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LINNUSTIKU RIIKLIK SEIRE 1995 

Koostaja Aivar Leito 
Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut, 

RdBmu tee 2, Tartu EE2400 

Linnustiku seire eesmargiks oli jatkata Eestis pesitsevate jalvdi 
Iabirandavate linnupopulatsioonide, -1iikide ja -koosluste seisundi pikaajalist 
jarjepidevat jalgimist nende kaitse ja kasutamise riiklikuks korraldamiseks. 

Konkreetseks ulesandeks oli 8 seireprojekti andmete kogumine ja 
tulemuste analiiiis. Taidetavad projektid ja taitjad on toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Linnustiku riikliku seire projektid 1995. aastal 
Table 1. State bird monitoring projects in 1995. 

Seireprojekt I Monitoring project I Taitja I Executor 

Maismaalindude integreeritud seire I EOU A. Kuresoo 

Lindude fenoloogia 1 EOU A. Ader 

Rabalinnud I Nigula LK A. Leivits 

Meresaarte, luha- ja rannikulinnud Matsalu LK T. Kastepdld 
Valge-toonekurg 1 EOU M. Ots 
Luiged I ZBI L. LuigujBe 

Kotkad ja must-toonekurg I "Kotkas" E. Tammur 

Eesti linnuseire on uhtne ja terviklik susteem, mis koosneb 
traditsioonil iselt ja funktsionaalselt valjakujunenud vajalikest 
seireprojektidest. lntegreeritud projektid koosnevad omakorda 
alaprojektidest. 

Metsislased 

Kokku: 8 projekti 

EM I E. Viht 

6 institutsiooni 
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Linnuseire metoodilised alused Iahtuvad seiresusteemidele laiemalt 
esitatavatest pShin8uetest: 

nad on pidevad ja pikaajalised; 
rajanevad standardsetel, rahvusvaheliselt unifitseeritud ja 
aktsepteeritud meetoditel; 
on ulernaalised vBi piisavalt esinduslikud; 
on lulitatavad (Iulitatud) rahvusvahelistesse seireprogrammidesse; 
on uhitatavad seire teiste valdkondadega. 

iJldprintsiipide kSrval on igal projektil oma konkreetne objekti- 
spetsiifiline andmete kogumise, tootlemise ja analiiusi metoodika. Objekti- 
spetsiifiline on ka seiresamm, mis varieerub vahemikus 1 ... 5 aastat. 
Unifitseeritud on vaid seirekohtade ja andrnete esitarnise uldformaat, mis 
on koostatud Keskkonnaministeeriumi Info- ja tehnokeskuse poolt 1994.a. 

Tulemused ja arutelu 

Oldine iilevaade 

Linnuseire toimus pea ijhtlaselt ule kogu Eesti, kokku 450-s 
seirekohas 218-s UTM p8hiruudus. Suurima ulatusega olid punkt- 
loendused, pesakaart, lindude fenoloogia ja kesktalvine veelinnuloendus 
(ule 30 seirekoha) (tabel 2). 

Joonistanud KAAREL L A U K .  
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Tabel 2. Uldandmeid erinevate seireprojektide kohta. 

Table 2. Some overal data about monitoring projects. 
- 

Esitatud projektiaruannete jargi oli Eesti kaetus linnuseirega 38% 
vBimalikust (Eestis on 567 UTM pchiruutu ja seire toimus 218-s ruudus). 
Tegelikult toimus seire ligikaudu 50%-I Eesti territooriumist, sest 
pesakaardi, ornitofenoloogia ja valge-toonekure puhul ei ole UTM ruute 
antud, seiret teostati aga ulemaaliselt. Nii oli linnuseire levik ja maht 
1995.a. Iahedane eelmise, 1994. aastaga (270 UTM p8hiruutu). 
Lisandusid pesakaardi, talilinnuloenduste ja kesktalvise veelinnuloenduse 
alaprojektid, valja aga jaid sookure, hanede ja roovlindude seire pusialadel, 
projektid. 

