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Kokkuvote. Standardsetel loendusmeetoditel pdhinevaid lindude arvukushinnan- 
guid on Eestis seni tehtud vaid iiksikuid ja enamasti vaga piiratud alade kohta. 
Parnumaal (4800 km2) loendati linde joontakseerimismeetodil aastatel 2000-2002. 
Loendustulemuste pdhjal anti arvukushinnangud 96 Parnumaal pesitseva linnuliigi 
kohta. Arutelus vorreldakse hinnanguid senistega ning kasitletakse uute ja vanade 
hinnangute erinevuste pdhjusi. 

Sissejuhatus 

Parnumaa linnustiku kvantitatiivne koosseis on  paljude liikide osas 

halvasti teada. Lindude staatusele ja pesitsemisaegsele arvukusele viimase 

kiimne aasta jooksul o n  hinnangud andnud  linnuklubi "Buteo" (Leivits 1999), 

kuid paljud hinnangud arvukate liikide kohta ei p6hine siiski loendustel, vaid 

linnuvaatlejate iildmuljetel. Kaesoleva artikli eesmargiks on  avaldada 

loendustel baseeruv informatsioon l indude arvukuse kohta Parnumaal ja 

v6rrelda tulemusi varasemate hinnangutega. Umbes saja tavalisema linnuliigi 

arvukuse kohta saadi arvukushinnangud joontakseerimise Soome variandi 

abil (vt. Ellermaa 2003 kaesolevas valjaandes). 

Materjal ja metoodika 

Loendused teostati 2000.-2002. a., kokku 13 paeva jooksul vahemikus 24.05- 

11.06, enamik marsruutidest (20) labiti siiski maikuu ldpus. Iga transekt labiti 

iihekordselt, iiksnes kahel 2000. a. loendatud marsruudil loendati ka 2001. a. Ilmad 
olid soodsad (vaikne tuul, sobiv temperatuur), kuid paaril paeval sadas ka vihma. 

Loendusmeetodina kasutati joontakseerimise Soome varianti (Jarvinen & 

Vaisanen 1976; Ellermaa 2003). Linde loendati kokku 115,8 kilomeetril: Aivo Klein 

57,s km, M a r p s  Ellermaa 56,5 km ja Ilidrek Tamrnekand 1,5 km. Aastate kaupa 

jagunesid loendused: 2000. a. - 45,l km; 2001 a. - 24,7 km ja 2002. a. - 45,s km. 
Kakskiimlnend viis loendusmarsruuti paikliesid 12 erinevas P ~ ~ I I L I  maakonra vallas 

(joonis 1). Neist enamik (21) olid 5-6 kni pikkused, lisaks loendati neli lul~emat loiku 

vaikese osatalitsusega biotoopides (0,2-1 km. peamiselt asulad), Kahel esilnesel 
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aastal planeeriti loendusmarsruudid kogu Eestit katva loendusprojekti tarbeks, 

mistottu need ei jagunenud Parnu maakonnas uhtlaselt. 2002. a. loendused planeeriti 

rohkem nendesse Parnumaa biotoopidesse ja piirkondadesse, rnillest kahel eelmisel 

aastal oli kogunenud vahein andmeid. Marsruutide planeerija (autor) ei teadnud 

eelnevalt loendatava ala linnustiku v8i maastiku detaile, kuid teatud seiku ei saanud 

siiski taielikult juhuslikustada, naiteks marsruudi alguspunkt maarati iildjuhul 

soidetava tee voi sihi lahedusse. 

Loendustega kaetud biotoopide osatahtsused pdhiribal on ara toodud tabelis 1. 

Marsruudid planeeriti katma igale loenduspiirkonnale iseloomulikke biotoope nende 

digetes proportsioonides, ldpptulemusena moodustus iisna Zinnestunud valim 

Pamumaa metsadest, pdldudest ja soodest. Pamumaa biotoopide tegelikud 

osatiihtsused saadi CORINE maakatte andmebaasist (Meiner 1999; Nigula LKA 

vahendusel), kus minimaalsed maakattetuubi eraldised on 25 hektari suurused ning 

vaikselnad killud mosaiikses ~naastikus on lisatud antud ala pdhibiotoopi. Kuna 

Pamumaal domineerivad metsad, pole ime, et CORINE andmebaasi pohjal on 

Pamumaal metsi rohkem ja p6llumajandusmaid vahem kui meie loendustel. Samuti 

on osa soid andmebaasis ilmselt metsade hulgas (Meiner 1999). Tdenaoliselt kaeti 

loendustega p6llumajanduslnaid ja lagedaid soid siiski veidi rohkem, kui on nende 

