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Aasta lind

Tänavuse aasta lind on öösorr, kes on pälvinud inimese tähe-
lepanu öise eluviisi ja laulujoru tõttu. Rahvasuus on teda kut-
sutud mitut moodi, isegi arvatud, et öösorr on saatanast. 

Triin Leetmaa, Renno Nellis, 
Aarne Tuule

Esmakordne tutvus öösorriga 
võib olla pisut hirmutav: juba 
Aristoteles (384–322 eKr) tea-

dis, et öösorr on saatanlik lind, kes 
käib pimeduse varjus kitsede udarast 
piima imemas, misjärel võis loomadel 
piimaand kinni jääda või suisa näge-
mine kaduda. 

Sellest rahvajutust on pärit öösor-
ri ladinakeelne perekonnanimetus 
Caprimulgus: caper ’kits’ ja mulgeo 
’lüpsma’. Ent kitselüpsjaks kutsutakse 
öösorri ka mitmes teises indoeuroo-
pa keeles, mh saksa (Ziegenmelker) ja 
vene keeles (козодой). Hiina, hindi ja 
araabia keelealal kitselüpsja legendi 

ei tunta ning ka eestlased pole seda 
nimetust öösorri kohta kasutanud.

Siiski on Eestiski antud öösorrile 
hulk rahvapäraseid nimetusi: ketraja-
lind, laiskkull, metsavanamoor, ööso-
ru jpt. Võiks koguni arvata, et pruu-
kides öösorri nime, kardeti tonti välja 
kutsuda. Ida-Eestis usuti, et kui voki-
le nöörid peale jäetakse, tuleb öösorr 
öösel vokki ketrama: „Ühekorra ärkan 

üles – vokk vuriseb ja kedratasse. 
Kargan üles, ei kedagi. Eks sie õli sie 
üöema või üöämm“ (Torma) [6].

Kaitsealune lind, kelle arvukus 
kahaneb. Öösorr (Caprimulgus 
europaeus) kuulub öösorriliste selt-
si öösorlaste sugukonda ja öösorride 
perekonda. Eestis on ta selle perekon-
na ainus liik. Tema lähisugulastest 
võib Euroopas Pürenee poolsaarel 
kohata punakael-öösorri (C.  ruficol-
lis). Meie öösorri pesitsusalad ula-
tuvad Portugalist Mongooliani ja 
Soome keskosast Põhja-Aafrikani. Ta 
talvitub Sahara-taguses Aafrikas. 

Öösorri arvukuseks maailmas on 
hinnatud 1,5–3 miljonit paari, sel-
lest Euroopas 0,6–1,1 miljonit paari. 
Kuigi Euroopa populatsioon on olnud 
stabiilne, on öösorri arvukus maail-
mas hakanud kahanema [1].

Eestis on öösorr arvatud kaits-
tavate liikide III kategooriasse kui 

Öösorri isaslinnu tiibadel ja sabanurkadel on lennus näha tunnuslikud valged laigud
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väheneva arvukusega liik. 2013.  aas-
tal oli tema arvukus hinnanguliselt 
10  000  –  20  000 paari, hiljuti korri-
geeritud andmete järgi 5000 – 10 000 
pesitsuspaari (EOÜ arvukuste töö-
rühma andmed).

Täpsem rändetee on selgunud alles 
hiljaaegu. Teave öösorri rändeteede 
ja talvitusalade kohta oli kuni viimase 
kümnendini võrdlemisi pealiskaud-
ne, sest rõngastatud isendite leide 
Aafrikast on olnud vähe. Muutuse 
tõid pisikesed, vaid mõnegrammised 
geolokaatorid ja GPSi-logerid, mille 
abil saab linnu liikumist jälgida pike-
ma ajavahemiku vältel. 

