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TARTU VANA-JAANI KALMISTU LINNUSTIKUST 

Lemming R o o t s m a e 
Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 

Tartu Raadi kalmistu oli omal ajal tuntud kui rikkaliku linnustikuga 
elupaik ja teda arvati pesitsevate paaride hulga poolest olevat Eestis 
kindlalt esikohal (Veroman, 1967). Selle puistu kBige rikkamas osas, 3,5 
ha suurusel Vana-Jaani kalmistul, loendati 1966. aastal 44 pesitsevat 
linnuliiki 164 haudepaariga, mis annab keskmiseks asustustiheduseks 
46.5 plha (PBldvere, 1972). TBsi, kahe jargneva aastaga langes see kull 
enam kui kaks korda (1 968. aastal asustustihedus 22,9 plha), mille 
Iahemad pBhjused aga jaid selgitamata. Hiljem ei ole Vana-Jaani kalmistu 
linnustikku enam pBhjalikumalt uuritud. 

Allkirjutanu jalgis Tartu Vana-Jaani kalmistu linnustikku 1995. aasta 
20. aprillist kuni juuni IBpuni, kiilastades seda sel ajavahemikul vahernalt 
iilepaeviti. Pesitsevateks linnupaarideks arvati need, keda kohati samas 
kohas vahemalt kahe nadala valtel. Tulemuseks saadi 50 haudepaari 21 
liigist, mis teeb keskmiseks asustustiheduseks ainult 14,3 plha. Seega on 
Vana-Jaani kalrnistu linnurikka elupaigana minetanud oma kunagise 
kuulsuse. Allakaigu pBhjuseks on ilmselt aluspuistu havimine seoses 
paljude uute hauaplatside rajamisega. Arvukuse langusele aitab kaasa 
muidugi ka hallvareste ja hakkide ruuste. Neid liike vBis pidevalt naha 
tegutsemas kalmistu piirides. Probleemiks on ka hulkuvad kassid ning 
oravad, keda aeg-ajalt nahti siin tegutsemas. 

Domineerivaks linnuliigiks kalmistul oli metsvint 9 haudepaariga. 
Temale jargnesid 4 haudepaariga 
hallrastas ja salu-lehelind, 3 
haudepaariga punarind, vainurastas, 
kaosulane, mustpea-pBBsalind, 
rasvat ihane ja rohevint ,  2 
haudepaariga. must-karpsenapp, 
hakk ja ohakalind, ning uhe 
haudepaariga oobik, mustrastas, 
vaike-pBBsalind, aed-pBBsalind, 
mets-lehelind, puukoristaja, peoleo, 
ha l lvares  ja karmi in leev ike .  
VBimalike haudelindudena tulevad 
a r v e s s e  v e e l  v a a n k a e l ,  
v a i k e - k i r j u r a h n ,  l e p a l i n d ,  
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hall-karbsenapp, kuldnokk ja pBldvarblane, keda kohati kalmistul vaid 
maned korrad. 
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Birds of the Tartu Vana-Jaani Cemetry 

The territory of the cemetry is' 3.5 ha. The author of the paper 
counted birds there on the year 1995 from 20th of April t o  the end of 
June, visiting the territory on every other day. 5 0  pairs of nesting birds of 
21  species were counted there, making the average density of population 
only 14.2 pairs per ha (on 1966  the average of 46.5 pairs per hectare 
was counted there). The dominating species was Chaffinch w i th  9 nesting 
pairs; the next frequent were Fieldfare and Willow Warbler, both wi th 4 
pairs. Among the reasons for the changes in bird populations are the 
cutting of the underwood and ravage done by Hooded Crow and Eurasian 
Jackdaw. 

Endel E d u l a 
Malmi 8-24, Viljandi EE-2900 

Viljandi umbruse metsades ja rnetsatukkades on porr olnud kogu aeg 
tavaline haudelind. Enamasti on linde nahtud ka talvel toitumas. Esimesi 
malestusi on porrist autoril 1940. aastate algusest. Esimene pesaleid on 
kirjas 1945. aasta 25.  maist, mil pessa muneti esimene muna. Pesa asus 
kuuri seinale katteks pandud kuuse koore ja seina vahel. Kuni 1956. 
aastani olid vaatlused harvad ja juhuslikud. Alates 1956. aastast on linde 
jalgitud vdimalust mooda praeguseni. 1957. aastal leiti 6 porri pesa. 
Aastatel 1968  kuni 1970  aga ei kohatud uhtegi lindu. PBhjused ei ole 
teada. 1967. aasta detsembris oli kull kiilmaperiood ( - 2 5 ' ~ )  ja ka 1968. 
aasta jaanuar oli kulm. Ei ole aga teada, kas need rnBjutasid piirkonnast 
lindude kadumist. 1971. aastal olid linnud jalle kohal. Leiti kaks pesa. 
Pesaleidude rohked olid 1991. ( 9  pesa) ja 1992. aasta ( 8  pesa). Vahepeal 
oli aastaid, mil ei Bnnestunud pesi leida. Praeguseni on andmeid 9 6  leitud 
pesa kohta. Andmeid ei ole mBnede kdrgel paiknenud (kuni 12  m) pesade 