Projektlalaprojekt I Project 

Maismaalindude integr. seire 
- punktloendused 
- pesakaart 
- talilinnuloendused 
Lindude fenoloogia 
- ornitofenoloogia 
- kesktalvine veelinnuloendus 
Rabalinnud 

Meresaarte, luhtade ja niitude 
linnustik 

Valge-toonekurg 
Kotkad ja must-toonekurg 
Luiged 
Metsislased 

Kokku: I I alaprojekti 

Eesti linnustiku liiginimestikku kuuluvast 322-st liigist oli 19953.  
seire all 220 liiki (68%). Jattes arvestusest valja 7 0  haruldast eksikulalist 
ja Iabirandajat, oli seire all 87% regulaarselt esinevatest linnuliikidest ja 
100% regulaarsetest haudelinnuliikidest (206 liiki). Valdav enamus liike oli 
kaetud 1-3 erineva projektilalaprojektiga, osa aga kuni 7 projektil 
alaprojektiga (vt. tabel 3). 

UTM 

3 0 
- 
2 5 

- 
95 
7 

6 

- 
2 3 
18 
7 4 

218+ 

Seirekohti 

No. of 
places 

35 
100 
3 0 

100 
100 

6 

11 

13 
25 
19 
10  

449+ 

Uksikvaatlusi 

No. of 
observations 

25 000  
- 

1 800 

5 000 
700 

1 400 

4 600 

1 500 
5 0 

170 
750 

4 0  970+ 
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Tabel 3. Paremini seiratud linnuliigid. 

Table 3. Better monitored bird species. 

Teder (TET RIX) I P; PI; T; R; Me  

Linnuliik 1 Bird species 

Sinikael-part (ANA PLA) 

PBldlBoke (ALA ARV) 

Sookiur (ANT PRA) 

Projektlalaprojekt * I Project 

P; PI; T; F; V; R; Ms  

P; PI; F; R; Ms  
P; PI; F; R; Ms  

Metsis (TET URO) I P; T; R; Me 

* P - pesakaart; PI - punktloendused; T - talilinnulocndused; F - ornitofcnoloogia; V - 
kcsktalvine veelinnulocndus; R - rabalinnud; Ms - meresaarcd, luliad ja niidud; Me - 
metsislased. 

* P - ncst record card; PI - point counts; T - land bird winter censuses; F - 
ornithophcnology; V - rnid-winter waterfowl census; R - birds of mirelands; Ms - birds 
of sea islands, meadows and shore) 

Vbrreldes eelmise, 1994. aastaga jai seiratud linnuliikide uldarv 
samaks (220 liiki), rn6nevBrra rnuutus vaid liigiline s t r~~k tuu r .  Veelindudest 
ei teostatud kull hanede ijldloendusi, kuid samas olid nad osaliselt kaetud 
rnbnede teiste projektide, nagu pesakaardi, ornitofenoloogia ja meresaarte, 
luhtade ja niitude linnustiku seire kaudu. Sama kehtib ka sookure ja 
roovlindude seire kohta. 



Hirundo 1996 Nr. 1 7 

~levaade projektidest 

Projekt Maismaalindude integreeritud seire 

* Alaprojekt Punktloendused 

Aruandes esitatakse 1 2 aasta (1 983-1 994) loendustulemused. 
Erinevatel aastatel on kaigus olnud 26-5 1 loendusmarsruuti ule Eesti. 
Populatsiooniindeksid (PI) on arvutatud vaid kordusmarsruutide tulemuste 
pBhjal. Paigalindudest on kogu vaatlusperioodil langenud sootihase 
arvukus ja viimasel kolmel aastal rasvatihase arvukus. Kaugranduritest on 
peoleo arvukus pidevalt langenud, karmiinleevikese arvukus aga t6usnud. 
Probleerniks on projekti jatkamine vaatlejate arvu pideva vahenemise tBttu 
alates 1992.a. 

Joonistanud KAAREL LAUK 

* Alaprojekt Pesakaart 

Alaprojekt liilitati riikliku seire prograrnmi 1995.a., Eesti 
Ornitoloogiauhingu projektina on pesakaarti kasutatud alates 1959.a. 
Meetodiks on erinevate pesitsusokoloogiliste andmete kogumine 
spetsiaalselt selleks otstarbeks valja tootatud ankeet-kaardi (pesakaardi) 
abil. 1995.a. redigeeriti pesakaardi taitrnisjuhendit ning anti see trukki. 
Koostat i  ajakohane pesakaart ide andmesisestusprogramm 
(Access/Microsoft Office 4.3. Proffessional). Aasta 16puks oli programmi 
abil arvutisse sisestatud 1 700 pesakaarti. 
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* Alaprojekt Talilinnuloendus 

Ka talilinnuloendused lulitati riikliku seire programmi alles 1995.a. 
Eesti Ornitoloogiauhingus on projekt toos alates 1987.a. Meetodina 
kasutatakse piiramata laiusega transektloendust pikkusega 10  km. 
Talveperioodil sooritatakse igal transektil (rajal) kolm loendust (novembris, 
jaanuaris ja veebruaris). Andmed kantakse spetsiaalsele ankeedile. 

