Hirundo 18: 18-30 (2005)

JARVSELJALOODUSKAITSEKVARTALI HAUDELINNUSTIK:
PIKAAJALISED MUUTUSED JA
INVENTEERIMISMETOODIICA ANALUUS
Asko Ldhmusl & Raul Rosenvald2
1 Tartu ~ l i k o o l Zooloogia
i
ja hiidrobioloogia instituut,
Vanemuise 46,51014 Tartu; e-post: asko.lohmus@ut.ee

2

Eesti Pbllumajandusiilikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut,
Kreutzwaldi 5,51014 Tartu

KokkuvGte. 2005. aastal kaardistati Jarvselja looduskaitsekvartali (19 ha) haude-

linnustik, et viirrelda seda varasemate andmetega ning uurida kahepaevase
inventuuri usaldatavust. Leiti 172 paari linde 35 liigist (9,l paari / ha). Liikide iildarv
(34-36) ja iildine asustustihedus (9,l-10,l paari/ha) on 1973., 1982. ja 2005. a. olnud
stabiilsed, kuigi liikide ldikes esineb suuri kiiikumisi. Kahepaevane inventuur
suuremal (>6 ha) alal pahjustas u. 40% alaloendust ja haruldaste liikide mitteregistreerimist; Liigilise mitniel<esisuse hinnang Shannoni (kuid mitte Simpsoni)
indeksi pdhjal osutus tapseks. Vaikese (2,7 ha) kitsa loduriba puhul lisandus
iimbritsevast metsast parit lindude arvcstamine, mistdttu sealne linnustik nais
tegelikust mitmekesisemana. Inventuur sobib linnustiku asustustilieduse ja niitmekesisuse viirdlemiseks >5 11a suurustel aladel; tapse asustustiheduse hindalniseks
tuleb rnaarata alaloenduse ulatus.

Sissejuhatus
Jarvselja looduskaitsekvartalis Kagu-Tartumaal on aastakiimneid uuritud
pblismetsa Eestile omast struktuuri, elustikku ja nende muutumist (Kasesalu
2004). Selle ala haudelindude esimene nimestik parineb 1952.-1953. aastast,
haudepaare on loendatud 1973. ja 1982. aastal (Karoles 1975; Rootsmae &
Rootsmae 1993). 1982. a. andmetest jareldati, et lindude asustustihedus on
pdlismetsas suur ning liigiline ja arvuline koosseis stabiilne (Rootsmae &
Rootsmae 1993). Viimane iihtib Nigula looduskaitsealal Salupeaksi pblismetsas tehtud pikaajaliste loenduste tulemustega (Leibak & Vilbaste 1990),
kuid lindude arvukusi on neis toodes raske vdrrelda - Jarvselja tulemused
pdhinevad paljukordsel, Salupeaksi omad aga kollnekordsel loendusel.
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Eesti metsalinnustiku senised, niigi vahesed ja killustatud uuringud ongi
metoodiliselt vaga ebauhtlased. Skaala uhes servas paikneb vaikeste proovialade paljukordne kaardistamine (Randla 1963, Lilleleht & Randla 1967,
Rootsmae & Rootsmae 1969), teises iihekordne ribaloendus maastike
kirjeldamiseks (Rootsi et 01. 1988, Lbhmus 2003), nende vahel initmesuguse
intensiivsuse ja loendusviisiga tood erineva suuruse ja kujuga vaatlusaladel
(nt. Randla 1965; Edula 1990; Vilbaste 1958,1990; Leito & Leito 1995).Osaliselt
tuleneb ebauhtlus kull toode erinevast eesmargist, kuid suuresti ka sellest, et
usaldatavailn meetod Eesti metsalinnustiku loendamiseks - vahemalt kumnekordne kaardistamine suurel pindalal (Priednieks et al. 1986, Koskimies &
Vaisanen 1991) - on liiga toomahukas. Vbinialustest tulenevad jareleandmised
too kvaliteedi osas on iga vaatleja teinud omamoodi.
Traditsioonilise oriiitofaunistika kbrval on metsalindude loendusi
viimasel aastakumnel suunanud vajadus metsi looduskaitseliselt irzventeevida koguda andmeid nende looduskaitsevaartuse kohta ning otsustada kaitse
otstarbekuse ja viisi iile. Niisugune inventuur seab linnuloendaja tavaliselt
keerulisse olukorda: 1)iga puistut (nt. metsaeraldist) tuleks hinnata eraldi, st.
tegu on kesk~niseltpaari hektari suuruste aladega, kus linde on vahe ja needki
liiguvad uhest puistust teise; 2) puistuid on palju ja need on laiali suurel alal;
3) aega, vahendeid ja tegijaid on viihe (nt. uks kevad ja 1-2 inimest). Seega ei
sobi inventuuriks toomahukas korduvkaardistamine ega puistu piire mittejargivad ja niigi napist linnustikust vaid osa hblmavad transekt- ja punktloendused. Inventeerijad peaksid uhtaegu maarama puistu absoluut- (nt. kaitstavate liikide arvukus) ja suhtelise vaartuse, st. kasutama kbikjal vdimalikult
samasugust ja tdelahedast metoodikat. Naiteks Eesti Metsakaitsealade Vbrgustiku projekti kaigus kulastati puistuid iihel korral inai algul, mis ~nuidugiei
andnud linnustikust piisavat ulevaadet (J. Eltsi teade; vt. ka Viilma el al. 2001).
2005. aastal uurisime Jarvselja looduskaitsekvartali haudelinnustikku
suurema kompleksuuringu raames, mis vdrdleb eri viisil majandatud ja eri
tuupi puistute elustikku. Seejuures loendatakse linde kahel paeval, nn. topeltkaardistamise meetodil (kirjeldus allpool), kuid Jarvseljal tegime lisaks teisigi
kaardistamiskaike. Kaesoleva artikli eesmarkideks on: 1) vbrrelda iirgmetsakvartali linnustiku praegust seisundit 1973. ja 1982. aasta omaga; 2) uurida
kasutatud inventeerimismeetodi usaldatavust.

