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Linnustiku seire loendused Linnulahel teostati Eesti Ornitoloogiaühingu tellimusel kooskõlas 

standardiseeritud metoodikaga (Nellis 2012). Seiretöö teostas Mati Martinson FIE, välitöödel 

osalesid Mati Martinson, Ainar Unus, Martin Vesberg ja Karl Eik Rebane. 

Aruande juurde kuuluvad järgmised andmefailid: 

1) Linnuinventuur_teder_Koigi (MapInfo=MI) 

2) Linnuinventuur_EELISesse_elupaigad_teder_Koigi (MI) 

3) Loendustransektid_teder_2015_Koigi (MI) 

4) Linnuinventuur_öösorr_Koigi (MI) 

5) Linnuinventuur_EELISesse_elupaigad_öösorr_Koigi (MI) 

6) Loendustransektid_öösorr_2015_Koigi (MI) 

7) Rändeloenduse vaatluskohad_2015_Koigi (MI) 

8) Koigi linnuala rändeloendus 2015 

9) Linnustiku loenduse koondtabel 2015 Koigi 

 

Teder 

Välitööd 

Teostati kolmekordne loendus 11., 18. ja 24.04.2015. Loendus algas enne päikesetõusu ja 

lõppes vahemikus 9:00-10:00. Selleks ajaks olid enamus mängud juba lõppenud. Ühel korral, 

11.04.2015 toimus ka öine loendus algusega kell 4:00 enne tedremängu algust, et tuvastada 

varasemate vaatluste alusel võimalikku rabapüü pesitsemist Koigi rabas. Rabapüüd 

mängimas siiski ei kuuldud. 

Loendus toimus Koigi rabaosas jalgsi, Saikla raba tööstuslikus osas nii jalgsi kui jalgratastel, et 

pikki vahemaid kiiremini läbida. Koigi raba ümber olevatel sooheinamaade teedel liigeldi 

autoga. 

 

Tulemused 

Koigi linnualal loendati kokku 66 mängivat tedrekukke ja 1 tedrekana. Väljaspool Koigi 

linnuala asuval tööstuslikul rabaosal loendati lisaks 5 mängivat tedrekukke. Seega kogu Koigi 

raba territooriumil (Koigi ja Saikla raba) kokku 71 tedrekukke. 



Tedremängu loendused toimusid eemalt, ilma mängu otseselt segamata. Puude ja 

põõsastiku tõttu oli rabasmängijate arvu mõnikord raske täpselt kindlaks teha, seepärast ka 

vaadeldud tedrekanade väike osakaal. Ainult ühes mängus Saikla raba tööstuslikul lagedal 

turbaväljal oli mäng eemalt hästi vaadeldav. Peale häirimist jätkus mäng raba looduslikul 

osal puude ja põõsaste vahel. 

Öösorr 

Välitööd 

Teostati kahekordne loendus 16.-17. ja 17.-18.06.2015. Loendus algas enne päikeseloojangut 

ja lõppes vahemikus 3:00-4:00. Selleks ajaks hakkas muude lindude laul öösorri laulu 

kuulamist juba segama. Loendusel liiguti Koigi rabaosas jalgsi, ümber Koigi raba kulgevatel 

teedel ja heinamaadel autoga ning jalgsi, tehes maastikul kergemini äratuntavates kohtades 

(teeristid jm.) kuulamispeatusi,  kandes laulvate öösorride suunad kaardile. 

 

Tulemused 

Koigi linnualal loendati kokku 15 laulvat öösorri. Väljaspool Koigi linnuala Koigi raba 

ümbruses loendati lisaks veel 7 öösorri. Seega kogu Koigi raba territooriumil (Koigi raba ja 

Saikla raba tööstuslik osa) kokku 22 paari pesitsevaid öösorre. 

 

 

Rändel peatuvad veelinnud 

Välitööd 

Teostati kolmekordne loendus kevadel ja kolmekordne loendus sügisel kolmenädalase 

ajavahemikuga. Loendus algas kuni tund enne päikesetõusu, et tuvastada Koigi rabas ja 

järvedel peatuvate hanede ja sookurgede toitumaminekut. Võimalike toitumaminevate 

lindude vaatluseks kasutati Pikkjärve ääres asuvat uut vaatlustorni. Koigi järve äärset vana 

vaatlustorni enam ei ole ja Koigi järvel peatuvat linnustikku täpsemalt vaadelda ei 

õnnestunud. Kalda ääres on põõsassoo, seejärel õõtsik ja roostik. Vaadelda sai ainult 

toitumalendavaid linde ja määrata liike häälituste järgi. Kuid samas ei käinud Koigi järvel ka 

rändel peatuvad haned ööbimas. Raba- ja suur-laukhaned ööbisid ja toitusid Väike-Rahula ja 

Kalma üleujutatud põldudel. 

 

 

 



Tulemused 

Koigi rabas vaadeldi ainult ühel kevadisel loendusel (11.04.2015) rändepeatusel oleva 

sookureparve ööbimist ja päikesetõusu ajal põldudele toituma minekut, kokku 65 isendit. 

Järgnevate vaatluste ajal olevad sookured olid rabas pesitsevad linnud. Toituma läksid ka 

Koigi järvel pesitsevad hallhaned. Koigi raba teised järved olid suhteliselt linnuvaesed, ainult 

Koigi Pikkjärvel peatus kevadrändel väheke arvukamal määral ujuparte, vähem sukelparte. 

Sügisloenduste ajal Koigi rabas sookured ja haned ei ööbinud ja järved olid suhteliselt 

linnuvaesed. 


