskmine oopaevane Bhutemperatuur 
alles 22. ja 23 oktoobril (Ida- ja LBuna-Eestis). Oktoobri Ibpupaevil sadas 
maha 6huke lumikate, mis jargnevatel paevadel sulas. Kokkuvbttes oli 
oktoobrikuu (nagu ka september) keskrnisest veidi jahedam. Siidisabasid 
nahti Eestis kuni oktoobri lbpupaevini harva ja vahestes kohtades (kokku 
6 vaatlust: 3.10. Tootsis, 10.1 0. lisakul, 13.10. Poogles, 18.10. Nasval, 
23.1 0.  Viljandimaal ja 25.1 0. Rapla umbruses). 

Siidisabade hoogsam saabumine algas 28. oktoobril. Jargmisel 
paeval nahti siidisabasid bige mitmes paigas, mbnel pool usna suurtes 
parvedes. Saabujatena registreeriti neid iga paev kuni 9. novernbrini. 
Rohkern kui rnujal nahti siidisabasid Parnumaal (6. nov. Sindis 7 salgas 
kokku 374 lindu, 9. novembril Parnus u. 100 lindu kolmes salgas). Hiljern 
vaatluste arv vahe- 
nes, kuigi veel 14. 
nov. registreerit i  
Parnus kokku urnbes 
200 siidisaba ja 18. 
nov. Rapla lahistel 
100 isendit. Neist 
vaatlustest on naha, 
et siidisaba sugisene 
Iabiranne oli vbrdle- 
misi luhiajaline ja 
suurern hulk neist 
lindudest randas siit 
Iabi ajavahernikul 
29.09.-09.1 1. (kul- 
m i n a t s i o o n i g a  
28.10.-09.1 1 .). Ligi- 
kaudu selline on 
siidisabade saaburni- 
se ja Iabirande kaik 
Eestis igal aastal, 
nagu seda naitavad 
ornitoloogiauhingu 
vaat le ja te  poo l t  
kogutud pikaajalised 
andrned. 

Novembrikuu 
oli suhteliselt soe, Joonistanud UKU P A A L  
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kulrnernaks Iaks alles novernbri IBpupoolel. 25.  novernbril langes oopaeva 
keskrnine ahuternperatuur peaaegu kogu Eestis alla O'C. Kulrn jai kuni 
aasta IBpuni pijsirna, erakordselt kulrn oli detsernbri teine pool. Lurnikate 
puudus Eestis peaaegu aasta 16puni. Detsembri I dekaadil oli siidisabasid 
veel suhteliselt palju ( 1  3 vaatlust), seejarel aga nahti vaid uksikuid salku 
(detsernbri II dekaadil 1 ja Ill dekaadil 2 vaatlust). Siidisabade arvukarn 
labilend IBppes alles detsernbri I dekaadiga, mil pakane oli kestnud Eestis 
juba kaks nadalat. 

Jargrnisel, 1979. aastal nahti esirnesi siidisabasid 18. septembril, 
seega ijsna varakult (7  paeva varern 3 4  aasta keskrnisest). Jargnevad 
vaatlused siidisabade kohta septernbris parinevad peaaegu kdik 
Parnumaalt (Vandra urnbrus ja Parnu). 9, oktoobril aigas siidisabade 
hoogsarn Iabiranne ja ka see oli varasern kui rnoodunud aastal (mil selle 
alguseks oli 28.  oktoober), kulrninatsioon langes oktoobri II ja Ill ning 
novembri I dekaadile). i j ldse registreeriti sugise jooksul siidisabasid 
tavalisest rohkernal arvul (kokku 157 vaatlust, vBrreldes 1978. a. 97  
vaatlusega). Kas siidisaba varane ja tavalisest arvukarn sisseranne 
ennustas varasernat vBi karrnirnat talve? 

Septernbris ja kuni oktoobri viirnase dekaadi alguseni oli 
Bhuternperatuur Eestis norrnilahedane, seega ei andnud siidisaba varajane 
ja rohkearvuline saaburnine veel vbirnalust Iaherna perioodi ilrna 
ettekuuiurarniseks. 6huternperatuur langes rnargatavalt alles 24.-25. 
oktoobril (1978. a. 22.-23. oktoobril) ja kulrn pusis novernbri alguseni 
(1978. a. valitses kulrn sarnuti oktoobri Ibpupaevil). Siidisabade 
esinernissagedusele ilrna jahenernine rnargatavat rnbju ei avaldanud. 