maakattetiiiipide tegelikud osatahtsused Parnumaal. Selleparast eemaldasin 

loendustulemuste hulgast umbes 5,5 km ulatuses poldudel ja lagesoodel paiknevate 

loendusl6ikude andmed. Sama operatsioon tehti ka 450 m roostiku loendust- 

ulemustega. PZildude osas vdib valim ikka veel liiga suur olla, kuid avamaastikus 

loendades koguneb palju vaatlusi ka iimbritsevatelt (metsa)aladelt. Andmebaasist 

kdrvaldati ka loendusloike, mis tehti halva ilmaga. Karpimise jarel jaid andmebaasi 

ldpuks andmed 6088 linnupaarist 109,2 loenduskilomeetrilt ning nende jisgi koostati 

arvukuse hinnangud. 

Joonis 1. Loendusmarsruudid Parnu- 
maal. Valgete tappidega tahistatud 
marsruudid loendati kahel korral. 
Kaardile ei ole margitud nelja vaga 
liihikese marsruudi asukohti. 

Figure 1. The locations of census tvansects 
I M  Phvrzz~ coz~nt?j. TI?? tl.n~isects rrzarked 
zoith I~ollozu spo f s  wPrc7 cotlrzted tzulce and 

f o ~ ~ v  very  short tvccnsects arcz ?lot  sllowrl 



Tabel 1. Riotoopide osatahtsused 2000.-2002. a. limuioenduste transektidel ja kogu 
Phrnulvlaal (CORINE andmebaasi p611jal; Meiner 1999). 

Table I .  Coverage of 'd~ffcre~it  hnbitcirs in !he bird ce~lsu.res ill 2000-2002, ir~zrl ill the whole 
f'iirr?~~ (.oi!~zly (~c( .or i l i~?g  to COKINE iiatoho.re, Meiner- 1999). 

Biotoop Transektid 1 Trarzsects Pamumaa 

km % Yo 

Kuusik / Spruce forest 3,070 

Mannik / Pine forest 9,515 

Lehtmets / Deciduoz~sjorest 20,440 

Segamets / Mixed forest 13,990 

Mets 1 Forests 47,015 43,1 

Lel~tpddsastik / Decidt~ous bushes 5,280 

Segapddsastik / Mlxed scrub 2,435 

Loopealsed / Aluars 0,030 

P66sastikud (kuni 5m) I Scntb (up to  5 m) 8,180 7,s 

Raiesmikud I Clear-cut areas 4,100 3,s 

Metsad, p66sastikud, raiesmikud 
59,295 54,4 62,5 

Forests, scrub, and clear-felled areas 
- 

Lagedad madalsood la rabad / Open mire 8,270 7 6  6 6  

Puisrabad / Woodrd mire 7,295 67 5,7 

Sood I Mires 15,565 14,3 12,5 

Roostik 1 Reedbed 

Pbllud / Arable fields 

Soodid / Fallozo lands 

Ka rjamaad ja niidud / Pasturrs, rileadozos 

Rannaniidud / Coastnl nlenilozus 

Tehisalad (mh. ka rjaarid) / Artificial nrens 

Asulad: 111adalhoonestus 

Discontint~ous urbruz fnbric 

Asulad: kiirghooned / Continuous urbanfabric 

Uksiktalud / S i n ~ l e  fnrms 

Pargid, kalmistud / Pnrks, cenlrtevies 

Kultuurmaastilc I Cultural Iatidscape 33,365 30,5 24 

KOKKU I TOTAL 109,175 100 100 
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Joontakseerimisel eristatakse linnud selle jargi, kas need on 50 m laiusel 
pbhiribal vhi abiribal (vt. lahemalt Ellermaa 2003). Pdhi- ja abiriba paaride arvu 
aratoomine siin artiklis tundus liikide kaupa otstarbetu, sest arvukuse hinnanguid 
tehes kasutati paranduskoefitsiente, mille abil vaadeldud linnupaaride arv (abi- ja 
p6hiribal kokku) teisendati asustustlhed~~seks. Teatud liigi arvukus Parnu 
maakonnas rehkendati jargmise valemi abil: 

Arvukus = (loendatud paaride arv * K) / L * S 

kus K on liigi paranduskoefitsient, L on loendusriba kogupikkus (109,175 km) ja S on 
Pamu lnaakoma pindala (4805 km'). 