20

I.6hmus & Roscnvald: Jarvselja looduskaitsekvartali haudelinnustik

Materjal ja metoodika

Looduskaitsekvartali pindala on 19 ha (ilma sihtideta: 18,7 ha). Metsakorraldus on seal piiritlenud kuni 15 eraldist, kuid varasema linnuloenduspraktika (Rootsmae & Rootsmae 1993) ning reljeefi ja mullastiku pbhiomaduste jargi jagati ala kaesolevas toos kolmeks vbondiks: 1) idaserva
salumets (hdlmab vahesel maaral ka janesekapsa tuupi laanemetsa); 2) laaneja pbhjaosa kbdusoomets; 3) nendevaheline lodumetsariba (Kasesalu 2004).
Kaardistamisel ltorrigeeriti voondite metsakorralduspiire (lodumets ulatub
rohkem pbhja poole, salumets 011 kvartali pbhjaosas kitsam), tulemus
sarnaneb kdige rohkem 1972. a. korralduse omale. Salumetsa pindalaks saadi
6,2, lodumetsal2,7 ja kbdusoometsal10,l ha (joonis 1).
Kvartal vbeti range kaitse alla 1924. aastal. Ka varem oli sealt peamiselt
vaid surnud puid koristatud ja sihtidelt heina niidetud (Vilberg 1929),
lageraiet pole alal il~nseltkunagi tehtud. Pika loodusliku arengu jooksul on
puistud (valja arvatud lodumets) muutunud mosaiikseks - salumetsa 200aastaste kuuse- ja vaheste haavahiidudega kbrget metsa liigendavad
puuliikide vaheldudes tekkinud kuni 90-aastased parnikud ja vbsased hailud;
algne manni-ltase soomets on eri maaral kuusestuiiud ja suurte hailudena
murdnud. Meie vaatlused ei kinnita kraavituse mbju jarkjargulist lakkamist ja
siirdesoometsa taastumist (Kasesalu 2004) vahemalt kbige looduslikumaks peetava
eraldise 3 pindala oli 2005. aastaks oluliselt
vahenenud.
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Joonis 1. Jiirvselja loodurkaitsekvartali eraldiste

(katkendjooned, numbrid) ning proovialade
(janiedad jooned, suurtahed) skeem. A kBdusoomets, B - lodumets, C - salumets.
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Linnuloendused