Parast 5. novernbrit soojenes ilrn taas ja pusis sellisena detsernbri 
esirnese nadala IBpuni. Novernbris ei nahtud siidisabasid rnitte iga paev 
(enarnik vaatlusi parineb taas Parnu rnaakonnast). Alates 8 .  detsernbrist 
tuli talveilrn lurnesadudega, rnilline ilm pusis 20. detsernbrini. Kuu lbpp oli 
taas soojern. Siidisabasid nahti detsernbris, eriti kuu IBpul, vbrdlernisi 
harva (enarnik neist jallegi Parnu rnaakonnas ja rnujal Laane-Eestis). 

Niisiis, kuigi siidisaba saabus 1979. a. Eestisse varern ja suurernal 
hulgal kui eelrnisel aastal, saabusid kulrnad talveilmad hoopis hiljern kui 
eelrnisel aastal. 

1980. aasta sugisel nahti siidisabasid tavalisest vahern (kokku laekus 
ainult 7 9  vaatlust), kuigi esirnesed vaatlused tulid varakult (juba 15. 
septernbril nahti siidisabade salka Karksi juures, seejarel 28. septernbril 
Sauel, 2. oktoobril Kuressaares ja 4. oktoobril Irus. Ohuternperatuur oli 
septernbris norrnikohane, andmata silrnatorkavat pBhjust siidisaba 
varaseks tulekuks. Oktoobris oli siidisaba esinernine tagasihoidlik. 14.-20. 
oktoobri vahel nahti siidisabasid pearniselt Laane- ja PBhja-Eestis. 
Oktoobrikuu ilrn oli keskrnisest rnBnevBrra soojern, kuigi parast 20.  
oktoobrit Bhuternperatuur langes ja algasid lurnesajud. See ei toonud 
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kaasa muutusi siidisabade esinemissageduses. Neid kohati endiselt vaid 
vaikeste salkadena. Sama kehtis ka novembris, mil ilrn oli juba margatavalt 
kulrnem, eriti ajavahemikul 7.-16. novembrini. Nagu tavaliselt, vahenes 
siidisabade esinemissagedus novernbri II poolel, mil nende randelaine oli 
siit moodunud ja vaatlejad nagid vaid vaheseid hilinenud salku. Novernbri 
1Bpul ja detsembri algupoolel oli ilrn kulm, oopaevane keskrnine 
Bhutemperat~~ur langes isegi alla miinus 1 0 ' ~ .  Detsernbri keskpaiku 
Bhutemperatuur tBusis ja kuu viimasel dekaadil valitsesid pehmed ilrnad, 
mille tulemusel oli detsembrikuu keskmine oopaevane Bhuternperatuur 
keskrnisest kBrgem. Nagu kBigii teistelgi aastatel, nahti ka nuiid 
detsembris liiki vaid uksikutes kohtades ning vahesel arvul (eriti parast 
10.1 2.). 

Sel!e sugise andmeid kokku vBttes vBiks ehk vaita, et siidisaba 
varane saabumine (10 paeva varem kui 34 aasta keskmine saabumisaeg) 
ennustas umbes kuu aega hiljem saabunud ilma jahenernist ja vdib-olla ka 
novembri IBpul (seega tervelt kaks ja pool kuud parast esimeste 
siidisabade kohtarnist) saabunud kulrnalainet. Vastuolus sellega on 
siidisabade vahesus sel sugisel. 

1981. a. saabus kBnealuse viieaaszase vaatlusperioodi kohta kBige 
rohkem siidisabasid (1  73 vaatlust). Esirnesi siidisabasid nahti sama vara 
kui eelmisel aastal (1  5. septernbril Karksi juures), jargnevalt 18. septernbril 
Sindis, 20.  septembril JBgeval ja septernbri viimase dekaadi jooksul veel 
seitsmes kohas. Septembrikuu ilrn seevastu oli normilahedane. 

Oktoobri algul nahti siidisabasid sarnuti mitrnel pool, alates 6.1 0. 
regulaarsemalt ja mitmes vaatluskohas kohati neid peaaegu iga paev kuni 
novembri alguseni. KBige enarn teateid parineb jallegi Parnurnaalt. Sel 
perioodil oli siidisaba sage ka teistes Laane- ja Loode-Eesti paikkondades. 