1994195.a. talvel toimusid loendused 30-1 rajal 25-s UTM ruudus. 
Talilinnuloenduste tulemused aastail 1987-1 994 avaldati Eesti 
Ornitoloogiaiihingu haalekandjas "Hirundo" nr. 111 995. Usaldatavarvukuse 
langus on taheldatav laanepuu, metsise, piihja- ja tun-tihase ning 
koduvarblase puhul. TBusnud on vaid ronga arvukus. 

Projekt Lindude fenoloogia 

* Alaprojekt Ornitofenoioogia 

Valjastati kevad- ja sugispoolaasta fenokaustad vaatlejatele. 
Andmebaasi osas koostat i  orn i to fenoloogi l is te  andmete 
andmesisestusprogramm (Microsoft Access 2.0). EOU haalekandjas 
"Hirundo" nr 211 994 avaldati ulevaateartikkel "Ornitofenoloogilise 
materjali kasutamise vBimalused seires". Vaatlusperioodil ( 3  967-1 993)on 
fenovaatluste pBhjal selgelt tiiusnud valge-toonekure, o ~ b i k u  ja soo- 
roolinnu arvukus ja langenud n6mmelBokese, siniraa, tuuletallaja, kao ja 
rukkiraagu arvukus. Trendid on Iahedased teiste seireprojektide ja 
loenduste alusel saadud arvukuse hinnangutele. 

Probleemiks on kogutud andmestiku arvutisse sisestamine, mis on 
toomahukas ja vajab taiendavaid ressursse. 

* Alaprojekt Kesktalvine veelinnuloendus 

Talvituvaid veelinde on Eestis regulaarselt loendatud alates 1967.a., 
riikliku seireprogrammi osana alates 1995.a. Loendus toimub igal aastal 
jaanuari keskel rahvusvaheliselt koordineeritud kuupaevadel. 1995.a. 
jaanuaris toimusid loendused 95-s UTM p6hiruudus, kokku 100-s 
seirekohas iile Eesti. Osales 140 EOU liiget ja kirjasaatjat. 

Kokku loendati 1995 .a. jaanuaris seirekohtades 32873 veelindu, 
sellest rannikumeres 24515 ja sisernaal 8358 lindu 20-st liigist. K8ige 
arvukamad olid sinikael-part, aul, sBtkas ja kuhmnokk-luik. Sinikaelal ja 
jaakosklal olid ulekaalus isaslinnud, sBtkal emasiind. VBrreldes 3994. 
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aastaga oli talvituvate veelindude hulk vaiksern rnererannikul, sest suur 
osa rannikurnerest oli 1995.a. jaas. ij ldarvukus oli t6usnud vaid s8tkal. 

Projekt Rabalinnud 

Rabalinnustiku loendusi on Eestis pidevalt teostatud alates 1968.a., 
riikliku seire projektina alates 1994.a. Meetodiks on pesitsusterritooriurnite 
uhekordne loendus kaardistusmeetodil. 1995.a. olid seire all N i  ula raba 

2 ( 2 0  km2), Mlnnikjarve raba (1,7 km ) Avaste soo (1 2,6 krn , Keava 4 raba (8,25 km2), Palasi raba (1,9 km2) 'ja Loosalu raba (6,O km 1. 
V6rreldes 1994. aastaga langes Nigula rabas jarsult kadakataksi 

arvukus, esrnakordselt pesitsesid punapea-vart ja vainurastas. Alates 
1968. aastast on rabalinnustikus toirnunud jargmised olulised rnuutused: 

1 ) Rabapiiu kadumine alates 1982.a. 
2)  Kultuurrnaastikega seotud avamaaliikide (kiivitaja, suurkoovitaja, 

pBld160ke) arvukuse jarsk langus 1970-tel. 
3 )  Dendrofiilsete liikide arvukuse ja osakaalu tdus. 
4 )  Liikide uldarvu kasv. 
5) Tuupilistest rabalindudest on arvukus t6usnud sookurel ja 

hallBgijal, stabiilne on olnud mudatildri ja ruudi arvukus. 
Avaste soo on vdrreldes 1 952-1 955-tega kaesolevaks ajaks 

tugevasti v6sastunud. 1995.a. ei pesitsenud (ei kohatud) soorats, 
rukkiraak, tutkas, kalakajakas ja punaselg-6gija. Tugevalt oli arvukus 
langenud pruunselg-p66salinnu1, rootsiitsitajal, sookiurul, tikutajal, 
kadakataksil, suurkoovitajal ja valja-loorkullil. Arvukus oli tugevalt t6usnud 
kBrkja-roolinnul, v6sa-ritsiklinnul ja salu-lehelinnul. Uuteks liikideks olid 
tapikhuik ja karrniinleevike. Dominantliigiks oli muutunud k6rkja-roolind 
(21,4%) ja servaaladel salu-lehelind. 