Telemeetriauuringute põhjal on 
tehtud kindlaks, et peale seni teada-
olevate talvitusalade, mis ulatuvad 
Aafrika idarannikul Keeniast Lõuna-
Aafrika vabariigini ja Lääne-Aafrikas 
Senegalist Kamerunini, leidub kol-
mas talvitusala: Kesk-Aafrikas Kongo 
demokraatlikus vabariigis. Ühtlasi on 
selgunud, et öösorride liikumistee 
kevad- ja sügisrändel on veidi erinev: 
kevadel läbitakse pikem vahemaa kui 
sügisel (vt #  J1). Oletatavasti seisneb 
sellise päripäeva kulgeva ringrände 
põhjus selles, et troopilises Aafrikas 
puhuvad valdavalt idatuuled [7].

Eestis võib öösorre kohata mai 
algusest septembri lõpuni eelkõige 
okasmetsades, sooservadel ja suurtel 
lageraielankidel. Lageraiealad sobi-
vad öösorrile pesapaigaks siiski vaid 
mõne aasta, sest noorendikes ta ei 
pesitse. Toitumas käib öösorr ka ava-
maastikel. 

Ida-Inglismaa majandusmetsa-
des tehtud uuringute järgi on öösorri 
kodupiirkonna suurus emaslindudel 
keskmiselt 150  ha ja territoriaalsetel 
isastel 75 ha, millest 10 ha suurust ala 
võib pidada tuumalaks. Öised toitu-
misretked viivad öösorre keskmiselt 
750  meetri ja maksimaalselt 2,6  km 
kaugusele pesast [9].

Öösorri peamine toiduobjekt 
pesitsusaladel on liblikalised, kes 
hõlmavad täiskasvanud lindudel 
kuni 85%, poegadel isegi kuni 93% 
menüüst. Toitutakse eri mõõtu putu-
katest: isendid võivad olla alla 10 mm 

Öösorri tüüpiline elupaik on sooserva okasmetsad

Öösorri silmad asuvad pea külgedel, mis võimaldab tal näha ka seljataha 

Öösorr on rändlind, kelle teadaolevad pesitsus-
alad asuvad Euraasias (kollane) ja talvitusalad 
Sahara-taguses Aafrikas (sinine). Geolokaatori-
te abil on tõestatud, et öösorre talvitub ka 
Kesk-Aafrikas (sinine sõõr). 
Kevadrändel (punane joon) läbivad öösorrid 
suhteliselt pikema teekonna kui sügisrändel 
(must joon). [7]
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kuni 20 mm suurused [10]. 
Seevastu talvitusaladel koosneb 

öösorri toit 53% ulatuses mardikalis-
test ning vaid 16% hõlmavad öölib-
likad, põhiosa on pimedas aktiivsed 
putukad [4].

Aasta linnul on mitu huvitavat 
kohastumust. Öösorri lend on hää-
letu, meenutab kaku lendu: kiirete-
le tiivalöökidele järgneb liuglemine 
ja järsud manöövrid. Teisiti polekski 
võimalik lennult putukaid tabada. 

Peale lennuosavuse aitab öösorril 
pimeduses jahti pidada mitu muud 
kohastumust. Tema pea külgedel 
asetsevad suured silmad võimalda-
vad näha ruumiliselt ja piltlikult öel-
des ka selja taha. Öösorril on silma 
tagaosas võrkkesta all valgust peegel-
dav membraan: sellelt peegeldub val-
gus, mis on kord juba silma läbinud, 
kuid jäänud valgustundlikel retsepto-
ritel neeldumata, tagasi võrkkestale. 
Seeläbi paraneb märgatavalt pimedas 
nägemise võime. 

Kuigi nokk on öösorril pisike, on 
suu avatuna päris suur: nõnda saab 
väga edukalt putukaid püüda. Seda 
võimaldab alalõua eriline ehitus, mis-
tõttu võib nokk avaneda nii üles-alla 
kui ka kõrvale. 