Inventuur topeltkaardistamise meetodil (nt. Ldhmus & Remm 2005)
hdlmab kahte varahommikust (kuni 1 ~ .10) standardset kaardistamist ning
kummagagi seotud paevast vdi bhtust vaatlusk8iku, mil saab otsida pesi,
tapsemalt selgitada teatud linnupaaride erisust ning eelkbige registreerida
neid linde, kes hommikul juhtusid olema alast valjas toitumas vdi jaid
markamata. Uks loendus tehakse mai esimesel poolel, teine 25. maist 10.
juunini. Kaartide paremaks tblgendamiseks margitakse sinna ka alast vahetult
valjas asunud linnud.
Jarvseljal inventeeriti 10. ja 31. mail 2005 salu- ja lodumetsa (kbdusoometsas ei tehtud paevaseid loendusi), seejuures oli hommikul ja bhtul erinev
vaatleja. Lisaks kaardistas A.L. kogu kvartali linnustiku veel22. ja 25. mai ning
5., 9. ja 17. juuni hommikul ning 16. juuni bhtul. Seega tehti alal kokku 7
varahommikust ja kuni kolm muud loendust. Vaatlused margiti 1:2000 mdbtkavas kaardile, orienteeruti kaardistatud maastikuobjektide, kompassi ja
sammuloendamise abil. 23.05-15.06.1982 oli kvartalis loendatud viiel
hommikul ja neile eelnenud bhtutel (Rootsmae & Rootsmae 1993), 26.0506.07.1973kokku viiel paeval (Karoles 1975).

Puistu linnustikku iseloomustavateks tunnusteks olid summaarne ja iga
liigi asustustustihedus (tingpaaride arv hektari kohta), liikide arv ning liigiline
mitmekesisus. Viimast mbbdeti kahe iildkasutatava indeksiga: 1) Shannoni
indeks H' = - Cpi In (p,); 2) Simpsoni indeks S = 1 / C(pi)2, kus p, on liigi i
arvuline osatahtsus kbigi antud ala linnupaaride seas. Liigi arvukuseks
arvestati inventuuvil maksimaahe loendustulemus, millele lisati paarid, kes
teisel loendusel olid selgesti erinevates paikades. Inventuuri vdttis kokku R.R.,
teadmata korduvkaardistamise tulemusi. Ulelendajaid ei arvestatud ning
puistu piiril sisse-valja liikujad ja suure kodupiirkonnaga vbi pusipaare mitte
moodustavate liikide iiksikisendid loeti ,,poolpaarideks" (Lbhmus 2003).
Kovduval kaclrdistnlnisel loeti paariks vahemalt kolmepaevase vahega samas
kohas kohatud linnud; arvukamate liikide puhul jalgiti hoolega samaaegsete
vaatluste jargi eristuvaid klastreid. Kahes puistus tegutsev paar arvestati uhte
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neist juhul, kui seal oli kindlaid viiteid pesa olemasolust vbi koondus sinna
pbhiosa vaatlustest; vastasel korral loeti mblemasse puistusse 0,5 paari.
Loendusvigade analuiisil vbrreldi liik-liigi haaval inventuuri tulemusi
korduva kaardistamise omadega ning summeeriti eraldi ule- ja alahinnangud.
Need jagati Iabi korduvkaardistamisel leitud paaride arvuga, et saada eri
puistute vahel vbrreldavad naitajad - eri tiiupi loendusvigade suhtelised
hulgad. Sa~nalpbhimbttel arvestati valede (umbritsevast puistust parinevate)
vbi markamata jaanud liikide suhtelist arvu. Seejuures kasitleti uksteisega
piirnevaid lodu- ja salumetsa nii eraldi kui ka koos, ~ n i svbimaldas saada
ettekujutust ala suuruse mbjust loendustulemuste usaldatavusele.