Tulemused 

109,2 loertduskilomeetril loendati kokku 6088 linnupaari. Neist 1294 paari 

(21,3'%) olid pdhiribal ning 4794 abiribal. Pdhiriba paaride arvu abil vbib 

h6lpsa tehte abil [I294 / (109,175 / 20); sulgudes olev tehe annab pbhiriba 

pindalaks 5,45 km'] arvutada Parnumaa linnustiku iildiseks tiheduseks 237,l 

paari ruutkilomeetril. Saadud hinnang ei hdlma veelinde ja kajaklasi, sest neid 

selle meetodiga ei loendata. 

Saadud hinnangud Parnumaa lindude pesitsusaegsele arvukusele on 

toodud tabelis 2. Esitatud on liigid, mille kohta kogunes vahemalt kaks 

vaatlust, erandina ka huup, kelle kaugele kostva haale t6ttu vdib uhele 

vaatlusele pdhinevat arvukuse hinnangut vahemalt suurusjargu poolest 

digeks pidada. Vaid uliel korral taheldati loendustes veel jargmisi liike: soo- 

loorkull, herilaseviu, merikotkas, vaike-konnakotkas, IGopistrik, metsis, 

nurmkana, vaikehuik, tapikhuik, vihitaja, hallpea-rahn, must-lepalind, roo- 

ritsiklind, kukkurtihane, halldgija, kunnivares ja p6ldvarblane. Viimased kaks 

on lokaalsed liigid, mistbttu usaldusvaarse arvukushinnangu saamine 

joontakseerimismeetodil vajaks loenduste mahu tunduvat suurendamist. Veel 

puuduvad tabelist mdned liigid, rnida kohati kahel vbi enamal korral, kuid 

mille arvukuse hinnanguid ei saanud pidada usaldusvaarseks (see ei pruugi 

tahendada, et hinnangud ei vdiks tdele vastata). Need liigid olid: roo-loorkull 

(4 vaatlust), vaikekoovitaja (3) ,  rastas-roolind (17), tiigi-roolind (B), roohabekas 

(S), koldvint (2) ja phldtsiitsitaja (2). Vaikekoovitaja, koldvint ja poldtsiitsitaja 

on lokaalse levikuga ja juhus v6ib nii vaikese valimi puhul hinnanguid liiga 

palju miijutada. Neli roostikuga seotud liiki jaeti valja selleparast, et 
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roostikuloendused pdhinesid peamiselt Piklas tehtud iihele loendusele. Pikla 

on keskmisest roostikust tdenaoliselt linnurikkam ja v6ib anda roostikuliikide 

iilehinnanguid. Siinkohal tasub siiski meenutada, et roostikulindude 

tihedused on kohati vaga suured (mitu paari hektaril) ja nende liikide 

arvukuse alahindamine linnuvaatlejate uldmuljete pdhjal on vaga tdenaoline. 

Naiteks roohabekas osutus heas roomassiivis liigiks, keda vastu autori ootusi 

esines vaga tihedalt. Valja jaeti ka kabilindude arvukuse hinnangud, sest 

kohatud isendite paritolu oli kusitav - loenduste ajaks oli nende pesitsemine 

juba labi ja invasioon alanud (2002. aasta kevadel liikus Parnumaal erakordselt 

palju manni-kabilinde). 

Arutelu 

Siiani pole valja tootatud loendusmeetodit, mis suuremate alade 

linnustiku kvantitatiivse koosseisu vaikese toopanusega vaga tapselt valja 

selgitaks. Mitmekordne kaardistamine annab toelahedasi tulemusi, kuid 

nduab palju tooj6udu ja aega. Joontakseerimist peetakse meetodiks, mis 

v6imaldab kiire ulevaate saamist suure ala linnustiku kohta (Jarvinen & 

Vaisanen 1981, Svensson 1981). Joontakseerimise valtel markab loendaja 50 m 

laiusel p6hiribal keskmiselt umbes kaks kolmandikku arvukamate 

metsaliikide isenditest (Tiainen et 01. 1980), seega vdib see meetod anda 

arvukaimate liikide kohta vaid miinimumhinnanguid. Mitmetel liikidel 

vdivad allahinnangud olla isegi 50% vdi rohkem (naiteks kaelustuvi, leevike, 

vaike-p66salind; Tiainen ef a l .  1980, Hilden 1981). Paljude liikide ala- 

hinnangute pdhjuseks on aktiivseim territoriaalne kaitumine vaid mdne paeva 

pikkusel perioodil kogu kevade jooksul (aeg, mil pea k6ik selle liigi isalinnud 

laulavad vaga intensiivselt). Paljude liikide puhul aga pole paljud isendid 

maikuu ldpuks v6i juuni alguseks veel kohale saabunudki. Naiteks juuni 

alguses saabub pesitsusaladele palju putuktoidulisi linde, ehkki samade 

liikide esimesed isendid on juba kuu aega varem kohale tulnud (pddsalinnud, 

roolinnud, paasukesed jt.). 