Kuigi nägemisteravus on öösorril 
peaaegu niisama hea kui kakkudel, 
ei näe ta oma noka ette, kuna silmad 
asetsevad pea külgedel. Saagi taba-
misest annavad talle märku tundli-
kud harjaselaadsed suled nokatüvi-
kul. Neid erilisi vurrusid saab öösorr 
puhastada ja kohendada keskmi-
se varba küljes oleva kammilaadse 
moodustisega. Sellega korrastab ta ka 
sulestikku. 

Ennast kehtestatakse hääle ja tii-
vaplaksudega. Pesitsusterritooriumi 
hõivamisest annab öösorri isaslind 
märku kaugele kostva lauluga, mida 
on võrreldud hobuse soristamise ja 
vokiketramisega. Lühikeste pauside-
ga võib laul kesta tunde: päikeseloo-
jangust aovalguseni. 

Inimkõrvale kõlab öösorri laul 
enamasti üsna ühtlase joruna. Ent 
selles on siiski võimalik eristada 
pikka ja lühikest osa: nende ampli-

Enamasti on öösorri pesakonnas kaks poega

Teel puhkavat öösorri ohustab hukkumine kokkupõrkel autoga

Öösorride rõngastamisest Eestis

Eestis rõngastati esimene 
öösorr 1934.  aastal. Enne 
Matsalu rõngastuskeskuse 

rajamist sai Eestis „TARTU“ või 
„MOSKWA“ kirjaga rõnga jalga 
kolmkümmend isendit. Peale nende 
rõngastati „MOSKWA“ rõngaste-
ga kuus lindu aastatel 1971–1974. 
Alates 1970. aastast on „ESTONIA 
MATSALU“ kirjaga rõnga saanud 
69 pesapoega ja 233 lennuvõimelist 
öösorri (2017. aasta lõpu seisuga).

Taasleide on praeguseks teada 
kolm: 28.  augustil 2010 Pulgojal 
rõngastatud öösorr püüti samas 
2011.  aastal ning 2.  augustil 2016 

Vaiblas rõngastatud isend püüti 
samas 2017.  aastal. Eestis rõngas-
tatud öösorri kaugeim taasleid on 
Kirde-Poolast, kus 25.  septemb-
ril 1977 leiti surnuna sama aasta 
11. augustil pesapojana Loobu külas 
Lääne-Virumaal rõngastatud lind. 

Välismaal rõngastatud öösor-
ride taasleide Eestis on üks: 
9. augustil 2017 Uusimaal Soomes 
rõngastatud pesapoeg leiti sama 
aasta 27.  septembril hukkununa 
maanteelt Kuusalust Harjumaalt. 
(Olavi Vainu, keskkonnaagentuuri 
ja Matsalu rõngastuskeskuse suu-
lised andmed)
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tuudid erinevad keskmiselt 2,9 korda. 
Oletatavasti annab laulu lühike osa 
öösorrile võimaluse sisse hingata [3]. 

Oma territooriumist annab öösorr 
teada ka teravate tiivaplaksudega, 
lüües lennul tiivaotsi kokku, ning 
kõlavate hüüetega: „krui-k“. 

Sorinalaul ja tiivaplaksud ongi and-
nud meie esivanematele ajendi kutsu-
da seda lindu näiteks ööplaksutajaks, 
hobuseoreliks ja sorrlopiks. Seevastu 
iseloomulikku hüüdu ei ole eestla-
sed märganud või vähemalt pole seda 
öösorriga seostatud [6].

Meie öösorr on mitmes mõttes 
tagasihoidlik. Öösorri Aafrikas 
pesitsevad sugulased lipptiib-öösorr 
(Caprimulgus longipennis) ja linttiib-
öösorr (C.  vexillarius) saavad pesit-
susajal uhkustada kuni kaks korda 
oma kehapikkusest suuremate ehis-
sulgedega. Meie öösorr on välimu-
selt märksa tagasihoidlikum: ta on 
rästa suurune, ülapool on tume-
pruun, musta- ja halliviiruline ning 
alapool kollakaspruun, musta viiru-
tusega; nokk on pisike ja jalad lühike-
sed. Üksnes isaslinnu sulestikku ehi-
vad valged „helkurid“ tiibadel ja saba-
nurkades. 

