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Ettekandekoosolekud 

Meie uhingu koosolekuraamatusse on jdulukuu hakust alates 
tehtud neli uut sissekannet. Kolm neist tavaparases paigas - Eesti 
Looduseuurijate Seltsi maja saalis -, neljas aga kinnitab, et 
kokkusaamiste jarg on nuud jdudnud ka Tallinna. 

2. detsembril pidas sisuka rohkete slaididega illustreeritud 
ettekande Aivar Leito, kes raakis jarjekordsest Hiiumaa 
mereekspeditsioonist. Mdistagi oli selle mitme erialaga uurijate 
uhisretke kasitluse peardhk lindudel. Aivar Leitole sekundeeris 
Toomas Juriado, kelle jutt oli sedapuhku samuti reisihdnguline. 
Nimelt viibis kdneleja mulluse Birdwatch 'i paevil Ateenas, kus aset 
leidnud Lindude Festival oli hoopis suurejoonelisem kui meie 
kodused harjumusparased linnuvaatlused ... 

23. detsembri koosolekule vajutas oma pitseri jdulude ja 
aastavahetuse Iahedus. Peep Veedla raakis lindude talvisest 
toitmisest ja naitlikustas seda juttu muljetavaldava toidumajade 
kollektsiooniga. Paris mitmeid "linnurestoranide" tuupe oli 
kohaletulnuil vdimalik ka kingituskoti tarvis kaasa osta. Arne Ader 
pakkus samaks koosolekuks valja idee naidata slaide 
linnuvaatlejaist ja -uurijaist. ldee valjapakkuja enda alustatud 
demonstratsiooniga liitus ka mitmeid teisi, kel aja jooksul kogunenud 
pdnevaid pilte. llmselt oleks usna mdttekas dubleerida uht-teist 
sellisest hindamatust materjalist ka uhingu pildjarhiivi tarvis. 

4. veebruaril astusid ules Tiit Randla ja Andres Kuresoo, kelle 
jututeemad seondusid meeldivalt kaks paeva varem tahistatud 
rahvusvahelise margalade paevaga. Nimelt raagiti Ramsari ehk 
margalade kaitse konventsioonist Eesti kontekstis ja meenutati 
margalade kaitse rahvusvahelist konverentsi Senegalis, millest 
mdlemad mehed isiklikult osa vdtsid. 

Tukk aega on jutuks olnud mdte korraldada ettekande- 
koosolekuid ka valjaspool Tartut. Esimene selline katse tehti 
26.veebruaril Tallinnas koostoos Lillekula Keskkooliga, kus dpetaja 
Linda Metsaoru, meie uhingu auliikme kae alt on vdrsunud tohutu 
hulk loodusehuvilisi, nende seas ka E O ~ J  liikmeid. lJhingu kontori 
tootajate Andres Kalamehe ("Tahtsate linnualade projekt Eestis") ja 



Toomas Juriado ("Mis on BirdLife International?") kbrval oli ettekanne 
ka Lillekula kooli vilistlasel Hans Pbldojal, kes kasitles kesktalviseid 
veelinnuloendusi Tallinnas. 

Aktiiviseminarid 

Jbulukuul korraldas Eesti Ornitoloogiauhing oma aktiiviga kaks 
seminari. 

12. detsembril otsiti vastuseid kusimustele, kuidas paremini 
taita uhingu pbhikirjalisi ulesandeid - Eesti linnustikku uurida, kaitsta 
ja tutvustada - ning millised peaksid olema prioriteetsed projektid 
aastatel 1999-2001. Osalejad pakkusid valja ule poolesaja 
projektiidee, millest kbige olulisemateks tunnistati uue linnuatlase 
koostamine, aastaiks riiulisse jaanud suurteose "Eesti linnud" 
kasikirja renoveerimine ja avaldamine, EO~J linnukaitsetoimkonna 
senisest tahusam toolerakendamine, Euroopa Liidu looduskaitse- 
alaste direktiivide populariseerimine, vanade metsade kui lindude 
ulitahtsa ja samas uliohustatud elupaiga tutvustamise kampaania ja 
rida teisi ettepanekuid. 

Kui esimesel seminaril oli enamik "ajurundajaid" suurtest 
keskustest, siis 19. detsembri mbttetalgutele oli kutsutud rahvast 
tbepoolest ule kogu Eesti - ja mitmete maakondade linnuhuvilised 
tulid ka kohale. Seekordne arutlusteema oli "Omaalgatus kohtadel". 
EOU liikmete arv on tanaseks kasvanud ule kuuesaja. Nii suure 
inimuhenduse efektiivne talitlemine eeldab teatud vaiksemate all- 
rakukeste teket ja tegevust. Praegu on olemas paar tugevat 
linnuklubi, teada on mitmed toredad algatused kohtadel, ometi on 
seda k6ike veel vahe. ~ h i s e  toopaeva jooksul vaeti kohalike (linnu-) 
huvigruppide plusse ja miinuseid, loomise ja too eeldusi ja 
pdhimbtteid. Mitmedki seminaril osalenud aktivistid avaldasid 
lahkudes lootust, et asuvad oma kodukohas huvikaaslasi otsima ja 
vbimaluse korral oma uhendust looma. Uusi ideid said loomulikult ka 
seminaride korraldajad EOU kontorist. 

Toomas Jiiriado 



4. veebruaril 1999 Tartus toimunud koosolekul oli olulisel kohal 
aasta tegevuskava. Esialgu veel taienevasse plaani said uute 
liikmete varbamise uritused, ettekandekoosolekud ja uldkoosolek, 
suvepaevad, laevaretk Emajdel, kevadine linnuvaatlus Tartus, 
uhisseminar BK Laanemaa keskusega vaikelaidude teemal, optika 
testimine koos Laanemaa linnuklubiga ja palju muud. Loomulikult 
jatkuvad traditsioonilised linnuprojektid, erilise tahelepanu all saavad 
tanavu olema rahnid. EO~J-l on ka sel aastal valmimas hulk linnu- 
sdpradele mdeldud abimaterjale. Senisest suuremat tahelepanu on 
kavas poorata meie kodulehekuljele Internetis. Arutati veel mitmeid 
teemasid, naiteks 2000. aasta lindu, kelle kandidaatideks on seni ette 
pandud neli pdnevat liiki: kiivitaja, pdldvarblane, kunnivares, peoleo. 

Arne Ader 

10. oktoobril 1998 asutasid 15 kotkaste saatuse parast muret tundvat 
meest Toomal Kotkaklubi. Klubi pdhikirjaliseks eesmargiks seati, et 
kotkad ja must-toonekured jaaksid elustama Eesti maastikupilti. Klubi 
valis juhatuse (Tarmo Evestus, Asko Ldhmus) ning tegi 11. oktoobril 
esimesed uhised valitood Endla looduskaitsealal. Talve jooksul 
dnnestus klubi liikmetel leida juurde mitu uut kotkapesa. 

Asko L6hmus 

10. veebruaril 1999 toimus Tartu Linnuklubi jarjekordne koosolek. 
Paevakorras oli uute juhatuse liikmete valimine ja klubi uue pdhikirja 
kinnitamine. Uueks juhatuse esimeheks valiti Uku Paal. Hetkel on 
Tartu Linnuklubil kijmme liiget. 

Uku Puul 