Meie saadud (pohiriba) andmetel oli Parnumaa linnustiku uldine tihedus 

2000.-2002. aastal 237 paari ruutkilomeetril. Vdttes arvesse, et keskmine 
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allahinnang pohiribal on joontakseerimises 30-40% (Tiainen et al. 1980), v6is 

tegelik lindude asustustihedus olla umbes 350 paari/km2. 

Loendatav iihik joontakseerimisel on linni~pnar. Siiski oleks paljude liikide 

puhul tapsem termin territoorit~rnide voi isalindude aru, mis alati ei ole vordne 

pesitsevate paaride arvuga (monedel liikidel on palju "vallalisi" isalinde). 

Naiteks tedre arvukuse hinnang (4250 paari) on pigem tedrekukkede kui tedre- 

paaride arv. Ka ei suudeta joontakseerimisel alati eristada randel peatuvaid 

vbi hulkuvaid isendeid territoriaalsetest isenditest (naiteks kaugel haalitsev 

mittesugukups sookurg). Mitmeid tabelis 2 esitatud andmeid tuleks selleparast 

tdlgendada ettevaatusega ning kriitiliselt. 

Kuigi kirjanduses pole andmeid joontakseerimisel tunduvalt ule- 

hinnatavate liikide kohta, vdib seda tdenaoliselt teatud tingimustes juhtuda. 
Enamikul liikidel on kaardistamismeetodil saadud palju suuremaid keskmisi 

tihedusi kui joontakseerimisega, seega on siin esitatud arvukused teoreetiliselt 

voimalikud kdigi liikide puhul. Naiteks esineb Soomes tetre headel aladel 10 

paari/km2 ja paiguti isegi 20 paari/km' (Vaisinen et al. 1998). Joontakseerimise 

andmetel tuleb tedre keskmiseks tiheduseks Parnumaal (hinnang 4250 paari) 

veidi alla 1 paari/km2, mis ei tundugi v6imatuna. Mdnel liigil laheneb 

Parnumaa arvukuse hinnang teoreetilisele maksimumile, mida ei saa pidada 

eriti toenaoliseks (Iiandkakk, Iziirevit~). 

Koloniaalsete v6i vaga lokaalse esinemisega liikide puhul voib juhus 

tulemusi usna palju m6jutada ja ulehinnangu risk on ilmne, eriti kui valim on  

suhteliselt vaike (Svensson 1981). Naiteks ha1lIiaigrtL 1400-paarine arvukus on 

ilmne ulehinnang, sest kaks loendusmarsruuti juhtusid olema VBiste 

haigrukoloonia laheduses. Tegelik arvukus on umbes 900 asustatud pesa (I. 
Tammekannu suulised andmed), jarelikult on meie ulehinnangu suurus ca 

36%. Ebaselge on ka rande m6ju arvukuste hinnangule. Naiteks mai lopus - 

juuni alguses toimub sl~t~rnokk-vindi ranne ja osa loendustel kohatud isenditest 

vdisid olla labirandel (selgelt randavaid isendeid joontakseerimisel siiski ei 

loendata). Ka suz~rkoovitaja iilehinnang vijib olla markimisvaarne, kuna 

marsruudil, mida loendati kahel korral juhtus suurkoovitajaid olema mitu 

paari. 

Kaesolevas artiklis on monede liikide populatsioonid ka silmnahtavalt 
alla hinnatud, seda eelk6ige liikide puliul, kes mai lopus on vaiksed v6i 

peidulised. Eelkoige peaksid tunduvalt korgemad olema kaelustuvi ja leeziikese 

arvukused. Lisaks peaks piirif~jaid (kes homrnikuste loenduste ajal lendavad 



veel vaga suurtes kdrgustes), vaike-p66snlir1de, nietskiilre, p6lzjatihaseid ja porre 
Parnumaal vaga palju rohkem olema. Joontakseerimise usaldatavust 

puudutavates toodes on tddetud, et kdiki eelmainitud liike hinnatakse iildiselt 

selgelt alla (Tiainen et al. 1980, 13ilden 1981). Paljude vaikesearvuliste liikide 

(roovlinnud, kurvitsad jt.) hinnangute tapsus joontakseerimises on kahjuks 

teadmata. 

