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Kokkuvtite. I'arnumaal Kablis kaardistati 2005. a. kevadel metsalinde 
standardmeetodil uhe ruutkilomeetri suurusel alal. Eesmargiks oli tuvastada n.0. 
"keskmise" metsa lindude t6elahedasi asustustihedusi. Uurimisala h6lmas peamiselt 
eri vanuseklassist liigniiske laanemetsa kasvukohatiiiipe. Kaesolevas toes 
kirjeldatakse tiipsemalt uurimisala kooslusi ja nende pindalasid. Loendusmeetodina 
kasutati kaheksakordset kaardistamist. Too eesmargiks on tapsemalt kirjeldada 
kasutatud loendusmeetodit ning uurida selle kaardistusnieetodi sobilikkust Eesti 
metsamaastikus. Vaadeldud 1 ltm2 alalt loendati kokku 40 linnuliigi 336 
pesitsusterritooriumi. 

Sissejuhatus 

Lindude tdelahedase arvukuse selgitamiseks vajatakse uldiselt mitme- 

kordset kaardistamist. Lindude absoluutset arvukust Eesti metsamaastikul, 

eriti mineraalmaal, on selgitatud endiselt vahe. Seda on tehtud Eestis mdned 

aastakiimned tagasi peamiselt linnurohketes vbi muul moel erandlikes 

kohtades, naiteks kalmistutel, vaarispuuinetsades ja viljakates salukuusikutes 

(Randla 1962, Rootsmae & Rootsmae 1969, Rootsmae & Rootsmae 1993, 

Rootsmae 1994). Nendest vsikese osatahtsusega biotoopidest kogutud 

andmed ei peegelda siiski tuiipilist Eesti metsa. Veidi enamates metsatiiiipides 

hinnati lindude arvukusi eelmise sajandi keskel (Vilbaste 1958, 1965, 1990). 

Siiski on nendeski toodes olnud iilekaalus kas vaga viljakad, peamiselt 

raiekiipsed vdi siis veelgi vanelnad metsad. Aastal 1965 Vilbaste poolt 

avaldatud too on ehk kbige usaldusvaarseim valjaanne, kust leiab andmeid 

mh. palumetsade kohta. Lisaks on Rootsi jt. (1988) hinnanud lindude arvukust 

erinevates metsades joontakseerimismeetodil (Ellermaa 2003). 



Eelpool loetletud tood on tanaseks aegunud. Seetottu ei saa neid 

kasutada niiiidse Eesti metsalinnustiku arvukusehilinangute tegemiseks. 

Omal ajal Eestis kasutatud proovilapi meetodil (Palmgren 1930) on olnud 

samuti puudusi, mis v6ivad tekitada arvukuse ulehinnanguid. Nimelt on 

vaikesi proovilappe kaardistades aareala osatahtsus suur, mistottu vahetult 

valjaspool proovilappi asuvad pesitsusterritooriumid arvestatakse usna suure 

tiienaolisusega proovilapi sisse. Joontakseerimismeetodil hinnatakse vastupidi 

paljude liikide arvukus selgelt alla (Hildtn 1981, Tiainen et a/.  1980). 

Seoses Eesti teise linnuatlase valitoodega kaardistati iilies vaatlusruudus 

ruutkilomeetri vorra sealse "keskmise" metsa linnustikku. See v6imaldas 

selgitada nii lindude pesitsuskindlust kui pakkuda (loodetavasti) Eesti haude- 

lindude arvukusi hindavale toogrupile varskeid andmeid pesitsejate tiheduse 

kohta. 

Uurimisala 

Proovilapp asus Edela-Parnumaal, kolm kilomeetrit Kabli kulast ida pool, 

linnuatlase ruudus LE5030. Proovilapi suuruseks valiti uks ruutkilomeeter, et 

lindude arvukus sellel oleks kokkuvotteid tehes iiheselt moistetav - 

haudepaari ruutkilomeetril. Ruutkilomeetrist erinevad proovilapid tekitavad 

hinnanguid, mis pole taisarvud. Vaikesed, selgelt alla ruutkilomeetri suurused 

proovialad tekitavad tihti hinnanguid, mis ei iseloomusta ligilahedaseltki 

tegelikke looduslikke lindude asustustihedusi suuremal alal. Juhuse moju on 

sellistel juhtudel paljude liikide osas suur ja tulemuste informatiivsus viii 

iildistatavus jaab tuhiseks. Proovilapi asukoht valiti algselt juhuslikult, kuid 

kohapeal tuli seda nihutada 0,5 kilomeetri v6rra laane poole, muidu oleks pea 

kogu ala olnud vaid 50 aastane kasepuistu. Nihutamisega haarati 

kaardistatavasse alasse muidki puistu vanuseklasse: raiesmikke, noorendikke 

ja raiekiipset metsa. 
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Metsa vanuseklasside osatahtsused Tabel 1. Uuritud ala metsade 

proovialal on naha tabelis 1. Kaardistatava jagunemine vanuseklassidesse. 
Pindala on hinnatud hektarites, 

ala puistute pindalaga kaalutud keskmine tspsusega, viie- 

vanus oli 30 aastat (vahemikus 0 ja 80 astase tapsusega. 

