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Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r ~ ~ s t i c avaliti
)
Eesti Ornitoloogiaiihingu poolt 2000.
aasta linnuks, Kaesolevas artiklis antakse iilevaade aasta linnu kampaania kaigust ning
loendustega saadud vaatlustulemustest. Suitsupaasukese kevadist saabumist jalgiti 25
paigas ning esimest saabunud paasukest vaadeldi 15. aprillil. Jatkati traditsioonilist
"Kodukoha paasukese" loendust, milles seekord osales kokku 206 vaatlejat k6iludest Ecsti
piirkondadest. Seire tulemusena selgus, et suitsupalsukese arvukus oli 2000. aastal
loenduspaikades 15% k6rgem kui eelnenud aastal. Keskmine poegade arv pesakonnas oli
4,26, mis on madalam paljude aastate keskmisest (4,40). Pojad lennuv6imestusid
keskmiselt 11. juulil, mis ei erine margatavalt pikaajaliste vaatluste keskrnisest (12. juuli).
EOU liikmeskonnale saadetud ankeetkiisitlusest selgusid vaatlejate hinnangud
suitsupaasukese arvukuse muutuste ning nende pBhjuste kohta.

Sissejuhatus
Eesti Ornitoloogiauhing otsustas 2000. aasta linnuks valida Eesti
rahvuslinnu ning uhingu vapilinnu - suitsupaasukese. Selles valikus sai
kaalukeeleks kombinatsioon haruldasest aastanumbrist ning selle
linnuliigi erilisest tahendusest eestlastele. Suitsupaasuke on uhest kuljest
rahva hulgas tuntud ja populaarne, kuid teisalt on traditsioonilise maaelu
haabumise ja globaalsete keskkonnaprotsesside taustal pdhjust tema
kaekaigu parast muretsemiseks. Olles hastituntud linnuliik, kelle
bioloogias esineb palju huvivaarseid nuansse, sobib suitsupaasuke
suureparaselt keskkonnateadlikkuse ning linnu- ja laiemalt keskkonnakaitse propageerimiseks. [Jhingu liikmeskonnale pakkus aasta linnu
kampaania hea vdimaluse naidata oma huvi ja aktiivsust uhingu vapilinnu
kaekaigu jalgimisel ning anda oma panus liigi osas parema andmestiku
saamisele. Lisaks puudis kaesoleva kirjatoo autor ja kampaania juht
omalt poolt edasi anda ning propageerida paasukeste okoloogia alaseid
teadmisi meie populaarteaduslikes loodusajakirjades (Kose 2000a, b, c ).
Kaesolevas artiklis antakse ulevaade aasta linnu kampaania
kaigust ning loendustega saadud vaatlustulemustest. Varem on samal
teemal kokkuvdtteid avaldatud nii Hirundos (Kose 1994) kui ka Eesti
Looduses (Kose 1993, 1995, 2000d). Aasta linnu projektis esitati ka
uleskutse osaleda paasukeste oobimiskogumite vaatlustes, kuid kahjuks
selles osas linnusdbrad aktiivsust ei ilmutanud. Seeparast on teadmised
paasukeste uhisoobimispaikade leviku kohta endiselt puudulikud ja
uleskutse oobimiskogumite vaatlemiseks jaab kehtima.
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Materjal ja metoodika
Erinevate alaprojektide ldikes kasutusel olnud rnetoodika oli jargmine.
1. FenoloogiaprojeMis uritati uhingu liikmeskonnalt saada andrneid vdimalikult
kdiaist esirnestest kevadistest ~aasukesevaatlustest.Selleks koostatud uleskutsc?
edgstati linnuhuviliste elektroonilises listis. Vaatlused edastati vaatleja pooh terna
jaoks operatiivseirna kattesaadava sidekanali kaudu (Internet, telefon). Kokku
edastas orna andrneid 18 inirnest. Laekunud kohtarnispaigad ja -ajad kanti
koostoos kaardikirjastusega Regio lnternetis vaadeldavale kaardile.
2. "Kodukoha paasukese" loenduse puhul kasutati juba kindlakskujunenud
rnetoodikat. Loendajatele saadeti posti tee1 loendusankeedid, kuhu paluti rnarkida
andrned suitsu- ja raastapaasukese arvukuse kohta vaatluspaigas ning vdirnaluse
korral taiendavaid andrneid pesitsusnaitajate ja fenoloogia kohta. Koos ankeediga
said loendajad ka kokkuvdtte eelnenud aasta tulernustest ning loendarnise ja
ankeedi taitrnise juhendi.
Aastatel 1995-1996 on selle loendusprojekti kaigus paasukeste arvukust
jalgitud kokku 496 erinevas vaatluspaigas. 2000. aastal oli osalejaid 206 ning
nende hulgas 72 inirnest osales selles loenduses esrnakordselt. Loenduspaiku, kus
loendati vahernalt uhel eelneval aastal, rnis vdirnaldas arvukuse rnuutusi fikseerida,
oli 77. Raastapaasukese arvukuse osas oli taolisi seirepaiku 71.
3. Aasta linnu ankeetkusitlus sisaldas kahte osa. Esimeses paluti anda hinnang
suitsupaasukese arvukuse rnuutustele ajaperioodidel 1981-1985, 1986-1990,
1991-1995, 1996-2000. Arvukuse rnuutust (trendi) tuli hinnata standardse
viiepallise skaala alusel ( ~ N U ~ U
langenud
S
I tugevalt langenud / ligikaudu sarna /
tdusnud / tugevalt tbusnud). Kui rningil perioodil aktiivse vaatlernisega ei tegeldud,
jaeti vastav lahter tuhjaks. Teises ankeedi osas sooviti teada saada, rnillised on
vastaja arvates tahtsuse jarjekorras kolrn olulisernat paasukeste arvukust rnaaravat
tegurit. Vastajatele jaeti voli esitada vastused vabas vorrnis, kuid laekunud
vastused jaotati nende iseloornu alusel kokku kaheksase eri gruppi (tabel 1).