Vastuvdetamatu vdib tunduda valgeselig-kirjtiraIz~zi kdrge arvukuse 

hinnang. Tdepoolest on siingi iilehinnangu vdimalus olemas, kuid autor on 

veendunud, et Parnumaal elab seda liiki sadu paare. Viimase kolme aasta iile- 

eestilistel turneedel on selle rahni arvukus iillatanud autorit ja loendustes 

kaasa loonud A. Kleini mitmel pool ning pesitsusaegseid vaatlusi on sellest 

liigist kogunenud rohkem kui naiteks aed-lepalinnust! Valgeselg-kirjurahni on 

esinenud nii kultuurmaastikus, ilusates salumetsades kui ka majandatavates 

metsamassiivides, mitmel pool olen valgeselg-kirjurahni esinemist seostanud 

kinni kasvavate pdldude ja kopra iileujutu~toode~a'. 

Rdhutan veelkord, et tabelis 2 esitatud arvud on enamiku liikide puhul 

miinimumhinnangud, kuigi mitmed neist vdivad olla ka iilehinnangud. Vale 

hinnangu risk vaheneb vaatluste arvu kasvades. Rusikareeglina annab 4 

vaatlust teatud liigist dige suurusjargu arvukusele (valja arvatud ehk 

koloniaalsed liigid, kuigi hallhaigrugi puhul oli suurusjark dige). Liike, mille 

kohta on vaid 2-3 vaatlust tuleb kasitleda eriti kriitiliselt - nende arvukus- 

hinnangutes vdib olla tunduvaid ala- v6i iilehinnanguid. Enamiku arvukate 

territoriaalsete liikide kohta saab selle loendusmeetodiga siiski, vaatamata 

vaikestele ebatapsustele, kvaliteetset infot, ja seda suhteliselt vaikese 

toopanuse ja ajaga. 

2002. aastal organiseeriti Parnumaal valge-toonek~~re loendus, kus loeti 

kokku ule 200 paari (I. Tammekand, suul. andmed). Tegelik arvukus on veelgi 

suurem, kuna kdikides valdades loendusi ei tehtud. Joontakseerimise 

hinnangul saadi valge-toonekure hinnanguks 210 paari, mis on jarelikult 

(ootusparane) alahinnnng. 

1 Koostarmsc.1 olr\ras toos Eest~ lindude clr\'ukusc~st ongi l-ii~u~angut selle 11ih.i kohta scnisest mkrksa 
korgcniaks korl.lgeeritud (toimetala m,lrkils) 
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Vdrreldes Parnumaa linnuklubi esitatud arvukushinnangutega (Leivits 

1999) on erinevused enamasti vaga suured. Osade liikide puhul tulenevad 

need tdenaoliselt kiiretest muutustest populatsioonide suurustes, sest 

Parnumaa linnuklubi hinnangud on tehtud 1991.-1999. ja kaesolev too 2000.- 

2002. aasta kohta. Naiteks suurenes rukkiraagu arvukus (Parnumaa vana 

hinnang 200-500, uus hinnang 3300 paari) iiheksakiimnendate aastate ldpus 

mitmel pool Euroopas jarsult (nt. Parkko 2000). 

Teiste liikide puhul vana ja uus hinnang kattuvad. Parnumaa linnuklubi 

toos on sarnaseid tulemusi saadud muuhulgas nende linnuliikide kohta, mida 

Parnumaal on palju uuritud (must-karbsenapp, rasvatihane, sinitihane) vdi 

loendatud (soo-loendused, kust on kogunenud andmeid metskiuru, riiiida, 

tikutaja jt. liikide asustustiheduste kohta) - sarnased hinnangud vdivad 
muidugi olla ka juhuslikud. 