Terve oktoobrikuu valitses rneil soe ja ookulmadeta ilrn. Niisiis ei 
jahenenud ilrn tervelt poolteise kuu jooksul peale siidisabade varast 
ilmurnist! 

Novembr i  alguses ilrn jahenes, registreer i t i  esimesi 
miinustemperatuure ja lumesadusid. Nagu sugisel alati, nii IBppes ka sellel 
aastal siidisabade arvukam Iabiranne novernbris (hoogsam Iabiranne oli 19. 
oktoobrist 21 . novembrini). Parast seda nahti siidisabasid detsembri IBpuni 
vahesel arvul ning harva. Pidevamalt nahti kauemaks kohalejaanud salku 
ainult mBnes vaatluspaigas Laane-Eestis (Vihtra, Haapsalu). Kuid v6ibolla 
olid sealsed vaatlejad hoolikamad kui teised? 

Detsembri esimesel nadalal saabus fenoloogiline talv koos korraliku 
lumikattega. Kas jareldada, et siidisabade varane saaburnine ennustas 
talve saabumist rohkem kui kaks ja pool kuud ette? Kuid ka teistel aastatel 
jdudsid siidisabad kohale ligikaudu sarnal kuupaeval (ajavahemikus 15. 
september kuni 29.  septernber). Ka 34 aasta keskrnine siidisabade 
saaburniskuupaev on 25. september (see oleks aga kindlasti veelgi 
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varasem, kui aastate reas ei esineks hilinenud vaatlusi). Jaab mulje, et 
esimesed siidisabad jBuavad meile alati enam-vahem samal ajal, sdltumata 
ilmast ning Iaheneva talve iseloomust. Vaatleme siiski veel uht aastat. 

1982. aasta oli siidisabade arvukuse poolest keskmine (1 1 7  
vaatlust). Esimesi siidisabasid nahti juba 24.  septembril Kardlas, 29. 
septembril Ravilas, 5. oktoobril Lehtses (1 is.), 13. oktoobril Tartus (70 
is.) ja 14. oktoobril Parnus (15 is.). Et vahetult enne viimaseid vaatlusi 
langes Bhutemperatuur Pdhja-Eestis alla O'C, siis vdiks vaita, et 
siidisabade rohkearvulisern sisselend jargnes dhutemperatuuri langusele. 
Tuletagem aga meelde loo alguses puudutatud vaatluste juhuslikkuse 
probleemi! Pole sugugi vcimatu, et suuremaid parvi esines Eestis ka juba 
tunduvalt varern, kuid nad ei sattunud meie vaatlejate silma alla. 

Ka sellel aastal oli septembrikuu keskmine oopaevane 
Bhutemperatuur norrnilahedane, kuid oktoober (vaatamata rnainitud 
temperatuurilangusele 1 1. ja 12. oktoobril) oli keskmisest soojem. 
Siidisabade hoogsam sisseranne (vBi Bigemini Iabiranne) algas 19. 
oktoobril (mil ilm jahenes ja paiguti lund sadas) ning kestis 21.  novembrini. 

Ka november oli Eestis keskrnisest soojem. Parast 21.  nov. nahti 
siidisabasid vaid vahestes kohtades. Keskmisest soojem oli ka detsember. 

Mida oelda kokkuvijtteks? 

Siinvaadeldud viie aasta jooksul oli talve algus k6ige kulmem 1978. 
aastal. Sellel sugisel saabusid esimesed siidisabad meile suhteliselt hilja, 
nirnelt 29.  septembril. Ka oli nimetatud sugisel neid linde Eestis vahe. 
Ehkki jargnenud nelja aasta detsembri ilm oli tunduvalt soojem, langes 
kBigil aastatel oopaeva keskmine Bhutemperatuur juba detsembri alguses 
tunduvalt. Varasem kijlmalaine esines kahel aastal viiest ( 1  980. ja 1981 .) 
MBlemal nimetatud aastal saabusid siidisabad Eestisse varakult. Samas 
aga ainult 3 paeva hilisema siidisabade saabumisega 1979. a. ning sellele 
jargnenud tavalisest rohkearvulisema esinemisega ei kaasnenud 
kulmalainet novembris, vaid alles detsernbri II dekaadil. 