Mannikjarve rabas oli 1 995.a. iseloornulikuks jooneks lambahanilase 
arvukas esinernine ja jatkuv lindude arvukuse vahenemine laudtee 
urnbruses. Pesitsernas ei kohatud sookurge, tuttvart i  ja suurkoovitajat. 

Projekt Meresaarte, luhtade ja niitude linnustik 

Meresaarte haudelinnustikku on Eestis regulaarselt jalgitud 1958.a. 
alates. Riiklikku seiresse lulitati projekt 1994.a. 

1995.a. oli seire all 5 saart Vainameres, Matsalu looduskaitsealal. 
Erinevatel saartel loendati 135-796 haudepaari, kokku 2391 haudepaari 
30-st linnuliigist. Vdrreldes 1994. aastaga oli haudepaare tunduvalt 
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vahern, pdhjuseks Papilaiule jaanud rebaste pesakond. ljldarvukuselt 
dornineerisid endiselt hahk ja hiibekajakas. Oluliselt oli t6usnud kuhrnnokk- 
luige arvukus. 

Luhalinnustikku loendati jatkuvalt Kasari, Neidsaare, Vanajde ja 
Kloostri seirealadel Matsalu looduskaitsealal. Kokku loendati 43 pesitsevat 
linnuliiki, uldarvukusega 838 paari ja iildasustustihedusega 38.2 p/10 ha. 
Kdik need naitajad on suurernad kui 1994.a. Eriti k6rge oli varasernaga 
viirreldes tikutaja, mustsaba-vigle ja tapikhuiga arvukus. Leiti ka uus 
rohunepi pesitsuskoht Kelu alt luhast. 

Ranniku linnustikku loendati Saastna ja Metskula seirealadel, kus 
seda on pidevalt tehtud 1992.a. alates. Kokku loendati 1995.a. 61 
haudelinnuliiki, uldarvukusega 141 3 paari ja asustustihedusega 62,9 ptkrn. 
Hanelistest on viirnase 5 aastaga oluliselt tBusnud ragapardi, ristpardi ja 
jaakoskla arvukus, vahenenud aga sinikael-pardi arvukus. Kurvitsalistest 
on kasvanud liivatulli, kiivitaja, risla, punajalg-tildri, suurkoovitaja, tikutaja, 
hiibekajaka ja merikajaka arvukus ning vahenenud rneriski, mustsaba-vigle, 
kalakajaka ja tiirude arvukus. Suurenenud on enamuse varvuliste arvukus, 
langenud on vaid larnbahanilase arvukus. 

Joonlstani~d HAAREL LAUK. 
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Projekt Valge-toonekurg 

1995.a. toimus 43-s valge-toonekure uldloendus Eestis. Valjastati 
ule 400 loendusankeedi, millest 1. detsembriks oli tagasi laekunud 240 
ankeeti. Andmeid on laekunud 697 pesa kohta. LBplikud 
loendustulemused esitatakse martsis 1 996. 

Seni laekunud andmete pBhjal on v8imalik hinnata valge-toonekure 
pesitsusedukust. Selgus, et pesitsustulemused olid suhteliselt head. Iga 
pesitsenud paari kohta IennuvBimestus keskmiselt 2,O poega (1 994.a. 
1.75 poega) ja iga edukalt pesitsenud paari kohta IennuvBimestus 2,3 
poega (1 994.a. 2.1 poega). 

Projekt Kotkad ja must-toonekurg 

Projekti ulesandeks 1995.a. oli kalakotka leviku, arvukuse ja 
pesitsusedukuse valjaselgitamine ule Eesti. Kontroll i t i  25 
pesitsusterritooriumi 23-s UTM pBhiruudus. Neist 18 olid kindlalt ja 2 
vBimalikult asustatud. Maakonniti jagunesid pesitsusterritooriumid 
(sulgudes asustatud pesad) jargmiselt: Valga 5(4), VBru 5(4), Viljandi 2(1), 
Ida-Viru 2(2), Saaremaa 2, Laane-Viru 1(1), Tartu 1(1), JBgeva 1 ja Parnu 
1. iJUatav oli liigi mittepesitsemine Laanemaal, kuigi seal paikneb mitu 
pesitsusterritooriumi. 

