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LINNUSOBRAD JA INTERNET 
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Vaid kumrne aastat tagasi oli veel raske airnata, kuivdrd olulist 
rolli hakkab meie elus etendarna ulemaailrnne arvutivdrk, rnis 
praeguseks on saanud uhtlasi paljude linnuhuviliste lahutamatuks 
kaaslaseks. Jargnevad soovitused vdiksid olla abiks neile, kel tutvus 
lnterneti nirne all tuntud rneediakanaliga on alles ees. 

Milleks linnuhuvilisele veel tehisrnaailrn? 

Tdepoolest, lnterneti tehisrnaailrn suudab vaevalt pakkuda 
pisikest osagi sellest, mille parast IinnusBber on ndus uletarna 
raskestilabitavaid rnudaalvestikke vBi ronima naiteks vana haavapuu 
rnarga tuve rnooda ules. Ent mdelgern siiski, kui vajalikud on rneie 
kaikudel naiteks linnurnaarajad! Kas pole tore seegi, kui saame 
metsas vdi mere aares nahtut jagada sdpradega? Just kdigeks 
selleks pakubki Internet viirnasel ajal uudseid vdirnalusi. lnternetis 
avaldatud tekste saab ju illustreerida rnitte ainult piltidega, vaid ka 
naiteks helidega, ja rnis veelgi tahtsarn - kdik tekstid, pildid ja helindid 
on vdimalik siduda ornavahel uhtseks tervikuks teiste, rndnikord 
maailrna teises nurgas valrnistatud materjalidega. 

Elektronpost ja meililistid 

Elektronpost (E-post, meil) on praegustesf lnterneti teenustest 
vahest levinuirn. Tema abil vahetatakse nuud suurt osa infost, rnis 
alles lahiminevikus levis kirjakandja abil - ehk tigupostiga, nagu 
arrnastavad raakida elektronposti valeduses veendunud. 

E-postiga saadetud kiri jduab tdesti kasvdi rnaakera teisele 
poolele ulikiiresti. Peale selle saab sarna teksti saata mugavalt 
korraga paljudele adressaatidele. Viirnasel ideel pBhinevad ijhtlasi 
lnternetis laialt levinud meili- ehk vestluslistid, kuhu saabuvad kirjad 
on korraga kattesaadavad teatud kindlatele huvigruppidele. 

On tore, et ka Eestimaal tegutsevad juba mdnda aega listid, 
mis seovad just loodusesdprade uhiseid puudlusi. Linnuhuvilistele 



vdiks alustuseks soovitada neist kahte, rnilleks on linnuternaatikat 
vahendav Eesti linnuhuvilised ja loodust tervikuna, seega ka 
lindudega seotut kasitlev Eesti Looduseuurijate Seltsi meililist. Nende 
listidega uhinemiseks tuleks saata aadressil listproc@lists.ut.ee kiri, 
mille sisuks oleks 

subscribe linnuhuvilised Eesnimi Perekonnanimi, jalvbi 
subscribe seltsid.elus Eesnimi Perekonnanimi. 

Taiendava info saarniseks listserveri v6irnaluste kohta on rndistlik 
samal aadressil saata veel taiendavalt kiri, mille sisuks vaid sdna 
"help". 

Kodulehekitlgede sirvirnine 

Kodulehekuljed on kindlasti pdnevairn osa sellest, rnida 
Internet meile pakub. Nende sirvimiseks on hea ornada pisut 
kaasaegsernat arvutit kui elektronposti vahetuseks. Vaid siis on 
vdirnalik nautida ka kdike seda, rnis kodulehekulgede tekstiosa 
taiendab - pilte, Helindeid ja videoleike. 

Kodulehekijlgi on maailmas rniljoneid, rnissugusest siis orneti 
alustada? iJks paljudest vdirnalustest on loornulikult EOU 
kodulehekiilg aadressil http://www.loodus.ee/eoy/, kus leidub ijhtlasi 
valik uusi linnusdpradele huvipakkuvaid linke ule kogu rnaailrna. 

Kuidas paaseda paljut6otavasse arvutivo"rku? 

Kui Teil on olemas arvuti ja telefoniuhendus, vdib lnternetti 
luliturnine olla upris pisike pingutus. llrnselt tuleb olernasolevale 
tehnikale juurde rnuretseda modem, rnis aitab arvutit ja telefoni orna- 
vahel uhendada. V6ib-olla on vaja arvutisse installeerida ka inter- 
netiuhendust toetav tarkvara, ent naiteks Windows 95-ga varustatud 
masinatel on tdenaoselt kbik alustuseks vajalik juba olernas. 

Veel enne, kui kiirustate rnodemit ostrna, uurige kindlasti jargi, 
missugused on lnternetti sissehelistamise vdirnalused Teie 
kodukohas. Sellekohast infot vdib kindlasti saada naiteks 
arvutipoodidest. Kui tegelete teadus- vdi haridustooga, vdite taotleda 
tasuta uhendust EENet-i kaudu. 

Nagu igas ettevdtrnises, on ka lnternetiga sinasdbraks 
saamisel kdige olulisern julge pealehakkarnine. Kui kodus, koolis vbi 
tookohas vdirnalused internetiuhenduseks puuduvad, tuleks ules 
otsida Iahim Avalik Interneti Punkt. 




