
JOGEVA MAAKONNA KARJ.&~IDE 
HAUDELINNUSTIKUST 

Jaanus A u a 
Kivi 1-1, JBgeva EE2350 

Autori uurimisalaks on umbes 1500 ruutkilomeetri suurusel alal JBgeva 
maakonnas ~aiknevad 13 kariaari. millest Dideva vaatluse all on kumme: 
Sulustvere ja Kalana paekarjaarid, ~iimusti kruusa- ja liivakarjaar, Roovlimae, 
Soosaide ia Tooma liivakariaarid. nina Vaiatu. Reastvere ia Karde 
kruusakarjaarid. Veekogusid on' neist ~ a l a i a ,  ~ooma, Siimusti ja ~oovlimae 
(sademeterohkel aastal) karjaarides, saared (2) aga ainult Siimustis. 

Kuni 1993. aastani oli maakonna karjaarides leitud pesitsemas 22 liiki 
linde (Aua 1993). 1997. aasta suveks oli tbestatud veel kahe liigi - tuttvardi ja 
phldtsiitsitaja - olemasolu. 

Tuttvarti oli varem vaadeldud ainult uhel korral juhukulalisena (Roovlimae 
karjaaris 1995. a,). 1996. aastal leiti korraga 4 pesa Siimusti karjaarijarvekese 
saartelt jBgitiirude kolooniast. Hilisemal kontrollimisel selgus, et kBikides 
pesades olid pojad koorunud, kuid veekogul endal ei dnnestunud vaadelda uhtki 
pesakonda. 1997. aastal oli pesitsevaid paare samas juba viis. Nuud Bnnestus 
vaadelda vaid uhte pesakonda ning sedagi ainsal korral, olgugi et taas koorusid 
pojad kBikides pesades. 
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Laulvale Pldtsiitsitajale juhtis 1997. aasta juulikuus Vaiatu karjaaris 
tahelepanu Jaanus Elts. Karjaari vaiksust arvestades vbis eeldatav pesa asuda 
ka valjaspool karjaari. Kuid mbni paev hiljem Reastvere karjaari kulastades oli 
vbimalus kuulata koguni kahte laulvat pbldtsiitsitajat ning naha neid ka karjaaris 
tegutsemas. 

Uute haudelindude registreerimine on olnud vaatlustel vaid uks 
eesmarkidest. Toomahukama ja ehk huvitamagi poole moodustab uurimisala 
karjaarides pusivamalt pesitsevate liikide jalgimine. Siinkohal esitan mbningaid 
andmeid neist nelja kohta. 

Sinikael-part. Parast 1979. aastal Siimusti karjaaris pesitsemist kohati liiki 
haudelinnuna jargmisel korral alles 1995. aastal Roovlimae karjaaris ning 1997. 
aastal Siimusti karjaaris. Kuna Siimusti karjaarijarvekese toitelisus on viimastel 
aastatel oluliselt paranenud ja veetaimestiku areng intensiivistunud, siis vbib 
loota, et liigist saab pusiv pesitseja juba Iahiaastail. 

J6gitiir pesitses veel 1993. aastal Siimusti karjaaris uksikpaarina, kuid 
1996. aastal oli pesitsevaid paare juba viis ning 1997. aastal koguni seitse. 
TBenaoliselt on pesitsuskogum jbudsalt kasvanud just tanu headele 
pesitsustingirnustele, sesl nii 1996. kui ka 1997. aastai lennuvbimestus 
vahemalt 80% koorunud poegadest. Viimasel kahel aastal enamus poegi 
rbngastati ja 1998. aastal on kavas piiuda ka vanalinde, selgitamaks kolooniat 
taiendavate isendite paritolu. 

V5iketiilli arvukuses mbbn pusib. 1997. aasta suvel kulastatud 10 
karjaaris registreeriti vaid kaks pesakonda (Reastvere, Malana) ja uks vbimalik 
pesitsemine (Sulustvere). Enam kui 10 aastat kestnud arvukuse languse 
peapehjuseks naib olevat sobivate pesapaikade vahenemine. 

