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Kokkuv6te. 2004. aastal alustati meil uur linnuatlase koostamist. Kokku on Eestis 
2094 atlaseruutu mbatmetega 5x5 km. Esimesel tooaastal liitus programmiga 391 
inimest, praeguseks on laekunud andmeid 584 ruudu kohta. Seni suurim 
registreeritud pesitsevate liikide arv iihes ruudus on 122. 

Meie kodumaa linnustiltu levikut kajastava eelmise suurteose - esimese 

haudelindude levikuatlasr - andmed koguti aastatel 1977-1982 ning nende 

avaldamisest on nuudseks moodunud 12 aastat (Renno 1993). Vahepealse aja 

jooksul on siinses ornitofaunas haruldaseks muutunud naiteks roherahn Picus 

viridis ja siniraag Coracias garrulus, samas kui juurde on tulnud rida uusi liike 

nagu korlnoran Phalncrocorax carbo, kuldhanilane Motacilln citreoln ja vaike- 

kaosulane Hippolnis caligata. 

Eesti uue linnuatlase ettevalmistused algasid 2003. aastal. Selleks 

moodustati atlase tooruhm koosseisus Jaanus Elts, Riho Kinks, Lauri Klein, 

Andres Kuresoo, Andrus Kuus, Eerik Leibak, Agu Leivits ja Kaja Peterson. 

Tooriihma ulesandeks oli labi arutada uue atlase metoodilised ja tehnilised 

probleemid ning kavandada programmi too etappide kaupa. Uue haude- 

lindude levikuatlase valitoode perioodiks on planeeritud aastad 2004-2007, 

seejarel kulub veel paar aastat andmete taiendavaks tapsustamiseks ja kasi- 

kirja vormistamiseks ning kogu too tahaksime ldpetada Eesti Ornitoloogia- 

uhingu 90. aastapaevaks. Linnuatlase reklaamimiseks o n  niiiidseks valja 

saadetud tuhandeid voldikuid, peetud tile 120 tunni loenguid ning tehtud 

muud sorti selgitustood. Seekordse atlase puhul on uldjoontes jalgitud eelmise 

atlase metoodikat, kuid paar uuendust/muudatust on siiski ka: 

vaatlusruutude suurus on nuud 5x5 km; selliseid ruute on kokku 2094, 

kusjuures 602 ruudu pindala on taismadtmetest vaiksem (kiil- ja 

servaruudud); 

vahearvukate liikide puhul puutakse hinnata ka arvukust ning nende 

liikide vaatlused palutakse koos selgitusega kanda kaardile. 
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Tzdernused 2004. amtal 

Esimesel tooaastal registreerus atlase koostamises osalema 391 inimest, 

kusjuures Eesti Ornitoloogiaiihingu liikmed moodustasid nende hulgast vaid 

kolmandiku. 1. maiks 2005. a. oli 2004. aasta kohta laekunud andmeid 584 

ruudust (moodustab 28% kdigist Eesti ruutudest). Hinnanguliselt vdiks 

rahuldavalt uuritud ruudus pesitseda vahemalt 70 linnuliiki, selliseid ruute on 

praeguseks 81 (tabel 1). Et osa 2004. a. kogutud andmeid on meile teadaolevalt 

uhingusse siiani esitamata, ning arvestades ka serva- ja laiuruutude eripara 

(neis vdib pesitseda kaugelt alla 70 liigi), on tegelikult esimese valitoohooaja 

jarel rahuldavalt uuritud ruutude arv suurem. Tegelikku uuritust saab hinnata 

ka mdne uldlevinud, kuid laiemale avalikkusele vahem tuntud liigi nagu aed- 

pddsalinnu vdi metskiuru levikupildi jargi, keda on registreeritud vastavalt 

242 ja 262 ruudus. Senine suurim registreeritud pesitsevate liikide arv uhes 

ruudus on 122. 

Praeguste andmete alusel naib, et lindude esinemissageduses on viimaste 

aastakiimnete jooksul toimunud olulisi muudatusi. Naiteks pdldldoke on 

leidumussageduse pingereas tublisti allapoole kukkunud (tabel 2), kuldnokk 

kiilnne enamlevinud liigi grupist aga sootuks valja langenud. Teisalt on uute 

andmete pbhjal sageduselt kolmas mustrastas, keda eelmise atlase ajal 

esikiimnes polnud. Muidugi ei saa esimese tooaasta tulemusi veel ldplikena 

vdtta, sest raske on hinnata, kui esinduslikud on praeguseks valitoodega 

kaetud ruudud. 

TabeI 1. Registreeritud peitsevate liikide arv ruudu kohta 2004. aastal. 

Table I. Number of observed breeding .species per an atlas square in 2004 

Pesitsevaid liike ruudu kohta Ruute 

Nuiiiber of hrccding species per squnrc Nur~lher of squnrc>s 

0 1510 
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Tabel 2. Enamlevinud haudelinnud esimese linnuatlase koostamise ajal 1977-1982 
(Renno 1993) ning praegu Eestis (2004. a. andmetel) ja Latis (Kerus & Raeinskis 2004). 
Table 2. The rno.yf widespreud breeding bird spccies in E.stonin in I Y 77-1 982 (First bird 
at1u.s; Renno 1993) in E,stonia in 2004 (after,first stirdv .veur jbr new bird utlu.~), and in Latijia 
(according to lute.st Lutviun bird atlus; Kerus & Raiinskis 2004). 