Kokku pesitses kalakotkas 1995.a. teadaolevalt edukalt 9 pesas, kus 
IennuvBimestus 17 poega. Seega IennuvBimestus 1,89 poega nii eduka 
kui ka alustatud pesitsemise kohta, ning 1.31 poega asustatud pesa 
kohta. VBrreldes perioodi 1986-1 995 keskmisega (2,0), oli 1995. aastal 
poegi asustatud pesa kohta tunduvalt vahem (1,311. ijldiselt on aga liigi 
pesitsusedukus olnud meil viimasel aastakumnel uks maailma kiirgemaid, 
mis naib viitavat meie siseveekogude suhtelisele puhtusele. 

Probleemiks on projekti suur maksumus, kui tahetakse igal aastal 
seirata kBiki kotkaliike ja must-toonekurge. Kuna praegused finantsid seda 
ei vBimalda, siis tuleb kasutada seiresammu 5 aastat, s.t. igal aastal 
suudetakse ulevaade saada vaid 1-2 liigi kohta. Viieaastane interval1 on 
aga liiga pikk, et adekvaatselt jalgida populatsiooni seisundi muutusi ja 
arvukustrende. 
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Projekt Luiged 

1995.a. oli projekti ulesandeks vaikeluige kevad- ja sugisrande aegse 
leviku ja arvukuse valjaselgitamine ja jalgimine peatusperioodi valtel. 
Kokku 1 9  seirekohta 18-s UTM ruudus paiknesid Laane-Eestis ja Peipsi 
ranni kul. 

Kevadel loendati Audru poldri kogumis kuni 17 500 vaikeluike, Kalli 
pdldudel 1750, Matsalu lahel 1300 ja Kaansoos kuni 720 vaikeluike. 
Erakordne oli seejuures nende kontsentratsioon 02.04.1995 Audru 
umbruses - 17 500 is. moodustab ca 90% kogu vaikeluige asurkonnast! 

Sugisranne oli vaga liihiajaline ja kestis pijhiosas 5-7 paeva oktoobri 
keskel. Peatuspaigad asusid Peipsi rannikul Kodaveres (491 is.), Laane- 
Eestis Haapsalu lahel (2500 is.) ja Matsalu lahel (180 is.) ning Vaikesel- 
Vainal (55 is.). 

Erinevalt varasematest aastatest peatus 1 995.a. vaikeluiki vaga vahe 
Matsalu lahel ja suhteliselt vahem ka teistes peatuspaikades, v.a. Audru. 

Projekt Metsislased 

Jatkati laanepuu, tedre, metsise ja rabapuu arvukuse 
(asustustiheduse) ja sigimisedukuse seiret 10 seirekohas (esindusaladel) 
ule kogu mandri-Eesti. Meetodina kasutatakse transektloendust 
pusirnarsruutidel. Loendus viiakse Iabi 1 .-25. augusti vahernikus, 
uheaegselt kdigil marsruutidel. 

Laanepijij asustustihedus oli 1995.a. 4,5 - 13,7 is./km2, keskmiselt 
10,O is./km2. Pikaajaline trend naitab arvukuse kiiret langust 1970-te 
Idpus, madalseisu 1 980-tel ja vahest uut tijusu 1 990-tel. 

Tedre asustustihedus oli 1995.a. 1 ,I -7,7 is./krn2, keskrniselt 4,8 
is./km2. Pikaajaline trend naitab arvukuse langust 1970-te ldpus ja 1980- 
te  esimesel poolel ning suhtelist stabiilsust viimase 10  a. valtel. 

Metsise asustustihedus oli 1 995.a. 0,O - 5,3 is./krn2, keskrniselt 2,3 
is./km2. Pikaajaline trend naitab arvukuse madalseisu 1970-te ldpus ja 
1980-te esirnesel poolel. Viirnase 10  aasta valtel on liigi arvukus taas 
mdnevijrra tdusnud. 