Selle too iiheks suuremaks ajendiks olid aimatavad suured alahinnangud 

paljude tavaliste linnuliikide arvukuse kohta. Selliste hulka kuuluvad liigid, 

1) kelle asustustihedus on suhteliselt vaike, kuid kellele sobivat biotoopi 
on Parnumaal siiski mitmeid sadu kui mitte tuhandeid ruutkilomeetreid, 

naiteks laane- ja salumetsade kaosulane ja vaike-karbsenapp ning raiesmike ja 

p6dsastike jdgi-ritsiklind; 

2) keda vdib-olla ei tunta haale jargi eriti hasti (enamikku lindudest saab 

leida just haalitsuste jargi), naiteks valgeselg-kirjurahn, aed-roolind, 
ndmmeldoke, suurnokk-vint; 

3) kelle pesitsusbiotoopide skaala on vaga lai, naiteks aed-p6dsalind 

(kdikvdimalikud lehtmetsad, noorendikud ja pddsastikud), punarind (kbik 

metsad ja noorendikud) ja karmiinleevike (noorendikud, pddsastikud, 

valgusrikkad lehtmetsad); 

4) kelle asustustihedus on vaatlejate iildmuljete pdhjal ilmselt rangalt alla 

hinnatud; naiteks pdldldoke (headel aladel 50-60 paari/km2), pruunselg- 

pddsalind (20-30 paari/km2) ja soo-roolind (iile 10-20 paari/km2). 

Mdningaid liike, kes Parnumaal t6enaoliselt on siiski iisna tavalised, ei 

kohatud loendustes kordagi. Sellised liigid olid vahemalt vaankael (vaikivad 

mai ldpus), korvukrats, oosorr (mdlemad oise eluviisiga) jt. Samuti ei kohatud 

paljusid liike, kelle elupaigad hdlmavad Parnu maakonnas vaga vaikese 

pindala, naiteks liivatiill ja jaalind. 
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Eelmistes Parnumaa lindude pesitsusaegse arvukuse hinnangutes on 

miiningate liikide arvukus v6ib-olla pigem liialdatud kui alla hinnatud. 

Sellised liigid on peamiselt tihedalt inimasulatega seotud liigid, naiteks 

hallrastas, harakas, linavastrik ja rohevint (suisa haruldus valjaspool asulaid ja 

kadastikke kogu Eestis). Nendest m6ne arvukus v6ib ka olla langenud viimase 

kumne aasta jooksul. 

Parnumaa esindab nii Madal- kui Vahe-Eesti avifaunistilisi piirkondi, st. 

ei erine vaga dramaatiliselt nende piirkondade muudest osadest. Siiski v6ib 

miiningate liikide puhul iildistamine tekitada eksitusi. Naiteks 66netuvi on 

rannikulahedastel aladel selgelt sagedam kui kaugel sisemaal. Parnumaad ei 

tohi kindlasti viirrelda Kiirg-Eestiga, kus liikide ja isendite arv uhe 

pindalaiihiku kohta on palju suurem kui Vahe- ja Madal-Eestis. 

Kiired muutused kogu Eesti maastikupildis parast Teist Maailmasnda 

said jatku uheksakumnendatel aastatel, mil palju pdlde ja karjamaid jaeti 

maha v6i sooti. Naiteks aastatel 2000-2002 taheldasime loendustes, et Parnu- 

maa paldudest ja karjamaadest on hiljuti maha jaetud koguni 40%! Sootis 

piillud ja muud muutused maastikus peegelduvad kiiresti ka linnustiku 

arvulises ja liigilises koosseisus. Hadasti oleks vaja standardmeetoditel tehtud 

loendusandmeid, et mdne aasta viii aastakiimne parast oleks vbrdlusk6lblikku 

infot praegusest linnustikust. Kui vanemaealine vaatleja utleb praegu, et 

peoleosid on vahemaks jaanud, kas see tahendab siis, et Parnumaa peoleode 

arvukus on nuiidse 2200 paarini langenud varasemast 10 000 v6i koguni 15 
000 paarist, v6i on see siiski ainult illusioon? 

Tanushad.  Tanan abi eest Aivo Kleini, Risto A. Viiisaneni, Agu Leivitsat, Indrek, 
Jaak ja Siret TammekRndu. 2000.-2001. a. valitoid finantseeris Soome Keskkonna- 
ministeerium ja 2002. a. selts "Vanamo". 
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The numbers of breeding birds in Parnu county, 2000-2002 

So far, the population estimates of Estonian breeding birds have been 

usually not based on standardized census methods and, hence, reliable data 

about abundancies of most species in larger regions are very scarce. We used 

the finnish line transect method to find out the sizes of breeding populations 

of about a hundred bird species in Parnu county, SW Estonia (4800 km2). The 

results of the counts carried out 2000-2002 are compared with earlier estimates 

of breeding bird numbers in Parnumaa. 