aastat). Kooslused olid 50% osas liigniisked Table 1.  Areas of d t f f e r r ~ t  forest ~ g f  
45 - 50 aastased paigutl soostunLld classesri~? stlidy nren. The 171cai1 agr 

zons 30 years (a~elghtcn by aren) 
angervaksa-kaasikud (jaotus Paal 1997 

jargi). Teises rindes oli kohati markimis- 
Vanus (aastat) Pindala (ha) 

vaarselt palju kuuske (eriti kraavide aares). Age  (yenrs) Area (hn) 

Raiekiipsed metsad olid niisked laane- 0-5 16,O 

metsad (kuuse-haava segamets, ca. 15% 6-10 10,O 
11-20 

proovilapist) ja paiguti kuivem janese- 
6,O 

21-30 1 ,o 
kapsa tiiiibi laanemets. Naadi-salumetsa 31-40 0 3  

elemente oli vaid vaga vaiksel aarealal (alla 41-50 51,O 

I%), samuti jai noort kuusikut vaid 51-60 
61-70 

vaikesele alale proovilapi pohjaservs. 71-80 
Umbes kolmandiku uurimisalast moodus- 81-90 7.0 

tasid raiesmikud ja kasenoorendik. 

Materjal ja metoodika 

Loendusmeetodiks oli mitmekordne kaardistamine (Koskimies & 

Vaisanen 1988). Ala kaardistati pdhjalikult seitse korda. Esimeseks korraks 

inartsikuusse plaanitud kaardistamine jai hilise kevade sugavate lumehangede 

ja autori laiskuse tdttu pBgusaks, kuid on arvesse vdetud kaheksanda 

kaardistamiskorrana (jarjekorras esimene). Lisaks kaidi korra koos I. 

Tammekannuga kakke kuulamas. ~ k s  kord jai kaardistuskaik dhtusse, muidu 

viidi valitood labi homlnikuti (tabel 2). K6ik kaardistused toimusid kuiva 

ilmaga, tuulevaikuses vdi ndrgas tuules. 

Kaardistamisel kasutati vaatluste ulestaheldamiseks kaarte mddtkavas 

1 : 5000. Maastikukaartidele oli joonistatud 100 m ruudustik. Territooriumide 

asupaikade maaramiseks kasutati GPS-i v6i m66deti distantsi sammudega. 



Kui esimene pbgus loendus valja arvata, labiti ala peamiselt nii, et metsastel 

aladel ei moodutud iihestki punktist kaugemalt kui 125 meetrit ja lagedatel 

aladel 250 m. Alal liiguti iga kord erinevat marsruuti mooda. 

Tabel 2. Kaardistam~se ajad 

Table 2. Dates a11d tin~cs of mapping. 

Kaardistuskord Kuuy aev Kaardistamise aeg 
No. of mapping Date Time ofii7apping 

1 26. martslMarch 07:OO-08:OO 
2 01. mailMay 04:OO-09:00 
3 06. mai/Mn!y 05:40-10:00 
4 23. mailMay 0330-09:00 
5 04. juuni/Jlitie 04:30-08:30 
6 10. juuni//lrnc 18:45-21:45 
7 11. juuni/Jtliie 04:OO-O8:30 
8 02. juuli/]uly O4:OO-O8:OO 

Liikide arvukust proovilapil hinnati jargnevalt. Paaride miinimum- 

arvukuseks katselapi sees (Tabelis 3 "Min") loeti kaardistamise standardi 

kohaselt asustatud territooriumide arv, mis jai kindlasti uuritava ala sisse. 

Piiriala arvukushinnangu puhul (Tabelis 3 "Serv") v6eti arvesse 

territooriumide arv, mille keskpunkt asus i) umbes uuritava ala piiril vbi ii) 

vahetult valjaspool uuritavat ala, kuid paarid kasutasid ka uuritavat ala. 