Tulemused ja arutelu
Kevadvaatlus
Kevadiste vaatluste kaigus registreeriti suitsupaasukeste saabumist
25 paigas. Enim vaatlusi kogunes Laane-, Parnu ja Tartumaalt, kus
linnuhuviliste vaatlusvdrk on tihedam. Samas on Laane- ja Lduna Eesti ka
traditsiooniliselt
olnud
suitsupaasukese
kevadisel
saabumisel
esmajarjekorras asustatavad alad (Rootsmae 1991). Vaatamata 2000.
aasta aprilli esimesel poolel varakult soojaks muutunud ilmale, kohati
esimest aasta lindu alles 15. aprillil Tartu Iahistel Reolas (tabel 2). Selle
kuupaeva naol on tegemist paljude aastate keskmise varaseima
vaatluskuupaevaga (Rootsmae 1991).

Tabel 1. Suitsupaasukese arvukust rnaaravate tegurite ruhmad. Grupeeringud on
saadud ette rnaaratlernata vastusvariantide ruhrnitarnisel.
Table 1. Main factors that limit the numbers of the Barn Swallow. The groups were
formed on the basis of free-form answers to the Bird of the Year-questionnaire.
Tegur
Factor
Uldised keskkonnatingirnused: ilrnastik, rnaastik jrns.
General environmental conditions: weather, landscape etc.
lnirnese hoiakud (sallivus/rnittesallivus)
Attitudes of humans (tolerance/intolerance)
Vaenlased: kassid, roovlinnud, vareslased
Predators: cats, birds of prey, corvids
Toiturnistingirnused I Feeding conditions
Surernusriskid: ohud randel, talvituspaikades jne.
Potential risks of high mortality on migration, in wintering sites etc.
Pesitsernise edukus I Breeding success
Pesapaikade olernasolu ja kvaliteet (sobivad hooned, nende seisukord) 1 Availability and quality of nest sites (suitable buildings)
Keskkond pesapaiga Iahiijrnbruses: loornakasvatus, p6llurnajandusrnurgid jrnt. 1 Environment in the vicinity of nest sites: livestock
farming, pesticides etc.
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Joonis 1. Suitsu- ja raastapaasukese arvukuse suhtelised muutused
Eestis 1993. aastaga v6rreldes ("Kodukoha paasukese" andmetel).
Figure 1. Changes in the relative numbers of the Barn Swallow and the
House Martin in Estonia, compared to those in 1993 (according to the
'Swallows of Home Neighbourhood'-project).