Ent tagasihoidlikkus tuleb öösorri-
le kasuks, sest vastupidi öisele aktiiv-
susele lesib ta päevasel ajal peaaegu 
liikumatult mõnel oksal või maapin-
nal ning lendu läheb alles matkaja või 
röövlooma nina alt. 

Ka pesaehitusele ei kuluta öösorr 
üleliia energiat. Oma kaks valget, 
hallide ja pruunide laikudega muna 
muneb ta juuni algul otse maapin-
nale, teinekord suisa metsaraja-
le. Räägitakse, et öösorrid kannavad 
oma mune või poegi ohutumasse 
kohta, ometi ei ole sellise käitumise 
kohta ümberlükkamatuid tõendeid.

Öösorri haudeperiood vältab 
17–21 päeva; pesal istub peamiselt 
emaslind. Isaslind võtab selle kohus-
tuse üle vaid hommiku- või õhtuhä-
maruses, et emaslind saaks toitumas 
käia. 

Pojad iseseisvuvad umbes kuu 
vanuselt. Juba enne seda võib emas-
lind jätta pesakonna kaasa hooleks ja 
asuda uut kurna munema, kusjuures 

Millal öösorri vaadelda? 

Parim aeg öösorriga lähemalt 
tutvuda on jaanipäevajärg-
setel soojadel suveöödel, kui 

salapärase linnu laulujoru kõlab 

rabamaastikel. Isegi kui ei õnnes-
tu öösorri ennast näha, pakub öine 
loodus ja hääled suurepärase ela-
muse. Toredaid öösorriõhtuid!

Öösorriloendused Natura 2000 linnualadel

Natura  2000 on üle-euroo-
paline kaitstavate alade 
võrgustik, mis hõlmab 

loodus- ja linnualasid. Euroopa 
Liidu loodusdirektiivi (92/43/
EMÜ) alusel loodud võrgustiku siht 
on tagada haruldaste või ohustatud 
loomade ja taimede ning nende elu-
paikade ja kasvukohtade kaitse. 

Eesti Natura 2000 alade võrgus-
tikus on 66 linnuala ja 542 loo-
dusala kogupindalaga 14  863  km2. 
Üheteistkümnel linnualal (pind-
ala kokku 2841  km2) on üks siht-
liik öösorr: me peame tagama, et 
tema elupaigad neil aladel säilik-
sid. Liiki loendatakse siiski ka teis-
tel linnualadel, sest oleme riiklikult 
seadnud sihi seda liiki kaitsta mit-
mekümnel alal.

Eesti ornitoloogiaühing hakkas 
süstemaatilisi linnustikuinventuu-
ride Natura  2000 linnualadel tege-
ma 2012.  aastal; eelmise aasta sei-
suga oli standardiseeritud metoodi-
ka alusel öösorre loendatud kuue-
teistkümnel linnualal. Tänavu loen-
datakse öösorre Sirtsi, Tudusoo ja 
Kõrvemaa linnualal. Linnualade 
inventuure toetab keskkonnainves-
teeringute keskus.

Senistel seirealadel (linnualadel) 
on öösorre otsitud kokku ligi 700 
kilomeetri pikkusel teekonnal, sh 
suures osas rasketel soomaastikel 
öösel liikudes. Nõnda on kirja saa-
nud 570 öösorri: see on umbes üks 
öösorripaar kilomeetrise teekonna 
kohta. Loendusi on tehtud liigi-
le sobivaimates elupaikades: kui-
vades männikutes ja sooservamet-
sades. Mujal on tema asutustihe-
dus eeldatavalt väiksem. Parimad ja 
suurimad öösorrialad on Lahemaa, 
Alam-Pedja, Luitemaa ja Suursoo-
Leidissoo linnuala.