Esimesel puhul oleks territooriumi paigutamine proovilapi sisse olnud 

eelkbige autori subjektiivne tolgendus. Teisel puhul paigutusid territooriumid 

vahemalt osaliselt kaardistatava ala sisse, kuid tegelik pesapaik oli ilmselgelt 

valjaspool proovilappi. Maksimumhinnangu (Tabelis 3 "Max") puhul esitati 

teoreetiline territooriumide arv, mille kese oli vbi oleks t6enaoliselt vbinud 

olla proovilapi sees. Maksimumhinnangud sisaldavad seega nii iilalpool Bra 

toodud arvukushinnanguid, kuid neile on lisatud veel iiksikutel vaatlustel 

pbhinevad territooriumihinnagud (Tabel 3). Selgelt veel labirandel olevate 

isendite ajutisi lauluterritooriumeid maksimumhinnangu juures ei arvestatud. 

~ l d i s t u s i  tehes on siiski soovitatav kasutada paaride minimaalseid arvukus- 

hinnanguid. 
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Tabel 3. Liikide arvul<us proovilapi sees. Min - pesitsusterritooriumide arv/ 
pesitustihedused (paari/km2) kaardistusmeetodi standardi kohaselt. Serv - pesitsus- 
territooriumite arv, mille kese asus umbes proovilapi valispiiril viii sellest valjaspool. 
Max - osaliselt subjektiivne t6lgendus selle kol~ta, mitu pesitsusterritooriumi v6is 
asuda proovilapi sees - sisaldab ka territooriume, mis p6hinesid vaid iihel vaatlusel. 

Table 3. Nu111bers of breeding pairs in the stlrcly avea. Min - nziniinzlm estiri~ate ofbrecililzg 
pirsibreeding densities (paivslkm2) iiz stud?/ area, according sta~idardized mapping ~~zetlzod 
(Koskimies O Viiisintw 1988). Edge - estiinlzte of breeding pnirs, of zvhich territovies located 
or1 s tudy area bov~iers and nesting places pvobably otltside the s tudy  area. Max - inaxi~~zlrwz 
estimate of bret3ding pairs in  stzidy areas, so~ile of then1 aye derived by sz~l~ectizie 
iiiterpretation of ntlthov. 

Liik Min Serv Max Liik Min Serv Max 
Spccies M i n  Edge M a x  Species Mi11 Edge M a x  

Aizas plat~yrh!yi~chos 1 0  2  Sylvia con~nztlnis 7 0 7  

Bonasn boi~asia 2  O 2  P/~!ylloscopus sibilntvix 7 0 7  

Butco bzlteo 0  2  0  Phylloscopus collybita 30 9 42 

Gallinngo gn l l~ i~ngo  2  0  3  P/zy//oscop~ls tvoch~lzis 50 1 57 

Scolopax rust~coln 2  O 2  Regtrlur r e g u l u ~  13 0  16 

Tvinga ochroptrs 0  1 0  Muscicapa stviafa 1 1  3  

Columba pallrn~bus 3  2  6  Ficedula parva 4 0 4  

Cuculus C L T I I O Y I I S  1 1 1 Ficedulu hypoleuca 2 0 4  

Strix llvalensis 1 1 1 Parus palustvis 0 1 0  

Picus cai7:is 0  0 1  Pnvus ~^llonfaizus 3 2 5  

Diyocopus rnnrti~is 0  1 0  Parus cvistatus 1 2 1  

Derlilvocopos inajor 2  2  4  Parcis riinjor 6 2 9  

Picoides trirluctyltrs 1 0  1 Sittu Puvopaca 1 1 2  

Ailt1i.t~~ fiiz~ialis 19 0  20 Cevthia familiavis 3 0 5  

Troglodytes troglod?ytes 8 2  10 Oriolus oriolus 1 0 2  

Pv~rnclla nlodt~lavis 11 3  16 Lanius c o l l ~ i ~ i o  0  0  1 

Eritlzacc~s rubecula 27 2  30 Garrulus glaizdarius 2 1 3  

Turdus nier~ila 7  1 9 Nzrcifraga car.yiyocatactes 1 1 2  

Tuvdils philo~i~elos 9  2  12 Covvtls corax 0  1 0  

Turdtrs iliaccrs 1 1  2  Fringilln coelebs 63 2  70 

Loczrstcllafl~lz~iatil is 1  0  3  Caiduelis spinus 4 1 5  

Hippolais icterina 0  0  1 Cavpodacus e y t h v i n u s  3 0 5  

Sylz~in atricapilla 9 0  10 Pyrrhcrla pyrvkzlla 1 0 3  
Sylvia borilz 25 1 27 Coccothvnustes coccotlzra~iste,c 1 2  2  
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Parast valitoid koostati igale kohatud linnuliigile eraldi kaardid, kuhu 

kanti valitoodel kogunenud vaatlused. Piisivaks pesitsusterritooriumiks 

tdlgendati selline lahestikku asuvate vaatluste grupp, mis sisaldas vahemalt 

kaks vaatlust vahemalt viiepaevase vahega. ~ k s  laanepiiii piisiv pesitsus- 

territoorium pdhines siiski iihel vaatlusel (paikne liik). 