"Kodukoha paasukese" loenduspaikades muutus suitsupaasukese
arvukus 2000. aastal positiivses suunas - pesitsevate paaride arvukus oli
15% v6rra kdrgem kui 1999. aastal. Seni v6is loenduse kaigus saadud
pikemaajalist trendi pidada vaatamata aastatevahelisele kdikumisele
langussuunaliseks. 2000. aasta arvukuse tdus Idi aga pildi segi ning
seega tuleb kuni uute andmete laekumiseni pidada arvukust vaid aastati
kdikuvaks, ilma kindla suunata (joonis 1).
Suitsupaasukese pesitsusedukus oli 2000. aastal keskmisest
madalam. 339 vaadeldud pesa andmetel oli keskmiseks pesakonna
suuruseks 4,26 poega, vaatlusaastate vastav keskmine naitaja on aga
4,40 poega (joonis 2a). Suitsupaasukese arvukuse t6usu ja samas
suhteliselt vaikest pesakonna suurust kasitletaval aastal v6ib oletatavasti
seostada 1999. aasta pesitsustulemustega. Tolle aasta erakordselt suu-

Tabel 2. Suitsupaasukese kevadise saabumise vaatluste ajad, kohad ja
loendajad 2000. aasta linnu projekti kaigus.
Table 2. Records of spring arrival of Barn Swallows, which were gathered
during the Bird of the Year-project in 2000.
Kuuoaev
Date
15.apr

Koht
Site
Reola
Parnu
Nbo
Tamme
Kilingi-Ndmme
TBN~
Haapsalu
Vaiste
Parnu-Jaagupi
Aardlapalu
lngkula
Koorkula
Ropka
Pataste
Tartu sadarn
Kaagvere
Maksa
Praaga
Taebla
Valgita
Tolkuse raba
Soornetsa
Tali
Haaderneeste
Jalgimae

Vald
Parish
Ulenurme
NBo
Konguta
Saarde

Varbla
Parnu-Jaagupi
Haaslava
Oru
Vaste-Kuuste
Ulenurrne
Tabivere
Maksa
Maksa
Luunja
Taebla
Saarepeedi
Tahkuranna
Haademeeste
Tali
Haademeeste
Saku

Maakond
County
Tartu
Parnu
Tartu
Tartu
Parnu
Valga
Laane
Parnu
Parnu
Tartu
Laane
Pdlva
Tartu
Jdgeva
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Laane
Viljandi
Parnu
Parnu
Parnu
Parnu
Harju

Vaatleia
0bseher
S. Sade
T. Laur
M. Leivits
0. Merivee
L. Leivits
R. Mikk
T. Valker
P. Raja
E. Lelov
M. Kose
I. Ojaste
M. Kose
A. Kuresoo
J. Eits
EOU
EOU
EOU
EO~J
A. Tahtsalu
R. Mannik
M. Kose
M. Kose
M. Magi
M. Kose
S. Vaha

-
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red pesakonnad ning pikalt soe ja soodne sijgis 16id arvaiavasti head
eeldused tavalisest arvukama uue pdlvkonna pealetulekuks jargneval
sesoonil. Suure hulga esmakordselt pesitsevate lindude lisandumine
populatsiooni vdiks aga omakorda seletada tavalisest keskmiselt
vaiksemaid pesakondi 2000. aastal.
Suitsupaasukese poegade lennuvdimestumise keskmises ajas
k6rvalekallet tavaparasest ei taheldatud: 2000. aastal oli see 155 pesa
andmetel 11. juuli, kBigi loendusaastate keskmine on aga 12. juuli.
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Joonis 2. Suitsu- (a) ja raastapaasukese (b) pesakonna keskrnine suurus
Eestis aastatel 1993-2000.
Figure 2. Mean brood size of the Barn Swallow (a) and House Martin (b)
in Estonia, 1993-2000.