Rabapiiud loendustel ei koharud. Liigi arvukus langes katasroofiliselt 
1970-tel ja 1980-tel, praegu elutseb meil veel vaid maksimaalselt 50  paari 
rabapuusid. 
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1994. ja 1995. a. ilmunud seirealane kirjandus 
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1993. Tln., Ik. 20-28. 
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Hirundo, Nr. I, Ik. 1-1 6. 

Elts, J., 1995. Metskurvitsa projekti toost 1994. aastal. - Loodusevaatlusi 
1994. Tln., Ik. 71-76. 

Kose, M., 1994. Eesti Ornitoloogiauhingu paasukeste seire projekt. - 
Hirundo, Nr.2, Ik. 52-58. 

Kuresoo, A., Leito, A., bland, R., 1995. Linnustiku seire iildkontseptsioon. 
Trt., I I lk. (kasikiri). 

Leito, A., 1994. Linnustiku riiklik seire Eestis: kaivitamine ja esimesed 
tulemused. - Hirundo, Nr.2, Ik. 6-1 5. 

Leito, A., 1994. Sugisrandel peatuvate hallhanede loendustulemustest 
Eestis. - Hirundo, Nr.2, Ik. 46-51. 

LBhmus, A., 1994. Kulliliste ja kakuliste seire tanapaeva Eestis. - Hirundo, 
Nr.2, Ik. 31-45. 

Magi, E., 1994. Lindude pesitsemisest Kasari luhas. - Hirundo, Nr.2, Ik. 
24-30. 

Magi, E., 1995. Kurvitsaliste (Charadriiformes) pesitsemisest Matsalu RL 
Vainamere saartel. - Loodusevaatlusi 1994. Tln., Ik. 7-1 7. 

Randla, T., 1994. Linnustiku riiklikust seirest. - Hirundo, Nr.2, Ik. 3-5. 
Viht, E., 1994. Metsislaste seirest Eestis. - Hirundo, Nr.2, Ik. 59-65. 

Joonisranud UKU PAAL. 
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Monitoring of birds in 1995 

Compiled by Aivar Leito 
Estonian Institute of Forestry and Nature Conservation 
RBBmu tee 2, Tartu EE2400, tel. 436385, fax 436375 

Aim and task of monitoring 

The aim of bird monitoring was to continue the long-term and 
continuous observations of bird populations, species and communities 
breeding orland migrating through Estonia with the view of their national 
protection and management. The task of monitoring was to  collect and to  
analyse the data of 8 different projects (Table 1 ) .  

Methods 

The Estonian bird monitoring scheme is an integrated and united 
system of traditionally or functionally formed and necessary monitoring 
projects. The integrated monitoring projects include also some sub- 
projects. 

The monitoring of birds proceeds from the basic requirements of 
monitoring systems in general: 

i t  is continuous and long-term; 
it is based on standardized methods used and agreed internationally; 
i t  is country-wide or sufficient representativeness; 
it is incorporable (or already incorporated) into international 
monitoring schemes; 

it is compatible with other blocks of monitoring. 
Beside of general requirements each monitoring project has its own 

specific approach to  data collecting, process and analysis. Uniform is only 
the structure and format of database in general. 
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Results and discussion 

General review 

The bird monitoring was carried out all over the country at 450 
different sites in 21 7 UTM 10x10 permanent squares altogether. The 
most extensive projects, with more than 3 0  monitoring sites were point 
counts of breeding birds, nest record card, bird phenology and mid-winter 
census of waterfowl (Table 1 ). 

The total coverage of Estonian territory with bird monitoring UTM 
squares was 38%. But actually the monitoring was carried out about half 
of country territory because some 
p r o j e c t s  l i k e  n e s t  c a r d ,  
ornithophenology and the White 
Stork are country-wide or non- 
territorial. So the total distribution 
and amount of bird monitoring in 
1995 was quite a similar to  the year 
of 1 994. The new sub-projects were 
nest record card, land bird winter 
census and mid-winter waterfowl 
census. The projects did not in 
process were the Common Crane, 
Geese and Raptor monitoring on 
permanent study plots. 

The total number of bird 
Joonistanud UKU BAAL 

species recorded in Estonia by now 
is 332. Of these were monitored in 1995 220 species or 68%. Of regular 
breeders were monitored all 206 species or 100%. Most of species were 
covered by 1-3 different monitoring projects or sub-projects and some of 
them up to  7 different projects (Table 3). 

In general the number of bird species monitored in 1995 was the 
same as in 1994 but the composition of species was a little different. 
There were not in process monitoring projects of geese, common crane 
and raptors but most of them were partially observed with the help of 
other projects. 


