Kodukoha pääsukeste loendus 2011

Loe lisa:
www.eoy.ee/suitsupaasuke

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 1. septembriks aadressil: Eesti Ornitoloogiaühing, Veski tn 4, 51 005, Tartu

Andmed vaatleja kohta
Loendaja nimi

Loendaja e-posti- või postiaadress

Andmed pääsukeste vaatluspaiga kohta
Vaatluspaik (maakond, vald/linn, küla)

Kas te peate vaatluspaigas loomi? Milliseid ja kui palju?

Kas vaatluspaiga lähedal asub veekogu? Milline ja kui kaugel?

Tähelepanekud muutuste kohta pääsukeste arvukuses
Millised on olnud muutused teie kodukoha suitsupääsukeste arvukuses?
Märkige sümbolitega: - arvukus on langenud; -- arvukus tugevalt langenud; 0 arvukus ligikaudu sama;
+ arvukus tõusnud;
++ arvukus tugevalt tõusnud
Periood
1991-2000
2001-2011
Arvukus
Millised on olnud muutused teie kodukoha räästapääsukeste arvukuses?
Märkige sümbolitega: - arvukus on langenud; -- arvukus tugevalt langenud; 0 arvukus ligikaudu sama;
+ arvukus tõusnud;
++ arvukus tugevalt tõusnud
Periood
1991-2000
2001-2011
Arvukus

Kuidas täita tabelit lehe pöördel?
Nummerdage mõttes oma kodukoha pääsukeste pesad ning märkige andmed iga pesa kohta eraldi reale.
Täitke pesa kohta ankeedirida ka siis, kui pesitsemine ebaõnnestus.
Püüdke vaadelda pääsukesi eemalt. Vältida tuleks pesa juurde ronimist.
Poegade koorumisest annab märku pesast kostuv vaikne sidin.
Pääsupojad saate üle lugeda siis, kui pojad on piisavalt suured ja häälekad.
Märkige viimasesse veergu, mitmendat korda antud pesas tänavu suvel pääsukesed pesitsevad. Teistkordne pesitsemine
toimub tavaliselt juuli lõpust augusti keskpaigani.
Kui pääsukeste vaatluspaigad asuvad erinevates külades või omavalitsustes, kasutage uut ankeeti või viidake tabelis
numbritega (näiteks: Pesa nr 1-3 asuvad Põllu külas, pesad nr 4-6 asuvad Metsa külas).
Loendusandmed saate sisestada ka elektroonsesse ankeeti aadressil http://www.eoy.ee/suitsupaasuke/kodukoha-paasuke/

Täitke tabelid suitsupääsukese ja räästapääsukese pesitsemise kohta 2011. aastal!
SUITSUPÄÄSUKE
Pesa
nr.

Poegade
Poegade Lennuvõimestumise
koorumise kuupäev
arv
kuupäev

Kirjeldage, kus pesa asub!

Mitmes
pesitsemiskord?

Kirjeldage, kus pesa asub!

Mitmes
pesitsemiskord?

RÄÄSTAPÄÄSUKE
Pesa
nr.

Poegade
Poegade Lennuvõimestumise
koorumise kuupäev
arv
kuupäev

Meelespea!

Suitsupääsukesel on punakaspruun
laup ja kurgualune, sügavalt harkis saba
ning mustjassinine tagaselg.
Hääl: vaheldusrikas sidistaminesädistamine; kutsehüüd “vidiit-vidiit”.

Joonistused: Mike Langman/rspb-images.com

Räästapääsukesel on sinakasmust nägu
ja valge kurgualune, lühem nõrgalt harkis
saba ning laialt valge ala tagaseljal.
Hääl: kare ja lühike “britt… britt”, samuti
“tsriiiuu”.