Raastapaasukese arvukus oli 2000. a. vaid 1% vdrra kdrgem
eelnenud aasta omast (joonis 1). Seega vdib selle liigi arvukuse tdusu
alates 1997. aastast pidada pigem asurkonna kasvule viitavaks kui
luhiajaliseks ja juhuslikest teguritest maaratud fluktuatsiooniks. Autori
tahelepanekud naitavad samuti, et viimastel aastatel on raastapaasuke
hakanud asustama kaasaja ehitustavade jargi pustitatud vdi renoveeritud
hooneid. Seega on lootust, et asurkonna vahikaik seoses pdllumajandushoonetega saab vahemalt osaliselt kompenseeritud. Et aga olukord
raastapaasukeste pesitsemisega endiselt tahelepanu vajab, seda naitab
jatkuv langus pesakonna keskmises suuruses (joonis 2b). Selle nahtuse
pdhjused on senini ebaselged ning vajaksid ilmselt eraldi uurimist.
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Joonis 3. Suitsupaasukese arvukuse muutused viieaastaste perioodide
kaupa aastatel 1981-2000 (ankeetvastuste kokkuvdte). Arvukuse trend:
- langus; -- tugev langus; 0 ligikaudu stabiilne; + tdus; ++ tugev tdus.
Figure 3. Trends in the numbers of the Barn Swallow in Estonia by fiveyear periods (data from Bird of the Year-questionnaires). Trends: decrease; -- large decrease; 0 approximately stable; + increase; ++ large
increase.

Ankretkiisitlus

Suitsupaasukese arvukuse muutusi aastatel 1981...2000 hindas
kokku ule viiekumne inimese. ijldiselt leiti, et arvukus oli stabiilne vdi
tdusev pigem varasematel perioodidel, kuigi tBusu margiti sageli ka
aastate 1991-1995 kohta (joonis 3). Viimane langeb kokku taastatud Eesti
Vabariigi algusajaga, mil uute talude teke ning veel suhteliselt hasti
tootavate uhismajandite vdrgustik v6iski parimaid pesitusvdimalusi
pakkuda. Arvukust stabiilseks hinnanud vaatlejate osakaal hakkas aga
seejarel vahenema - eelkdige nende hinnangute arvelt, kus paasukeste
arvukus arvati olevat langenud.
Suitsupaasukese arvukuse kujundamisel pidasid vastajad esmatahtsaks pesapaiga Iahiumbruse keskkonda (joonis 4). Teisele
tahtsusastmele asetati kdige sagedamini pesapaikade olemasolu ja
kvaliteet ning roovloomade m6ju. Kolmanda tahtsusega teguritest pidasid
vastajad olulisemaiks uldiseid keskkonnatingimusi (ilmastik, maastik
jms.).
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Joonis 4. Suitsupaasukeste arvukust maaravate tegurite tahtsus
ankeetvastuste andmeil. Tegurite tahistust vt. tabel 1.
Figure 4. The importance of limiting factors for the Barn Swallow in
Estonia (questionnaire data). See Table 1 for factor Abbreviations.
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The Barn Swallow - Bird of the Year 2000
In 2000, the Barn Swallow (Hirundo rustica) was the Bird of the Year in Estonia.
In this paper, the results of the campaign and relevant monitoring projects are
presented. The spring arrival of the species was recorded in 25 sites; the first
individual was recorded on 15 April. In the monitoring project "Swallows of
Home Neighbourhood" (started in 1993) 206 observers all over Estonia
participated in 2000. The results of the monitoring project showed a 15%
increase in 2000 compared to 1999. In general, the numbers are fluctuating with
no significant trend (Fig. 1). The average brood size (4.26) was lower than the
long-term average (4.40). Young Barn Swallows fledged on average on I I July,
which is almost the same as in the long term (12 July). According to special
questionnaires, the trends in the two latest decades and the importance of
different limiting factors are analysed (Figs. 3-4).
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