Estonia, first bird ntlns 
1. Linavastrik 

Motncilln nlhn 
2. Pdldldoke 

Alnu[ln nn~msis 
3. Kuldnoklc 

Stcivncis z~ulgnris 
4. Metsvint 

Fringilln coelehs 
5. Salu-lehelind 

Pl7ylloscop:ts trocliil~is 
6. Vares 

Cor71us cororze 
7. Kiivitaja 

Vnnellus z~nilell~is 
8. Sinikael-part 

Anns plntyrliyncl7os 
9. Rasvatihane 

Pnrlis innior 

Es tonln, ne7c1 bircl ntlns 
1. Metsvint 

Fringilln coclcbs 
2. Linavastrik 

Motncilln nlbn 
3. Mustrastas 

Turdcis tneruln 
4. Vaike-lehelind, 

Phylloscopus collybitn 
5. Salu-lehelind 

PIlyl1oscop:~s trociiilus 
6. Rasvatihane 

Pnrus in~ijor 
7. Pdldldolce 

Alnutln nrzlensis 
8. Laulurastas 

T ~ ~ r d u s  pliilo171eios 
9. Vares 

Corzllrs corone 

Lntzlin, neii1 bird ntlns 
1 .  Metsvint 

Fring~llo coelehs 
2. Vaike-lehelind 

Pl~!ylloscop~rs coll?ybitri 
3. Mustrastas 

TLIYLIIIS i~ieriiln 
4. Linavastrik 

Motiicilln nlbn 
5. Talvike 

Einberizn citritielln 
6. Rasvatihane 

Pnnrs innjor 
7. P6ldldoke 

Alnudll nr71eilsis 
8.  Suitsupaasuke 

Hiruiido riisticn 
9. Punarind 

Eritiincus rlrbeculn 
10. Suitsupaasuke 10. Suitsupaasuke 10. Pruunselg-pddsalind 

Hirutzilo rusticii Hirundo rlis ticn Sylziin conim~inis 

Kuna latlased on oma uue atlase valitood eelmisel aastal lbpetanud, siis 

on meil hea vbimalus heita pilk ka nende linnustiku seisule (tabel 2). Torkab 

silma, et paris paljude lindude asetus leidumusjarjestuses langeb suisa kokku. 

Samas on Lati puhul iillatav talvikese kbrge leidumus (liik puudub meie 

kiimne enamlevinud liigi liulgast sootuks) ning varese puudumine laialt 

levinud liikide nimistust (on alles 16. kohal!, Kerus & Rarinskis, 2004). 

Teatavasti on meil veel pbhiline valitoode aeg ees ning seeparast on hea, 

kui vbimalikult paljud linde vahegi tundvad inimesed Eesti linnustikku 

iseloomustavas atlasetoos osaleksid. Seda enam, et tanapaeval on paljudel 

meist olemas isiklik transpordivahend ning inimesed liiguvad marksa enam 

kui aastakiimneid tagasi. Meie lbunanaabrid lbpetasid oma teise linnuatlase 

koostamise just siis, kui meie alustasime, ning pidid tbdema, et 96% ruutudes 

registreeriti vahemalt iiks linnuliik, seega jai neil osa ruute taiesti kiilastamata. 

Et Eesti esimese linnuatlase koostamise ajal kulastati 100% ruutudest (selleks 



pikendati atlaseperioodi iihe aasta vbrra), vbiksime ka praeguse too puhul 

piiiida saavutada sama tulemus. Rahuldavalt uurituks peeti Latis 64% 

ruutudest (Kerus & Ratinskis, 2004), kusjuures rahuldavaks klassifitseeriti 

ruut juhul, kui seal oli tiles leitud vaheinalt 17 tavalisemat liiki 22-st. 

Liigid on oma kaitumiselt erinevad ning mbne varjulisema eluviisiga 

linnu leidmine ruudust vbib osutuda keerukaks. Naiteks on haraka ja 

laanepuu arvukushinnangud vbrdsed: 20 000 - 40 000 (Elts et al.  2003), kuid 

neid on mandril, kus mblemad liigid laialt levinud, registreeritud peaaegu 

kahekordse erinevusega: harakat 215 ruudus ja laanepiiiid 129 ruudus. 

Sdltuvalt ruudus esinevast maastikust, vaatleja fiiusilisest seisundist, 

ruudu- ja linnutundmisest jne. kulub eri inimestel teatud hulga liikide regist- 

reerimiseks erinev hulk aega. ~ ld i se l t  naib, et umbes 70 liigi registreerimiseks 

(pesitsuskindlus v6imalik kuni kindel) kulub headel linnutundjatel kuni 20 

tootundi, samas kui tundmatus v6i raskemas maastikus ja kehvema 

linnutundmise juures ei pruugi see bnnestuda ka 50-1 00 tootunniga (joonis 1). 
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Vaatlustunde I Hours of observation 

Joonis 1. Vaatlusteks kulunud aja ja leitud pesitsevate (vbimalik kuni kindel 
pesitseja) liikide arvu seos. 
Figure I .  Nzrmber ofspecies per atlas sqztare in relation with the observation time. 

Tanuavaldused. Taname kbiki vaatlejaid, kes 2004. aastal leidsid vdimaluse 

atlasetoos osaleda ning on oma vaatlustulemused juba esitanud. Samuti oleme 

tanulikud Eerik Leibakule ja Ulo Valile artikli kasikirja paranduste ja 

kommentaaride eest. 
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The new Estonian atlas of breeding birds: 
results of the first study year 

In 2004, compilation of the new breeding bird atlas started in Estonia. The 

country is d~vided into 2094 5 x 5  km-squares. Altogether 391 persons joined to 

project in the first study year, and up to now we have received data from 584 

squares. In maximum, 122 breed~ng species has been observed in a square. 
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