Tulemused 

Asustatud territooriumide arv liikide kaupa on esitatud tabelis 3. 

Enamikel puhkudel vdib raakida pesitsusterritooriumidest, kuid vallaliste 

isalindude v6i pesitsemise pooleli jatnud paaride kaasamist andmestikku ei 

saa taielikult valistada. Lisaks tuleb arvestada liikide bioloogiast lahtuvaid 

erinevusi. Vahemalt iiks kabliku isalind hoidis arvatavasti kahte 

territooriumit, kus m6lemal vdis olla emalind. Vosaraatidel taheldati paaris 

kohas kahte isalindu tihti vaga lahestikku laulmas, mis vbisid olla iihe ja sama 

emalinnu paarilised. Kogu alal registreeriti mitmekordse kaardistuse 

standardi kohaselt 40 liiki linde 336 pesitsusterritooriumiga. Kui arvestada 

lisaks veel proovilapi piiril olevaid ja iihel vaatlusel p6hinevaid v8imalikke 

territooriumeid, v6is maksimaalselt sellel proovilapil pesitseda ligikaudu 43 

linnuliiki 418 pesitsusterritooriumiga. T6eline territooriumide arv proovilapi 

sees jai arvatavasti nende kahe numbri vahele. 

Arutelu 

Tulernustc iildistatavus. 

Kaardistatud ala peegeldab vahemalt Edela-Parnumaa labiraiutud, 

noorte ja niiskete laanemetsade linnustiku arvukust ja struktuuri. Koik mets- 

lehelinnu, must-karbsenapi, vaike-karbsenapi ja porri pesitsusterritooriumid 

asusid tile 70- aasta vanuses metsas. 60-70 aasta vanuseid metsi proovialal ei 

olnud, mistottu ei saa me hinnata selles vanuses pistu tahtsust nendele 

liikidele. Nooremad metsad olid peainiselt harvendatud kaasikud, mist6ttu 

vahemalt mets-lehelind, vaike-karbsenapp ja porr voisid metsa nendest 
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vanuseklassidest puududa sobimatu taimestiku struktuuri v6i m6ne muu 

okoloogilise teguri tbttu. Mustpea-p6dsalindu ei esinenud alla 30- aastases 

metsas v6i noorendikus. Vilbaste (1958) esitatud selle liigi iilisuured tihedused 

10-30 aastastes kaasikutes (kuni 79 paari ruutkilomeetril) oli arvatavasti 

pdhjustatud eksimaarangutest (ilmselt oli tegu aed-pbbsalinnuga, kes on 

noorendikes massliigiks). 

Kaesoleva too tulemuste pbhjal v6ib vaita, et nende liikide arvukust, kelle 

asustustihedus on Eesti metsades peamiselt iiks paar ruutkilomeetril v6i alla 

selle, ei vbi antud metoodika alusel suurematele aladele ekstrapoleerida. 

Sellisteks liikideks on vahemalt handkakk (autori hinnang asustustihedusele, 

mis pbhineb sama liooaja jooksul umbritsevatel aladel tehtud valitoodel on 1 

PT / 4-5 ruutkilomeetril), kolmvarvas-rahn ja arvatavasti ka mansak. 

Liikide arvukus koigub eri aastatel. Arvukushinnanguid suuremale 

regioonile ekstrapoleerides tuleb arvestada, kas antud liiki esines vastaval 

aastal tavalisest rohkein v6i vahem. Autori hinnangul oli 2005. aastal 

madalseis vahemalt aed-p6dsalinnul ja leevikesel. 