Kaldapaasukese kolooniad on pideva vaatluse all juba 1995. aastast. 
1997. aasta juuli keskpaigaks oli rbngastatud 999 isendit (nii pesapoegi, noor- 
kui ka vanalinde) koiooniates toimuva uurimiseks. Kaesolevas arliklis on Bra 
toodud vaid uldandrned. 

1995. aastal pesitses kahes kontrollitud koloonias kokku ca 250 paari: 
Siimustis 50, Vaiatus (Siimustist ca 20 km NEE) 200. 

1996. aastal oli uus koloonia (ca 25 paari) tekkinud Roovlimae karjadri 
(Siimustist ca 1 km edelas), kuid sinna pesitsema asunud isendite paritolu jai 
selgusetuks. Nii Siimustis kui ka Vaiatus oli pesitsevate paaride arv aga 
langenud (kokku ca 150 paari), kusjuures osa Siimustis 1995. aastal pesitsenud 
linde oli umber asunud Vaiatusse, Vaiatu koloonia oli aga karjaari piires 
asukohta vahetanud. Lisaks leiti Tooma karjaarist (Siimustist ca 25 km NNE) 
pesitsemas 50 paari ja Kardes (Siimustist ca 15 km kirdes) avastati seni 
teadaolevatest suurim, enam kui 400 pesitsuspaariga koloonia. 

1997. aastal oli Roovlimae koloonia teadmata p6hjusel huljatud ning osa 
seal pesitsenud isenditest oli uhinenud Siimusti kolooniaga. Viirnane (60 paari) 
oli asukohta vahetanud ja lisaks sellele sattus erosioonivaringu alla - hukkus 
mitukummend pesa koos munade, poegade ja vanalindudega. Soosaide 
karjaari (Siimustist ca 1,5 km kagus) oli tekkinud hiliste pesitsejate koloonia (ca 
15 paari), ning olgugi, et "nomaadide" paritolu jai selgitamata (tabati vaid uks 
emaslind), vBib arvata, et tegemist oli Siimustist varingu tbttu ule kolinud 
isenditega. 1997. aastal avastati koloonia ka Reastveres (ca 300 paari, Vaiatust 
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ca 8 km NNW). Kontrollimisel selgus, et selles koloonias oli palju Vaiatus 1995. 
aastal pesitsenud isendeid. VBimalik, et awukuse langus Vaiatus 1996. aastal 
oli tingitud sealsete pesitsejate iimberasumisest Reastveresse. Vaiatu koloonia 
ise oli veelkord asukohta vahetanud, kosunud aga taas ca 200 paari suuruseks. 
Kahjuks dnnestus koloonia uue asukoha t6ttu kontrollida vaid tahtsusetut hulka 
pesitsejatest. Tooma karjaaris oli erosiooni ja rebaste ruuste t6ttu awukus 
langenud umbes kaks korda (ca 25 paarini), Karde 400-paarine koloonia oli aga 
inirntegevuse tottu taielikult havitatud. SeetBttu vBis awukuse mdningane tBus 
1997. aastal Vaiatus ja Siimustis olla tingitud Kardes pesitsenud isendite 
hajumisest umberkaudsetesse kolooniatesse. 

i e ~ i k u n a  vBib kaldapaasukese awukust hinnata viimasel kolmel aastal 
suhteliselt stabiilseks. 

Kiriandus. Aua, J. 1993: Karjaaride linnustikust. - Hirundo 2 (13): 28-34. 

Birds of quarries in Jageva county 

In 13 quanies (7 gravel, 4 sand and 2 limestone quanies) at a 1500 sq. km. study 
area in J6geva county altogether 24 breeding bird species have been found. Two of these 
were added in the last four years (the Tufted Duck in 1996 and the Ortolan Bunting in 
1997). 

The nesting of Mallards has become more frequent in the latest years. The 
Common Tern has increased from one pair in 1993 to seven in 1997. At the same time 
the numbers of the Little Ringed Plover are continuosly low, which seems to be caused 
by the decrease of suitable nesting habitats. 

The genesis of Sand Martin colonies is described in detail, as the species has been 
the object of special study since 1995. In general, the numbers of Sand Martins have 
stayed relatively stable in the last three years. 