Tulemused

Looduskaitsekvartalis leiti 2005. aastal 172 paari linde 35 liigist, s.o. 9,l
paari / ha (tabel 1).Salumetsas uletas asustustihedus kaks korda kbdusoometsa oma, lodumets jai nende vahepeale. Salumetsa linnustik oli ka selgesti
mitmekesiseim; liikide arvult (tabel 1)ja mitmekesisuse indeksite jargi uletas
aga kbdusoomets (H' = 2.6; S = 8.3) lodumetsa (H' = 2.3; S = 7.6).
Leiti viis kaitsekorralduslikult olulist liiki. Herilaseviu Pernis apivorus
rajas mai lbpul pesa pblise salu~netsateise rinde kuusele ja haudus seal,
vaevalt 50 m laudteest, 17. juunil. Valgeselg-kijurahni Dendrocopos leucotos
vaevu lendavat poega kohati eraldises 9 sihi aares ja kaks vanalindu
tegutsesid kvartali edelanurgas 31. mail; haalitsevat llndu kuuldi kahel
hilisemal kaigul kvartali kaguosas. See liik vbis pesitseda ka kvartalist valjas,
sest naiteks salumetsas pidevalt tegutsevate laanerahnide Picoides tridactylus
pesa (kuivanud kuuses) leiti kvartalist 30 m idas ning ka mustrahni Dryocopus
nzartius pesa asus pdlishaavas eraldise 9 vastas vahetult teispool sihti. Kodupiirkonna piiride pbhjal arvestati viimatilnainitud liike salumetsa siiski 0,5
paari. Eraldises 9 elutses veel vaike-karbsenapi Ficedula parva paar, teised kaks
paari asustasid kvartali edela- ja pdhjaosa kbdusoometsa. 10. ja 22. mail aeti eri
paigust lendu iiksik laanepiiii Bonasa bonasia ning 10. mail huikas
kbdusoometsas handkakk Strix urnlensis, kuid neid liike pesitsejaiks ei loetud.
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Tabel 1. Jarvselja looduskaitsekvartali haudelinnustiku koosseis metsatiiiibiti ja saltuvalt
loendusmeetodist 2005. aastal ning vdrdlus varase~natetulemustega.
Table 1. Breeding bird juuna o j ' f h e Jiiri).~eQaPuimevul Fore.st Resewe in three ,forest tj~pesand
~rccortr'ingto cens21.smethod in 200.5, and compared with preil~ouscmruses.
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Liikide uldarv on 1973., 1982. ja 2005. a. olnud tahelepanuvaiirselt stabiilne
(34-36); kokku on kvartalist leitud pesitseinas 45 liiki linde (tabel 1).Samuti on
vaid umbes 10% ulatuses kdikunud asustustiheduse hinnangud (9,l-10,1
paari/ha). 2005. a. torkas silma mets- ja salu-lehelinnu Plzylloscopus sibilatrix, P.
trochilus aarmine vahesus, metskiuru Anfhus trivialis ja aed-pbdsalinnu Sylvia
borin puuduinine ning laulu- ja vainurasta Turdus philomelos, T. iliacus ja
mblema karbsenapiliigi vahenemine. Suhteliselt palju oli aga paikseid
varvulisi - poialpoisse Regult~s regulus, tihaseid, porre Ccrthia familiaris ja
siisikesi Carduelis spinus. Kvartali pbhjasihi aarest leiti vigastatud kuuse
oksaaugust 17. juunil musttihase Parus afer poegadega pesa.

Kahepaevase inventuuriga leiti salumetsast 52 linnupaari 24 liigist ning
lodumetsast 24,5 linnupaari 19 liigist (tabel 1).Linnustiku peamiste tunnuste
vdrdlus korduval kaardistamisel saadutega (tabel 2) naitas, et inventuur
alahindab metsalindude summaarset asustustihedust, kuid vead on mitmeI<esised ja sdtuvad puistu suurusest. Lodumetsas (2,7 ha) kombineerusid
alahinnangutega suured ulehinnangud k6rvalpuistutest parinevate liikide ja
paaride naol, salumetsas (6,2 ha) ning salu- ja lodumetsa iildpinnal kahanes
ulehinnangute hulk tunduvalt. Mitteregistreeritud paaride (37-43%) vdi
liikide (23-31%) osatahtsus aga puistu pindalaga ei seostunud.
Loendusvigade ulatus sdltus ka liikide arvukusest. Seitsme tavalise liigi
(kvartalis vahemalt 8 paari, vt. tabel 1)loendamisel oli ainsaks uleloenduseks
0,5 poialpoisipaari arvestamine lodumetsa, ]<ussee liik korduva kaardistamise
kohaselt puudus. Tavaliste liikide alaloendus oli vaga stabiilne - nii lodu- kui
ka salumetsas 36% ja kogu alal 33% nende liikide tegelikust arvukusest. Teiste
liikide alaloenduse ulatus oli suurem: lodumetsas 53%, salumetsas 51% ja
kogu alal 42%. Kokkuvbttes oli tavalisi liike 71% lodumetsa linnustikust, kuid
nendega seostus 34% sealsetest loendusvigadest; salumetsas vastavalt 54% ja
39% ning kogu alal58% ja 43%.
Liigilise mitmekesisuse indeksitest oli Shannoni indeks tapsem ja s6ltus
vahem valitoomeetodist kui Simpsoni indeks (tabel 2).
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Tabel 2. Kahepaevase inventuuri tulemuste (I) v6rdlus korduva kaardistamisega (K).