Loenduste optii~raalize tcostarnine. 

 he hommiku jooksul on soovitatav kaardistusala maastikust sbltuvalt 

teha tood 40-70 hektaril (Koskimies & Vaisanen 1988). Selles toos kaardistati 

100 hektarit ulie loenduskorra jooksul (umbes 20 hektarit tunnis). Vara- 

kevadel, kui randlinde on saabunud veel vahe, on 100 hektarit sul~teliselt 

mbistlik loendusala, kuid liiljem oleks 50 hektarit optimaalsem. Riigimetsade 

tihc sihtide vbrgustilc, raiesmike suur arv (lagedaid alasid ei ole vaja nii 

tihedalt labi kaia) ning GPS-i kasutamine hBlbustavad ja kiirendavad loendusi 

tunduvalt. Antud too pbhjal vdib soovitada laanernetsade kaardistamise 

optimaalseks kiiruselcs 10 ha/h uhe liominiku valtel. Enamasti tuleks 3-4 tundi 

parast pail<eset6usu kaardistamiskiirust langetada veelgi umbes poole vbrra, 

sest lindude aktiivsus vaheneb jarsult. Seegi soovitatav loenduskiirus sobib 

kogenud valitoode tegijatele, kes tunnevad ara peale laulude ka suurema osa 

lindude kutse- ja hoiatushaaltest. 



Loenduste arvuks metsamaastikus on soovitatud 8-10 korda (Koskimies 

& Vaisanen 1988). Loenduskorrad peavad muidugi olema valitud liilcide 

saabumisaja jargi. Kaesoleva artikli tulemused baseeruvad kaheksakordsel 

kaardistamisel. Koivula ja Yrjola (2004) on rohutanud, et toelahedase 

territooriumide arvu selgitamisel tuleb eriti arvukate liikide puhul suur vahe 

sellest, kas kasutatakse viiekordset v6i kiimnekordset kaardistamist. Koivula 

ja Yrjola (2004) markasid, et viiekordsel kaardistamisel selguvad iisna hasti 

laulurasta, kabliku, punarinna ja salu-lehelinnu asustatud territooriumid. 

Need liigid laulavad iisna aktiivselt pea kogu pesitsusperioodi valtel v6i 

reedavad oma asukoha muude haalitsustega. Vainurasta, metskiuru, 

vtjsaraadi, porri ja mets-lehelinnu arvukust hinnatakse seevastu viiekordse 

kaardistamise puhul palju alla. Kaesolevas to& margati umbes samalaadseid 

erinevusi liikide aktiivsuses. Kaheksa kaardistuskorda tundus jaavat liiga 

vaheseks leevikese, poialpoisi, vosaraadi, porri ja tihaste jaoks - vajalik oleks 

olnud lisakaardistus umbes aprilli keskel (vaata ka tabelit 2). M6ningate eriti 

hiliste saabujate puhul oleks vaja olnud veel uhte kaardistuskorda umbes 20. 

juuni paiku - naiteks mustpea-p68salinnu ja peoleo asurkonnast saabus iile 60 

% lahialade pesitsusterritooriumidele alles juunis (autori vaatlused). 

Oma valitoode ja ka kirjanduse p6hjal on soovitatav metsalindude 

kaardistamiskordade arv kiimme. Kaheksa- v6i veel vahemakordsel 

kaardistamisel tuleks kas langetada kaardistamiskiirust v6i kaardistatava ala 

suurust, et koguneks piisavalt vaatlusi v6imalikult paljudelt territooriuinidelt. 

Valitoode ajagraafik tuleks planeerida esimesest kaardistuskorrast lahtudes. 

Esimene kaardistuskord tuleks planeerida kevade edenemise jargi - autori 

esimene kaardistuskord oli 2005. aasta hilise kevade t6ttu umbes kumme 

paeva liiga varajane. Praktiline rusikareegel v6iks olla, et kaardistamisega v6ib 

suurtes metsades alustada, kui suur osa mustrastaid on oma territooriumidele 

saabunud ehk teisisonu, keskmiselt aprilli alguses. Liiga pikad pausid 

kaardistuskordade vahel tekitavad probleeme selliste liikide arvukuse 

hindamisel, kelle aktiivne lauluaeg salnal territooriumil on suhteliselt luhike ja 

samas on lind ka vaga peidulise eluviisiga ning peale laulu registreerimise ei 

kogune praktiliselt muid vaatlusi. Kaesolevas toos oli selline liik vahemalt 
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j6gi-ritsiklind. Optimaalne loenduskordade vahe oleks metsas 8-10 paeva, 

mitte mingil juhul rohkem. 

Breeding densities of common breeding species in managed 

mixed and moist forests in Parnumaa, Estonia 

Breeding territories of forest birds were mapped in Parnumaa county in the 

summer of 2005. Study area was 1 km2. The goal was to get data about the 

breeding densities of common breeding species. Study area included mostly 

mixed and moist forests in age 0-80 years (mean 30 years). Multiple mapping 

method (Koskimies & Vaisanen 1988) was used and some recommendations 

are given for applying it in Estonia. The numbers and densities of breeding 

species in study area are given in Table 3. Study area included at least 336 

breeding territories of 40 species. 
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