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Kuigi viimastel aastakumnetel jBudsasti levinud, on must-lepalind 
Eestis endiselt haruldane lind. Liigi okoloogia on meil peaaegu taiesti 
uurimata ning seetdttu esitan jargnevalt mBningaid andmeid, mida 
Bnnestus koguda 1995. aastal Tartus. 

Kokku pesitseb Tartu linnas tBenaoliselt 5-8 paari must-lepalinde 
(1 989-1 991 koostatud Tartu Linnuatlase andmed). 1995. aastal jalgisin 
peaaegu pidevalt uhe paari kaekaiku, kes asustasid Tartu Annelinna 
kirdeserva. Tegutsemisbiotoobiks oli 5- ja 6-korruseliste paneelmajade 
rajoon, eriti aga selle Bares paiknev tuhermaa, kus pikka aega seisavad 
uhe peaaegu valmis maja ehitustood. Tema haudenaabriteks olid siin 
kivitaksid ( 2  paari) ning tuttlaokeste paar, viimastel pesitsemine ilmselt ei 
Bnnestunud. 1994. aastal ma must-lepalinde samas ei rnarganud. 

Saabumisajaks vBiks lugeda 21. aprilli 1995, mil vaatlesin isaslindu, 
jargmisel hommikul oli kohal ka emaslind. Kogu 22.  aprilli paeva 
tegutsesid nad territooriumil teineteisest eraldi. 23.  aprilli hommikul laulis 
isane mBned korrad poolelioleva maja katusel, hiljem vBis paari naha koos. 
24. aprillil nagin must-lepalinde mangulennul: hoogsalt Bhku tdustes ja 
umbes 1 0  m kdrgusel "kruvina" teineteise umber lenneldes paiklesid 
linnud siia-sinna, tehes samal ajal sirisevat haalt. 

26.-30. aprillini kestis Tartu kandis kulm madalrdhkkond. Lepalinde 
oli sel perioodil vaga harva naha. Siiski polnud nad lahkunud (29.04. 
isaslind uksinda toitu otsimas). 

KBigil kohaloldud aprillipaevadel laulis isane harva, selgete ja soojade 
ilmadega vaid paar-kolm "seeriat" paeva jooksul (5-10 laulu seerias), 
jahedate ilmadega aga uldse mitte. Seevastu 2. mail kostis vaga aktiivset 
laulmist kella 1 0  ja 11 vahel hommikul, ajuti isegi iga kumnekonna sekundi 
jarel. Samal ajal vaadeldi emalindu kahel korral ehitusplatsi servast 
takutorte kogumas ja nendega poolelioleva maja varju lendamas. 3. mail 
oli naha nii isas- kui ka emaslind, kui edaspidi peamiselt vaid isane 
(erandina nahti emaslindu 10. mail). lsaslinnu lulmist ei olnud aga kuulda 
enam kogu maikuu jooksul. 

Arvasin juba, et lepalindude pesaelu on apardunud, kuid 10. juuni 
dhtul leidsin umbes 15-paeva vanuse, halvasti lendava noorlinnu, kes 
dhtul kella 22  ajal lendas meie rBdule ja jai sinna "IBksu". Paastsin ta lahti, 
vanalinde ega teisi noorlinde polnud naha. 
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Noorlinnu vanuse pBhjal tagasiarvutust tehes vBiks terna 
koorurnisajaks pakkuda 26.  maid. Et must-lepalinnu haudevaltus on 12-1 3 
paeva (Rootsrnae & Verornan, 1974), siis toirnus rnunernine tbenaoliselt 
13. rnai paiku. 

I I .  juuni hornrnikul laulis isaslind korduvalt kell 7.20-8.1 5,sarnal ajal 
tegutses tiiherrnaal ka ernaslind. Hiljern oli erinevaist paiguist kuulda 
vahernalt 3 noorlinnu ornaparast tilksuvat haalt. Vanalinnud ja pesakond 
tegutsesid koos kogu paeva, noori toitis ainult ernaslind. 

Oli huvitav, et just nuud saabus isalinnul kBige aktiivsern 
lauluperiood (11. juunist kuni 15. juunini), laulrniseks eelistas ta 
keskhornrnikut ja Bhtutunde alates kella 2 1 -st. 

Juuni teisest poolest augusti IBpuni vaatlesin linnaservas suhteliselt 
harva ja seetdttu ei tea, kas lepalinnud ka teistkordselt pesitserna asusid. 
VBirnatu see igatahes pole, sest esirnene pesakond IennuvBirnestus ju 
suhteliselt vara ning vana isalindu oli hiljerngi aeg-ajalt ikka laulrnas kuulda 
(veel 27.-28. juulilgi). 

Augustis ja septernbris lepalinnud kadusid, vBirnalik, et nad siirdusid 
kuhugi rnujale. Viirnase sugisese vaatlusena nagin vana isaslindu uhe 
paneelrnaja rddult putukaid puudrnas 23. septernbril. 

Must-lepalinnu suhetest teiste lindudega tuleb rnarkida, et tegu on 
aarrniselt tagasihoidliku linnuga. Kordagi ei ilrnutanud ta  uhegi teise linnu 
suhtes agressiivsust, sarnal ajal kui riiakas kivitaksi isaslind teda korduvalt 
orna vahipostidelt rninerna ajas ning t iht i  veel rnitukijrnrnend rneetrit jalitas. 
MBningat vastuhakku vBis taheldada vaid 5. mail, kui isalepalind kivitaksi 
isase eest lennul p6ikles ja endisesse isturniskohta rnitrnel korral puudis 
tagasi istuda. Seejuures oli must-lepalind lennus kivitaksist tunduvalt 
osavarn. I I .  juunil nagin, kuidas isalepalindu rundas ka ernane kivitaks. 

Kirjandus: ROOTS-, L. & VEROMAN, H., 1974. Eesti laululinnud. Tallinn, 
Valgus. 

Notes on Phenology and Behaviour of Black Redstart 

The author peresents data collected during monitoring of the birds 
in the district of 5- and 6-storied block houses in Tartu on 1995. The 
descriptions are given of the singing habitats of the male, behaviour of 
juvenils, and relations w i th  Northern Wheater. 