Loendusvead on esitatud osatahtsusena liikide tegelikust arvust v6i arvukusest.
Table 2. Cornpaiiwn of the vesu1f.r.u f ' / ~ , o - d ainventories
y
(I) with nzz~ltiplemapping (K).
Cen.szis ewo,:~ have been pre.sented a r proportion.5 of' /he actzcal fotcrl r~uinhersor .rpecres
richness.
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I
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9, I
9,4

Salu~nets
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I
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vigade koguhulk I all enors

Kogu loendusala
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I
K
8.6
12,O
27
2,9
13.8

31
2,9
12,s
8
37

10
23
32

Arutelu

Kaesolev too kinnitas pdlismetsalinnustiku arvukuse ja koosseisu
stabiilsust (Leibak & Vilbaste 1990), kuid uksikute liikide osas ilmnes suuri
kdikumisi. Et Jarvselja pdlismets on kiillaltki dunaamiline, nt. pdlishaabade
hulk on mitmekordselt vahenenud ja kddupuidu hulk suurenenud (Kasesalu
2004), siis oleks huvitav eri liikide kaekaiku sellega seostada. Senikogutud
andmete p6hjal on see siiski raske.
Esiteks vdivad loendustulemused kdikuda vaatluslnetoodika erinevuste
tdttu, eelkdige 1973. a,, mil loenduspaevi oli vahem ning linnustiku koosseis
maarati iga eraldise maksimaalse loendustulemuse alusel (Karoles 1975).
Tdenaoliselt tekib nii ulel~innangsuurema kodupiirkonnaga liikide puhul,
keda nahakse (ja arvestatakse) eri loenduskordadel eri puistutes. Kahelda vdib
naiteks suur-kirjurahni Dendrocopos major, vaike-lehelinnu Pl~ylloscopus
collyblta ja vaike-karbsenapi toonases kdrges arvukuses. 1973. a. ja 1982. a.
loendused algasid alles mai 16pu1, mis vdib tingida tihaste jmt. liikide naiva
vahesuse

26

LBhmus & Rosenvald: Jarvsclja looduskaitsekvartali haudeliniiustik

Teiseks k6igub paljude liikide arvukus aastati ning Jarvselja senised,
kolme uksiku aasta uuringud ei pruugi peegeldada vastavate perioodide
keskmist olukorda. Naiteks mets-lehelindu oli autorite andmeil 2005. aastal
vahe kogu Eestis, mistdttu selle liigi neli korda madalamat arvukust
looduskaitsekvartalis 1982. aastaga vbrreldes saab vaevalt seostada kvartali
muutumisega. Sama kehtib ka pikaajaliste ule-Eestiliste protsesside kohta, nt.
mustrasta T u r d u s mevula levimine ja vainurasta taandumine (Elts et al. 2003).
Pdlismetsa teisenemisega vdiksid seostuda jargmised muutused:
1) vanade, sh. surnud kuuskedega seotud liikide ilmumine (laanerahn) vbi
sageneniine (porr, musttihane; vdib-olla ka poialpoiss ja siisike). Suurimate
kuuskede vanus uletab praegusajal salu- ja lodumetsas 200 aastat, kuuse
osatahtsus on tbusnud eelkdige kddusoometsas, salumetsas on see paiguti
suurenenud ja teisal vahenenud (Kasesalu 2004);
2) bdnsate haabadega seotud liikide - ddnetuvi Columba oenas, mustkarbsenayi, puukoristaja Sitta europaea - vahenemine vastavalt haabade
valjalangemisele salumetsast. Kokku loendati teiseseid ddnelinde (lisaks
eelnimetatutele handkakk, vaike- ja hall-karbsenapp, tihased) 1973. a. kvartalis
41 paari, 1982. a. 18 paari ja 2005. a. 20,5 paari. Obnelindude iildist vahenemist
ei saa siiski kindlalt vaita, sest vaike-karbsenapi ja mdne teisegi liigi arvukus
vdib olla 1973. a. ule hinnatud (vt. ulalpool) ning moondustega vbiks
6bnelinnuks pidada ka porri (Rootsmae & Veroman 1974, Edula 1995), keda
just 2005. a. hulgaliselt leiti;
3) valguskullase puistuga seotud metskiuru ja hall-karbsenapi kadumine
eelkdige soometsa kuusestumise tdttu. Kahtlust aratab siiski nende liikide
puudumine ka h6redaks murdunud hailudest, kuid vbib-olla puuduvad seal
hall-karbsenapile pesaehituseks sobivad poolbdnsused vdi metskiurule vajalik
risuta maapind. Samaaegselt on toimunud vdsaraadi Prunella modularis
arvukuse kasv.
Metsalinnustiku stabiilsus ilrnneb kahtlemata palju suuremas mastaabis,
kui vdimaldab uurida uhe kvartali suurune pBlismets (Angelstam et nl. 2004).
Piisavalt suuri looduslikus seisundis metsa-alasid Eestis enam pole ning
p6lismetsamaastiku linnustik ja selle kujunemine ongi teadmata.
P6himdtteliselt saaks seda jalgida matemaatiliste mudelite abil, kui neis
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uhendada paljudes pdlismetsatukkides leitud muutused. Niisugust uuringut
saaks rakendada kaitsealade vbrgustiku tulemuslikkuse hindamiseks.

