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5. aprillil oli Eesti ornitoloogiairhingu aastakoosolek. Juhatuse ja kontori 
tegevusest, uhingu tulevikuplaanidest ja rahalisest seisust andsid iilevaate Andres 
Kuresoo ja Jaanus Elts, revisjonikornisjoni aruande esitas Kalev Jaarna. 

Arutati forrnaalse,!d ja sisulisi suhteid Eesti Looduseuurijate Seltsiga ning 
otsustati sailitada EOU staatus iseseisva juriidilise isikuna ja alustada nn. 
assotsiatsioonilepingu valjatootarnist. 

Juhatusse valiti kaheteistkurnne esitatud liikrnekandidaadi seast Arne Ader, 
Andres Kuresoo, Aivar Leito, Vilju Lilleleht, Raivo Mand, Kaja Peterson ja Tiit Randla. 
Revisjonikornisjoni uues koosseisus on Kalev Jaarna, Airne Laidna ja Ene Viht. 

1998. aasta liikrnernaksuks kinnitas koosolek uldjuhul 75 krooni, 16-18- 
aastastele bpilastele, ~IiBpilastele ja pensionlridele 25 krooni aastas. 

E O ~ J  auliikrneteks valiti Linda Metsaorg ja Fred Jussi. Tanukijad anti Oie 
Leisile, Julius Margile, Alma Roosile, Neerne Sihvile ja llrnar Soodlale. 

Aastakoosolekule jargnes konverents "Linnukaitse Eestis". 

27.-29. septernbril toirnusid Helsingi ijlikooli Larnrni bioloogiajaarnas IX Soorne- 
Eesti ornitoloogiapaevad. Ornitoloogiapaevade tava sai alguse 1937. aastal, kui 
Soorne Ornitoloogiauhingu ja Eesti LUS-i ornitoloogiasektsiooni uhisalgatusel tuldi 
kokku Helsingis; kaks aastat hiljern kohtuti Tartus. Hiljern on vaheajad 
ornitoloogiapaevade vahel olnud vaga erineva pikkusega, enne tlnavust 
kokkusaarnist kohtuti viirnati Tartus ja Otepaal 1991. aastal. 

IX ornitoloogiapaevad algasid kahepaevase konverentsiga, rnillel kuulati kokku 
23 ettekannet (neist 12 eestlastelt) ja vaadati nelja Eestis koostatud slaidiprograrnrni. 
Kolrnandal pleval viibiti Soorne suuruselt teisel siseveekogul, Paijanne jawel - 
vaadeldi Pulkkilanhajul linde ning sbideti laevaga K e l ~ n n e  saarele Paijanne 
rahvuspargis. Eestist oli kohal kokku 33 inirnest, neist 24 EOU liiget. 



4. ja 5. oMoobril leidis aset jarjekordne 
Birdwatch, mele katusorganisatsiooni 51rdLife 
International traditsiooniline ulemaa~lmne 
linnukaltsepropaganda uritus, mis tanavu oli 
keskendatud 11 11 ulemaailmselt ohustatud 
linnuliigi elupaikade kaitsele. Esialgse 
informatslooni kohaselt osales sedapuhku ule 
kahesaja organ~satsiooni liyi sajast riigist. 

-- - 
Eesti Ornitoloogiauhing sai Birdwatch'i 

seekordsele peakorterile BirdLife Malta'le ette 1997 kanda kolmete~stkumnest uksikuritusest, milles 

Supported by osales kokku ule saja inimese. Nahtud lindude 
 BUSH^^ arvu hindasime enam kui 10 000 isendile, kolm 

sagedamini kohatud liiki olid kuldnokk, 
valgep6sk-lagle ja sinikael-part. 

Tavaparaselt korraldas uhe kaigu loodusesse ka EOU kontor ning valjas 
oli kontori kogu palgaline tBoj6ud. Viletsale ilmale vaatamata kBndis ringi 
Ernalee kallastel kaasa ligl kolmkummend IoodusesBpra, enamik neist Bpilased. 