Öösorre käiakse linnualadel 
loendamas 15.  juunist 15.  juulini; 
läbi käiakse kõik alal asuvad öösor-
rile kohased elupaigad: okasmet-
sad, sooservad ja kuivad lageraie-
langid. Selleks liigutakse vaikse ja 
sademeteta ilmaga soojadel öödel 
(temperatuur vähemalt 10  °C) eel-
kõige jalgsi mööda teid ja sihte või 
piki sooserva ning pannakse kirja 
kõik kuuldud ja/või nähtud isendid. 
Vaatlusandmeid tõlgendades arves-
tatakse, et öösorri laul kostab met-
sas vähemalt poole kilomeetri ja 
avatud maastikul koguni kuni kilo-
meetri kaugusele.

Aastail 2012–2018 loendati öösorre 
kuueteistkümnel Natura 2000 
linnualal (rohelised). 
Tänavu loendatakse 
öösorri kolmel 
linnualal (punased): 
Sirtsis, 
Tudusoos ja 
Kõrvemaal.

Öösorri loendusalad

Natura alad
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partneriks võib ta valida ka uue isas-
linnu. 

Mitme pesakonna üleskasvata-
mine ühe pesitsushooaja jooksul on 
vajalik, sest röövluse või muude põh-
juste tõttu hukkub keskmiselt 38‒48% 
kurnadest [5]. Samas juba lennu-
võimestunud öösorride elumus on 
64‒74% [11] ning öösorri eluiga on 
looduses keskmiselt 5,6 aastat [1].

Ohuks on kisklus, maastikumuu-
tused ja autoliiklus. Putuktoidulise 
maaspesitseva linnuna ohustab 
öösorri põhiliselt toidubaasi ja elu-
paikade kadumine ja kisklus. Eri 
uuringutega on tehtud kindlaks, et 
intensiivpõllumajanduse ja pestitsii-
dide kasutuse tõttu on järsult vähe-
nenud üle 40% putukaliikide arvukus, 
kusjuures enim on mõjutatud liblika-
lised ja mardikalised – öösorri oluli-
sed toiduobjektid. Putukate globaalne 
biomass kahaneb aastas ligi 2,5% [8]. 

Peale toidubaasi mõjutavad maa-
kasutuse muutused otseselt öösor-
rile sobilike elupaikade seisundit. 
Intensiivne metsaraie, suurte alade 
muutmine põllumajandusmaaks ja 
valglinnastumine on ohtu seadnud 

paljud öösorri põlised elupaigad nii 
pesitsus- kui ka talvitusaladel.

Arvatavasti ohustab öösorre 
muude tegurite kõrval märkimisväär-
selt ka autoliiklus: teedelt leitakse 
üsna palju hukkunud isendeid. Ent 
teedelt on hukka saanud öösorre ka 
märksa lihtsam leida kui maastikult, 
sestap on liiklussurmade osakaalu 
keeruline hinnata. 

Teedele meelitavad öösorre head 
toitumisolud: saakobjektide suu-
rem arvukus ja avatud maastik, kus 
putukate siluetid on öötaeva taustal 
paremini näha. Maanteed on öösor-
ridele mugavad puhkekohad, kust 
saagi tabamiseks sööstlende teha. 
Lähenevate autode tulede valgel jää-
vad linnud aga justkui hüpnotiseeri-
tult paigale ega jõua õigel ajal põge-
neda. 
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Uue linnuatlase välitööde käigus hinnati enamikus ruutudes (ruudu suurus 25 km2) 
öösorri asustustiheduseks alla 40 paari 100 km2 kohta. Selle põhjal on tõenäoliselt 
1993. ja 1998. aastal liigi arvukust tegelikkusest väiksemaks ning 2008. ja eriti 2013. 
aastal suuremaks hinnatud [2]
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