1982. aastal kohati esimesi siidisabasid hilja (24.  septembril). Ka 
kulrn tuli alles detsernbris ja jai nBrgaks. 

Niisiis on tulemused uksjagu vastuolulised ja mingeid vaga selgeid 
jareldusi ja prognoose teha pole vdimalik. Seda isegi siis, kui aluseks on 
kullaltki suure hulga vaatlejate andrned. 

Siidisabasid nahakse Eestis igal aastal vcrdlemisi varakult - septembri 
keskel vBi teisel poolel. Suuri kBikumisi siidisabade saabumisaegades ei 
esine. See asjaolu manitseb ettevaatlikusele nn. rahvasunoptikute poolt 
valjakuulutatud ilmaennustuste Bigekstunnistamisel. 
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Kommentaar 

Eesti Ornitoloogiauhingu fenoloogiline vaatlusvbrk on teinud tohutut ja tanuvaarset 
tood andmestiku kogumisel randlindude ja talvitajate saabumise ja lahkumise kohta. 
Niisugused paljude aastate jooksul kogutud hulgalised andmed osutuvad edaspidi 
kahtlemata suure tlhtsusega uldistavate uuringute Iahteallikaks. Eesti ornitoloogia kaks 
vanameistrit - Lemming Rootsmae ja varalahkunud Heinrich Veromann teevad kaesolevas 
artiklis katse uhe konkreetse liigi kohta kogunenud andmeid kriitiliselt analuiisida ja 
uurida, kas talikulaliste saabumisaja ja hulga alusel oleks vdimalik piisavalt kindlalt 
laheneva talve iseloomu ette ennustada. Kuuleme ju raadiost ja loeme ajalehtedestki 
alaldpmata scdasorti e~mustusi. Paraku ei ole fenoloogiliste andmete kasutamine 
meteoroloogias just kergete killast iilesanne, kuna siin on tegemist tohutu hulga iiksteisest 
sdltuvate ja uksteist mS?jutavate teguritega. Kaasajal on teaduses niisuguste protsesside 
modelleerimisel jdutud vaga suure komplitseeritusastmeni, kus mitmembbtmelisse 
statistilisse analuusi on kaasatud terve hulk faktoreid. Edusamme on tehtud nahtuste 
kvantitatiivse kirjeldamise meetodite edasiarendamisel. Ometi on hasti rakendatavad 
tulemused visad tulema. Meil Eestis on lindudega seotud fenoloogianahtuste teoreetilise 
kirjeldamise ja modelleerimisega seni tegelenud kbige rohkem Juri Keskpaik ja Arne 
Ader . 

Kaesolevas kirjatukis kasutatav verbaalne analuus ei kannata kull valja vbrdlust 
tanapbvaste matemaatiliste uurimismeetoditega ja tbsiteadlane markab siinses 
analuusikatses tervet rida norku kohti, kuid samas aratab sumpaatial autorite kriitiline ja 
ettevaatlik suhtumine esrnapilgul ahvatlevate jarelduste tegemisse. Autorid juhivad 
tahelepanu hulgale vigade allikaile, mis fenoloogiliste vaatluste kasutamist raskendavad, 
ja avavavad sel viisil probleemi ne,ilegi vaatlejaile, kelle eelteadmised tbsiteaduslikust 
tekstist veel aru saada ei vdimalda. Uhtlasi selgub andmete edasise kogumise vajallkkus, 
sest iiks kindlaim vbimalus takistustest jagu saamiseks on andmete suur hulk. Uhtlasi 
annab artikkel ka usna uhese vastuse mBnesid vaevavale kusimusele nn. rahvasunoptikute 
ennustuste usaldusvaarsuse kohta. Kui isegi arvukate vaatlejate andmete pbhjal on kindlate 
prognooside tegemine raske, siis seda enam mingite uksikvaatluste korral. 

Raivo Mand 
loomaiikoloogia korraline professor 

Arrival of Bohemian Waxwing and Weather: Is the Forecasting Possible? 

The weather forecasting of many traditions have tried to predict the 
character of the comming winter by the arrival of winter birds. The 
authors of the present paper try to  analyse the possibility of such 
forecasts by the arrival of Bohemian Waxwing - one of our most common 
winter bird - and compare the data collected during 34 years 
(ornithophenological observations of the years 1949-1 982). 