Taas oli tubli Saaremaa Linnuklubi: T6nu Talvi teatas Tartusse 
bussiekskursioonist ja kuuest ruhmiti linnuvaatlemisest. Ka vBtsid retkl 
korraldada Laanemaa Linnuklubi ja Parnu Linnuklubi "Buteo". 

Meeldivaim iillatus tuli sedapuhku aga Jarva-Jaanist, kus EOU liikmest 
vallavanem Raul Eenpuu ja kohaliku kultuurimaja direktor Tuve Karner 
korraldasid orn~toloogilise orienteerumismatka koo!jnoortele ja nende vanemaile. 
Auhinnalauda aitas ]6udumooda taiendada ka EOU. 
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29. augustil 1997 Perakulas (Nbva, Laanernaa) toirnunud EOU juhatuse 
koosolekut alustas Pegevdirektori 4. Eltsi juba tavaks saanud ulevaade 
uhingu toost. Juhatus markis, et iihingu areng on olnud vaga t6hus. 
Edaspidi on vaja laiendada tegevdirektori 6igusi ja kohustusi. 
Rahahankirnispingutuste ergutarniseks otsustati premeerida edukaid 
projektijuurutajaid. 

Vastavalt uutele n6uetele peab EOU vastu vBtma uue p6hikirja. 
Selleks kutsutakse kokku ijhingu uidkoosolek. Et Eesti Looduseuurijate 
Seltsi, kelle rnajas EOU kontor asub, uus p6hikiri ei anna vbirnalusi 
haruseltside loorniseks (ka liidud pole rnittetulundusijhingute vahel 
~Birnalikud), tuleb vastastikuseid suhteid nahtavasti korrastada 
kahepoolsete lepingute s6lrnirnisega. 

Koosolekul kinnitati ajakirja Hirundo uus toirnetuskogu ning peeti 
otstarbekaks valja anda inglisekeelne EOU-d tutvustav broiuiir. Kuna ei 
ole 6nnestunud leida v6imalusi Lemming ja ilse Rootsrnae koostatud 
kasikirja "Eesti ornitoloogiline kirjandus 1976-1985" kirjastarniseks, 
otsustati see paljunclada urnbes 50 eksernplaris, eelkBige rndistliku 
hinnaga levitarniseks uhingu liikmete seas. 

EOU ettekandekoosolekuid on kavas teha rnitte ule kolme talvel ja 
kolme kevadel. Peeti vajalikuks pidada neid ka valjaspool Tartut, eelk6ige 
linnuklubide juures. 

Jargmised EOU suvepaevad otsustati pidada juuli esirnesel 
nadalavahetusel 1998 Parnurnaal Kaisrna jawe aares. 

Viju Lilleleht 

4. novembril 1997 olid juhatuse koosoleku p6hiteeinadeks EOiJ uus 
p6hikiri ning uhingu tulevikusuundurnused Iahernate aastate jooksul 
(sealhulgas 1998. aasta tooplaan). Uue pdhikirja projekt valrnib Iahiajal, 
selle vastuv6trnise otsustab jargmine EOiJ uldkoosolek, rnis leiab aset 
ilrnselt 1998. aasta veebruarikuus. 

Arne Ader 



Eesti Ornitoloogiauhingu 
aastalind 

1998 - 
MUST-TOONEKURG 

'TRINGA GLAREOLA 2000" 
on ule-Euroopaline rnudatildri uurimise projekt, 
eesrnargiga selgitada valja selle liigi 
J randeteed ja talvitusalad 
J randefenoloogia ja -dunaamika 
J randekiirus 
4' randepeatuste kestus 
J rgndepeatuskohtade pusivus. 

Projekti kaigus margistatakse tildreid varviliste jalarcngastega ja sulestiku 
varvimise tee\ Lahemat teavet saab Magdalena Remisiewicz'ilt, 
aadressil: Waterbird Research Group KULING, c/o Veftebrate Ecology 
and Zoology Dept., Unrversity of Gdansk, al. Legionow 9, 80-441 Gdansk, 
Poland; tellfax (+48 58) 41-20-16, e-rnail: biornr@univ.gda.pl. 

Teatage margistatud rnudatildritest! 

/ AJAKIRI "HIRUNDO" VAJAB MUSTVALGEID 

LINNUJOONISTUSI ! 
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