Kirjandus. Ellermaa, M. 2003: Joontakseerimine - Soome variandi teooria ja metoodi- 
ka. Hirundo 16: 3549. - HildCn, 0.1981: Sources of error in the fimish line-transect 
method. Stud. Avian Biol. 6: 152-159. - Jarvinen, 0 .  & Vaisanen, RA. 1976: Finnish 
line transect censuses. Orn. Fennica 53:115-118. - Jarvinen, 0. & Vaisanen, RA.  
1981: Methodology for censusing land bird faunas in large regions. Stud. Avian Biol. 
6: 146-151. - Leivits, A. 1999: Parnumaa lindude esinemisstaatus, pesitsus-aegne 
arvukus ja selle muutused. Aastaring 1999 (Parnumaa Linnuklubi "Buteo" infoleht): 
12-20. - Meiner, A. 1999: Eesti maakate. CORINE Lnrtd Cover projekti taitmine 
Eestis. KM ITK, Tallinn. - Parkko, P. 2000: Kuuma raakkakesa 1999. Linnut 35(2): 
25-27. - Svensson, E.S. 1981: Do transect counts monitor abundance trends in the 
same way as territory mapping in study plots? Stud. Avian Biol. 6: 209-214. - 
Tiainen, J., Martin, J.-L., Pakkala, T., Piironen, J., Solonen, Vickholm, M & 
Virolainen, E. 1980: Efficiency of the line transect and point count methods in a Soutl~ 
Finnisli forest area. Oelke, H T  (toim.), Bird census work and nature conservation: 107- 
113. Dacherverband Deutscher Avifnunisten, Gottingen. - Vaisanen, RA., Lammi, 
E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimalhmusto. Otava, Keuruu. 
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Tabel 2. Joontakseer imise l  l o e n d a t u d  96 liigi paaride a r v  ja h i n n a t u d  pes i t susaegne  
( k e s k m i n e )  a r v u k u s  Parnumaal  2000-2002. H i n n a n g u d  o n  urnardatud  k u m n e l i s t e n i  (<I000  
pdari p u h u l ) ,  sajalisteni (1000-10000 p . )  ja t u h a n d e l i s t e n i  (>I0000  p.) .  S u l g u d e s  on es i ta tud  
v a h e m  k u i  nelja paari pohjal a n t u d  h i n n a n g u d ,  rnillesse t u l e b  s u h t u d a  eri t i  kriitiliselt. 
Es i ta tud  on k a  P a r n u m a a  ee lmised  h i n n a n g u d  (Le iv i t s  1999).  
Table 2. Tlre rlrrmhenr (pairs counted ~ r r ~ t l  estirn~ltetl during the line transecr collrrts) in Parnu counnl in 
2000-2002. Tlir estinlare.s have heell rounded t o  the nearest terr ( < 1 0 0 0 p u i m ) ,  hurcdred ( 1 0 0 G 1 0  0 0 0  
/ I . )  or- rhousarcd (>10  0 0 0  p.) .  The estimares, which are based on  less thnn four records, aucl which 
.should he treated wit11 contion, have heeri s l ~ o w n  ill hruc.kcts. TIie previous eorrrlty estirrcute.~ (Leivrt.r 
1999) lzavc heen also lisrecl. 

LIIK 
Kdesolev tij6 / cirrreilt study Eelmine hinnang / 

Locndatud / counted h i m a n g /  estimnted pre~io l i~  rstbnntc 
Huup  Botnurus stellaris 1 (20) 5-10 
Hallhaigur Ardea cincren 
Valge-toonekurg Cicorzin clcoriin 
Raudkull Accipiter ~nscrs 
Hiireviu Ruteo btiteo 
Laanepiiu Bonnsn boilasin 
Teder Trlrao telrix 
Rukklraak Crer crex 
Sookurg Grus grus 
Ruut Plciuialis nprrcnrla 
Kllvltaja Vanelitis vnnr.11~~ 
Tikutaja Gnlllnngo gnll~nngo 
Metskuwits  Scolopnx nistlcoln 
Suurkoovitaja Numcnlus arquata 
Punajalg-tilder Tringa Lotnnus 
Metstilder T ochropus 
Mudatilder T .  glnreoln 
Kodutuvi Collimba l i u l ~  
i )dneh~v i  C.  oenns 
Kaelustuvi C. palu~nbus 
Turteltuvi Streptopelin t~rrfur 
Kagu Cuccilus canorcis 
Handkakk Strix ~lr6clensls 
Pliritaja Aplis apus 
Mustrahn Dryocopus rrlnrtilis 
Suur-ki jurdhn Drizdrocopos ~irnlor 
Valgeselg-kiqurahn D leocotos 
Va~ke-kiqurahn D. mlrlor 
Nommeldoke Lulliiln arburea 
I'dldlboke Alnlidn nruolsi5 
Kaldapaasuke Riparm ripnrla 
Suitsupaasuke Hlrundo rustica 
Raastapdasuke De11~hoi1 iirliica 
Metskiur Anthus triuialls 
Sookiur A. pmtensis 
Hdnilane Motnc~llaJiar~n 
1,lnavastrlk M .  nlba 
Kabl~k  Troglodytes tr~~glodytcs 
VRsnraat Pr~in~l ln  r,iodlllaris 
Puliarlnd Erithnclrs ri~hr~cirln 
Oi,hik Liiscinin l~isriiiln 
Lepalind Pliocniclirlrs j~l~ueri~ctlr.iri 
Kaciakataks Saxrc~iln riib[,irn 
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LIIK 

