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~ R K M E I D  OOSORRI TEGEWSAKTIIVSUSEST 

on the Nocturnal Activity of Caprimulgus europaeus 
Jaanus E 1 t s 

Sarnaselt paevalindudeqa on ka oolindudel oma kindel 

a j akava , ainult et nende "paev" algab dhtuhamaruses . 
1985.a. juulis-augustis tegin markmeid oosorri haalitse- 

mise algusaja kohta. Kuna nende lindude tegevus hamaruses on 

vdrdlemisi tabamatu, ei ole vdimalik seda vaadelda: jaab ule 

kuulata vaid haalitsusi. 31.07 - 12.08 markisin Kdrvemaal 
Kautla vahtkonnas ules oosorri esimese haalitsemise aja. 

Selgus, et see on vdrdlemisi vahe varieeruv: 21.45 - 22.22 
(Ida-Euroopa suveaja jargi) , seega 37 minutit. Et vaatlused 
toimusid alati iihes kohas, siis vdib arvata, et kuuldud haaled 

olid vaid uhe paari omad. 

Minu kasutuses olevate andmete pdhjal ei nai ilmastik 

esimese haalitsemise aega olulisest mdjutavat, kuid selline 

tulemus vdib olla seotud tdsiasjaga, et vaadeldaval ajal ei 

olnud ilmaoludes olulisi muutusi. 

Millal kdlab viimane haalitsus, ei tea seni veel utelda. 

Andmeid ojlindude kohta on raske koquda, vist seeparast 

me neist nii vahe teamegi. uhelt poolt alahindame nende arvu- 

kust, teisalt on kesised meie teadmised nende kaitumise, 

tavade, pesitsusbiolooqia jms. kohta. Kui haudevaltus on 

vahemuutuv naitaja ule kogu levila, siis fenolooqia, tegevus- 

aktiivsuse jne. kohta seda kull utelda ei saa. 

Kuigi olen kirjeldatud piirkonnas valitoodel olnud juba 

aastaid, olen oosorre kohanud vaid 1985.a. Pdhjus selleks on 

vaga lihtne - pole olnud vajadust rnetsas -0obida. 
Aga meil on veel rukkiraak, tapikhuik, ritsiklinnud . . .  



Hirundo nr. 6 Juuni lWO 

Toimetuse kommentaar. 

Kui kakuliste loendusi tehakse Eestis Bige mitmes paiqas, siis 

teiste oise aktiivsusega lindude arvukusest on meil andmeid 

tdesti napilt (tdsi kull, "Hirundo" jargmises numbris peaks 

ilmuma ulevaade rukkiraagu arvukuse muutustest. See uksik 

erand aga pigem kinnitab reeglit). Iseenesest ei kao ukski 

puudus, niisiis on siinkohal hea vdimalus reklaamida Soomes 

alates 1980.a. tehtavaid nn. oolaulikuloendusi. Kuigi juuni on 

kdikvdimalike loendus- jm. programmidega niigi ulekullastatud, 

leidub ehk ometi harrastajaid, kel tahtmist asja proovida 

(eriti sobilikud peaksid need loendused olema hommikuse unega 

ornitoloogidele!). 

Metoodika on tegelikult ulilihtne: igal aastal labitakse 

kolmel sobiva ilmaga 061 kindel marsruut, kandes kaardikoo- 

piale (skeemile) kdik kuuldud (laulvad) linnud. Metsamassii- 

vides on oolaulikuid suhteliselt vahe, seega tuleks marsruudi 

valikul eelistada pddsastikes,niitudel, kultuurmaastikus jne. 

kulgevaid radu ja (maan)teid. Marsruudi pikkuseks vdiks olla 

mdni kuni mdniteist kilomeetrit; iqal juhul peab loendusaeg 

mahtuma kl. 23 ja 6 (eelistatult kl. 24 ja 3) vahele. Soomes 

tehakse esimene loendus mai viimasel dekaadil, teine juuni 

esimese 12 paeva jooksul ning kolmas 13.-24. juuni vahemikus. 

Hiljem kantakse loendustulemused spetsiaalsetele ankeetidele 

(meil neid mbistaoj veel pole). 

Niisiis - kdiki asjast huvitatuid unetuid vaatlejaid 

palutakse tspsema info saamiseks dhendust vdtta LUS-i ornito- 

loogiasektsiooniga (202400 Tartu, Kompanii t. 3). Ehk bnnes- 

tub 1991. aastal programm kaivitada? 