Kuhepaevase inventuurl usaldata~ius

Vdimalusi metsalinnuloenduse kergendamiseks on otsitud kaua nii
Eestis (Vilbaste 1958) kui ka naabermaades (nt. von Haartman 1984). Henn
Vilbaste koostas 1960. aastail isegi asjakohase, kolme kaardistuskaiku soovitava kasikirjalise juhendi, mida on aga vahe jargitud ja mille usaldatavust pole
kontrollitud. Looduskaitseliste ekspertiiside praktika naitab pealegi, et kolme
vaatluskaiku peetakse ikkagi paljuks, kuigi kaitsekorralduslikult olulisi ja
haruldasi liike soovitakse tapselt loendada. Naiteks seireks vdib piisata ka
suhtelistest arvukushinnangutest - punktloenduse soovituslikud kaks loenduskaiku oiigi Eestis asendatud vaid uhega (Kuresoo & Ader 2000).
Vastuolu oodatava tulemuse ning teostamispiirangute vahel viitab
vajadusele teada ja arvestada liihiajalise inventuuri vigu ning uhtlustada
metoodika. Meie leidsime kahepaevase inventuuri puhul kullalt stabiilsed
arvukuse alahinnangud, puistu suurusest sbltuvad ulehinnangud, ning
ldpptulemusena suhteliselt suured vead just haruldaste, looduskaitseliselt
kdige huvipakkuvamaid liikide loendamisel.
Suurt, vaheinalt 10 ha metsa-ala on peetud kaardistamisel oluliseks
seetdttu, et hdlmata piisaval arvul linnupaare ja saada tapsemad asustustiheduse hinnangud (Koskimies & Vaisanen 1991). Jarelikult vdiks suure ala
puudumisel kaardistada mitu vaiksemat sama tiiupi ala ja nende tulemused
liita (Priednieks et al. 1986). Meie toost selgus aga, et vaikese puistu inventuur
toob kaasa tunduva uleloenduse, mida alade arvu suurendamine kuigivdrd ei
vahenda. Tdsi, Jarvselja lodumetsas vdis vigu lisada eraldise piklik kuju
(joonis 1) ning mbnes kompaktse kujuga vaikeses puistus voiks kahepaevane
kaardistamine olla tapsem.
Uleloenduste mdju vahendamiseks on soovitatud kasutada eri kaikude
keskmisi tulemusi (von Haartman 1984), kuid sesoonselt hajutatud inventuur
on sisuliselt kahe erineva lini-rukoosluse iihekordne loendus - kummalgi
korral pole teise loenduse linnud aktiivsed vdi uldse kohal -, mille
keskmistamine poleks dige. Lihtsam naib olevat vtiltida vaikesi (alla 5 ha)
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loendusalasid, lteskenduda alade omavahelisele vBrdlemisele (suhtelistele
naitajatele) ning arvestada umbes 40% alaloenduse ja veidi vaiksernas ulatuses
liikide mitteregistreerimisega (tabel 2). Miinimumpindala tahendab uhtlasi, et
linnuinventuurid ei saa Eesti metsades enainasti jsrgida eraldiste, maaomandi
vdi vaariselupaikade piire, lnis on valdavalt vaiksemad kui 5 ha (Maamets
2000, Andersson et al. 2003). Seega ei saa linde kasutada ka nii vaikeste alade
loodusvaartuse hindamiseks (v.a. teatud haruldase liigi pesapaiga v6i
regulaarse toitumispaiga tuvastamine).
Linnustikku kirjeldavatest tunnustest mdjutas metoodika meie tiios
kdige vahem liigilise mitmekesisuse hiru~angut Shannoni indeksi pdhjal.
Indeksiga saab kergesti vdrrelda eri suurusega puistuid; liikide uldarvu
vdrdlemine eeldab paljude alade iiheaegset kasitlemist ja keerulist
mateinaatilist analiiusi (nt. Lbhmus 2004 eri biotoopide kohta). Teisalt ei ole
Shannoni indeksi looduskaitseline mate selge - Jarvseljalgi oli k6dusoomets
selle p6hjal mitmekesisem kui looduslik lodumets (tabel 1). Ilmselt tohib
indekseid vdrrelda vaid samasuguse paritolu ja arenguteega metsade vahel,
kirjeldamaks nende vaesumist vdi rikastumist (nt. Lbhmus 2004 hooldusraiete
m6ju kohta). Edaspidi tuleks kontrollida, kas ja millal peegeldab indeksi
vagrtus looduskaitseliselt oluliste liikide esinemist. Niisugune seos vdiks
aidata korrigeerida tendentslikke hinnanguid, mis tulenevad paratamatust
alaloendusest ja haruldaste liikide rnitteregistreerimisest inventuuri kaigus.
TanusBnad. Taname Jaanus Remmi valitookaartide ettevalmistamise ja
mdnede vaatluste ning Eerik Leibakut sisuka arutelu eest. Tood rahastas Eesti
Teadusfond (grant nr. 6457).