KivitXks Oenathe oennrlthc 
Mustras tas  Tttrdtrs mertiia 
Hallrastas 7 pilarts 
Laulurastas 7 .  philonrelos 
Vainurastas  T tilnctis 
Hoburastas  T.  visclziorus 
Vdsa-ritsiklind 1,octrsteila itnevin 
Jdgt-ritsiklind L, fltrzriatills 
Aed-rool ind Acrocepltnl~~s dtrinelorum 
Kdrkja-rooltnd A. scl~oeitobaeirus 
Soo-roolind A, pnlustris 
Kaosulane Hippolais icieriiln 
Voot-pddsal ind Sylzrta nisorla 
Vaike-pddsal ind S .  crrrrlrcn 
Pruunselg-pddsalind S comnurnis 
Aed-pddsal ind S .  borin 
Mustpea-pdbsal ind S atrrcapril~~s 
Mets-lehelind PFr,~/lloscopus srb~lntrrx 
Vdike- lehel ind P. coll!ybito 
Salu-lehelind P. trochiltrs 
Rdialpoiss Regciltls r e p i u s  
Hall-kdrbsenapp Mtiscicapn striata 
Va i ke - karbsenapp  Ftcedtila pawn 
Must-karbsenapp F. hypolettcn 
Sabatihane Ae,yithnios caltdatlls 
Soot ihane Pnrns palustris 
Pdhjatihane P. morttanlrs 
Tut t - t ihane P. nistattts 
Mus t t i hane  P. n t n  
S i~ i i t l hane  P. caeruletts 
Rasvat ihane P. major 
Puukoristaja Stttn etlropaea 
Porr Certhia fatntiinris 
Peoleo Oriol~ts  orroirls 
Punaselg-dgija h i t i u s  colltirio 
Pasknaar Gnrruitls glnizdarius 
Harakas  Pica plcn 
Mansak  NttciJrnXn caryocalncles 
H a k k  Corvus moneduln 
Hallvares C. coronr 
R o n k  C. cornx 
K u l d n o k k  Stlrrntrs vtllgaris 
Koduvarblane Passer donrestrcus 
Me t sv in t  Frmgrlln coelebs 
Rohev in t  Cnrd~ielis clrloris 
Ohaka l i nd  C. carditelis 
S ~ i s t k e  C .  sptnlrs 
Kanepiltnd C. cannabinn 
Karmttnleevike  Carpodnnrs erythriizus 
1-eevtke Pyrrlritln ;~yrrhula 
S u u m o k k - v t n t  Coccot l t rar~i l~~ 

coccothraitsles 
' I ' a l v~ke  Emberiza cilrriiclln 
Rootstitsitaja E S L ~ I I I ~ I I I C / ~ I ~  

Kaesolev t o o  / current zttdy 
loendatudlcorulted hmna ig l e i t tma ted  

4 1500 
194 34000 
25 6400 
182 27000 
55 13000 
12 2200 
21 2900 
15 2200 
5 2400 
28 7800 
30 12000 
26 7600 
3 (900) 
28 6600 
223 59000 
324 74000 
94 2'3000 
230 43000 
278 50000 
495 86000 
72 25000 
55 25000 
28 4900 
52 11100 
5 1800 
20 8700 
21 5900 
31 11300 
5 1400 
18 6000 
99 25000 
13 3500 
30 8400 
24 2200 
11 3200 
19 4500 
10 1000 
2 (470) 
2 (480) 

42 2800 
14 520 
83 14600 
23 12i100 
881 190000 
2 (490) 
8 2300 
68 9000 
9 3300 
74 14000 
8 2000 


