
Saateks 

Juhtub hawa, et linnumaarajate lehekiilgedelt tuttav, kuid meie aladele 
v66ras lind ilmub ukki binokli vaatevalja. See on ootamatu ja pdnev 
iihteaegu. Kuid tihti ei lase uus tuttav end pikalt silmitseda, veelgi 
enam - kohtumine vBib kesta vaid silmapilgu. Juba ongi ta kadunud ja 
kohtumisest jaab alles vaid pBgus rB6mutunne. 

Mallu soobinud pilt linnust ja tunnused vBivad aga osutzida 
vaheabistavaks liigi maaramisel, sest hiljern kodus raamatuid uurides 
selgub, et naiteks meeldejaanud rinnasulestiku vawusel polnud 
maaramise seisukohast sootuks sellist kaalu kui kulmutriibul vdi 
tiivanzustril. Ja kdik see selgub liiga hilja - nii pdgus oli kohtumine. 
Hawa Bnnestub uustulnukat pikemalt vaadelda, isegi kaes hoida v6i 
iiles joonistada. Sama erandlik on sama linnu uuesti kohtamine. 
Enamasti jiiavad kohtulnised haruldustega liihiajalisteks, isegi 
lzetkedega m6ddetavateks. 

Linnuharulduste komisjon loodi iihingu (tolleaegse LUSi 
ornitoloogiasektsiooni) juurde 1977. aastal. Komisjoni tiio tulemused 
viimasel kiimnendil on koondatud "Hirundo" kaesoleva numbri kaante 
vahele. Leiuteadete suhteliselt suur a w  (54-105 teadet aastas) annah 
tunnistust sellest, et Eestis pesitsevad, lubirundavad vdi talvituvad 
liigid on linnuvaatlejate huvi- ja binokliorbiidis aastaringselt. 

Teisalt on ka selge, et uue liigi tuvastamine Eesti jaoks ei ole 
lihtne iilesanne. Hea, isegi vaga hea linnutundmine on sellele 
peamiseks eelduseks. Kindlasti miingivad teatavat rolli ka 
linnuvaatleja ajalised ja rahalised vBimalused, nagu ka kdikehaarav 
soov viibida kohtades, kus t6enaosus l~arulduste kohtamiseks on suur. 
Linnuhariilduste aruande pdhjal on linnuvuatlejal Pdhja- ja Laiine- 
Eestis kindlasti suurernad vdimalused kohata Izar~~ldust kui kolleegil 
Mandri-Eestis. 

Eestisse on jdudnud ka bongar'id Soomest, twitcher'id 
Suurbritanniast ning teised linnumelzed ja -naised, kes koguvad 
linnuliike sarnaselt n~argi- ja kommipuberikog~~jatele. Aruande pB11jal 
selgub, et suuresti tanu neilc tiiieneb Eesri lirlnunimestik uute liikidega. 
Liikide kogulnine toirncib kiill vaid ka~ldses rnt,ttes, sest kogutakse 
lir~nuelamusi ja vdisteldakse selles, lies on enam liike kohualrd 



Eesti~naalaste seas pole sellirze sport veel arcnenud, kuid see v6iD 
,jui~tuda peatselt. 

Eesti linnustikus toi~nuvate muutuste miirkamine ja arvestamine 
eeldab head linnutundmist. Suur roll on siin taita ka iihingul. 
Linnumaarajate valjaandmine ja iihingu liikmeskonda laiemalt 
haaravate linnuloendusprojektide edusiarendarnine aitaks oluliselt 
kaasa linnuvaatlemise ja -tundmise taseme tdstmisele. 
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