Breeding bird fauna of the JarvseljaPrimeval Forest Reserve:
long-term changes and an analysis of inventory methods
The Jarvselja Primeval Forest Reserve (19 ha) in eastern Estonia (5g017'N,
27O19'E) was established in 1924. It contains three main forest types: mixed or
broad-leaved nemoral forest (6.2 ha), Alnus glt~tiizosaswamp forest (2.7 ha) and
drained peatland forest of Pinus sylvest~is(10.1 ha;Fig. 1).The area has been
probably never cleared, but it is surrounded by drainage ditches. Previously,
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its breeding birds have been censused in 1973 and 1982 (Karoles 1975,
Rootsmae & Rootsmae 1993).
In 2005, we mapped breeding birds in the reserve between 10 May and 17
June during seven mornings and three other visits. The aims were (1) to
compare the situation with the previous censuses; (2) to check the reliability of
a two-day inventory, which included a standard morning count and a later
visit during the day on 10 and 31 May. Results of the inventory (maximum
counts of each species) were compared with those of the standard mapping,
based on two-record clusters and a careful analysis of simultaneous
observations.
172 pairs of 35 species were detected (9.1 pairs ha-1). The total number of
species (34-36) and of pairs (9.1-10.1 pairs ha-l) have been very stable in the
three censuses (1973, 1982, 2005), though large differences appear for
individual species (Table 1). These differences may be partly due to
methodological aspects and annual fluctuations, but some trends may be also
related to the forest dynamics in the reserve: (1) abundance of very old or dead
spruces - increases of Picoides tridactylus, Certhia fnnziliaris, Pnrus ater; (2)
disappearance of old hollow aspens - decreases of Columba ocnas, Ficeduln
llypoleuca, Sifta euuopaea; (3) overgrowth of the drained pine forest with spruce
- loss of Anthus trivialis and Muscicn~7nstriata.
In larger (>6 ha) plots, the two-day inventory resulted in c. 40%
underestimation of numbers and missing of rare species; Shannon's (but not
Simpson's) index of species diversity was almost accurate (Table 2). In the
narrow and small swamp forest, many birds from the surroundings were also
recorded, so this plot seemed more diverse than it actually was. We conclude
that short-term inventories can be used for comparing the density and
diversity in 25-ha plots; the estimation of absolute densities requires
assessments of the underestimation bias.
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