
RANDA UHUTUD VEELINDUDE LOENDUS (RULL) 

Vilju L i l l e l e h t  

Eesti Ornitoloogiauhingu uus projekt pakub kaasaloojatele vdimaluse 
mitmekesistada oma kevadtalviseid linnuharrastusi. RULL-i eesmargiks on 
selgitada talvitavate veelindude suremust ja jalgida merereostuse m6ju 
lindudele. Uhtlasi selgitatakse valja kohad, mis on dlireostuse tdttu 
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veelindudele eriti ohtlikud ning vajadusel astutakse samme lindude 
kaitsmiseks. Loendus toimub paljudes maades juba aastaid ja on 
rahvusvaheliselt koordineeritud. 

Loenduse Iabiviimine on lihtne. Piki veejoont Iabitakse vdimalikult pikk 
(tavaliselt kummekond km) rannikuldik ja loendatakse kdik randa uhutud 
surnud linnud. Seda tehakse vdimalikult peatselt parast mere vabanemist 

vdi pusiva jaakatte puudumisel raskeima talveaja moodumig. ~ l e s  
tuleks markida: loenduse alaus- ja Idpp-punkt nii, et kaardil oleks neid 
vdimalik iiles leida (parem, kui ise hinnataks ka loendusldiau pikkus), leitud 
lindude liik, vdimalusel ka w, vanus ja surma pdhjus. Vahel saab hinnata 
ka hukkumise aega. Et vastavad maaramisjuhendid pole Eestis aiati 
kattesaadavad, vdib lindudelt koguda uhe tiiva ja/voi muid iseloomulikke 
sulgi, panna need leiuandmetega varustatult eraldi umbrikutesse vdi 
paberisse, kuivatada ja toimetada meile. Lisaks oleks kindlasti vaja ules 
markida, kas lind oli puhas, dliaa mdddukalt vdi tuaevasti saastunud. Samuti 
tuleks hinnata Iabitud rannikul6iau vdi selle osade saastatust dliga. Oleks 
tervitatav, kui saaksime andmeid ka leitud surnud huljeste hulga ja liigi (hall- 
vdi viigerhuljes), vanuse (vana v6i poeg) ning vdimalusel hukkumise aja 
kohta. Juhul kui te Iabitud Idigul hukkunud olendeid ei leidnud, palume ikkagi 
vastav teade loenduse kohta meile saata. Parem ja igale loendajalegi marksa 
huvitavam on, kui saate loenduse kavandada jargmistel aastatel vbi 
vdimalusel veelgi tihedamini korratavatena. Loenduste aega ei ole vdimalik 
ette oelda. See oleneb talve ja kevade iseloomust ning jaakatte paksusest. 
Tublimaid loendajaid puuame premeerida. 

Veebruaris 1992 saatsime RULL-i uleskutsed 68 loodetavale 
kaasaloojale. Osalejaid oli 7. Ajavahemikus 22.02. - 17.04. Iabiti kokku 85 km 
(iga loendaja 4-30 km) rannajoont mitmel pool Eestis. Surnud lindudest leiti 
kdige enam aule - 13, peale selle 2 luike (liik maaramata), 1 sinikael, 1 hdbe-, 
1 naeru- ja 2 maaramata kajakat. ~ k s  aul Parnus oli mdddukalt saastatud, 
kuigi rannik oli kdikjal puhas. 

EOU tanab loendusest osavdtu eest Maria Kalli (loendas Idigul Kunda 
- Karepa), Sven Kiibust (Rocca-al-Mare - Kakumae), Tarmo Krummi (Laugu 
- Vdlupe), Jaan Miilbergi (Parnu), Allar Padarit (Kdrgessaare - Luidja), Aare 
Selbergi (Saarekula - Kahtla) ja ~ l l a r  Soonikut (Kardla - Palli oja suue). 
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Beached bird survey 

An appeal to birdwatchers to participate in the survey of beached birds 
right after the ice-break-up in Spring 1993. 85 km of coastline in different 
parts of coastal Estonia were surveyed by seven counters in 1992. 13 ind. 
of Long-tailed Ducks, 2 Swans (unspec.), one Mallard, one Black-headed 
Gull and 2 Gulls (unspec.) were found. One of the Long-tailed Ducks found 
was moderately oiled, while the coast at its entire length remained 
unpolluted. 


