
Ornitoloogiaiihingu iildkoosolek ... 

... oli 20.martsil Tartus. Enne ametlikku osa raakis Andres Kalamees 
riiklikest plaanidest ehitada Loode-Saaremaale, just ulemaailmselt 
ohustatud kirjuhaha Laanemere suurimasse talvituspaika, suvasadam. 

Seejarel andis koosoleku juhataja Kaja Peterson jarjestikku sbna 
juhatuse esimehele Andres Kuresoole uhingu tegevus-, tegevdirektor 
Jaanus Eltsile finants- ja revisjonikomisjoni liikmele Aime Laidnale 
revisjonikomisjoni aruandeks. 

Eelmisest uldkoosolekust moodunud aasta jooksul on uhingusse 
vastu voetud 75 uut liiget, koosoleku algusehetkeks oli nende koguarv 
661, neist 104 noor-, 54 valis- ja 11 auliiget. 1998. aastal vbeti vastu 
uus pdhikiri ja saadi mittetulundusuhingu staatus. Aasta tahtsarnate 
liikmeskonnale suunatud ettevotmistena vbib mainida enam kui 150 
osavdtjaga suvepaevi Kaisma jarve aares Parnumaal ning 
aktiiviseminare E O ~ J  prioriteetsetest projektidest ja toost kohtadel. Hasti 
on tootanud Hirundo toimetus. Suurimad kitsakohad on praegu mbnede 
komisjonide ebaefektiivne vdi puudulik too ja raskused praktilise 
linnukaitse aina rohkenevate ja teravamaks muutuvate probleemide 
lahendamisel. llmselt oleks viimaste kusimustega tegelemiseks 
kontorisse vaja taiendavat tootajat. 

1999, aasta tooplaani tutvustas Jaanus Elts. Siit vbib valja tuua Ill 
suvepaevade korraldamise, ettekandekoosolekute pidamise ka valjas- 
pool Tartut, mitmete trukiste avaldamise, laevareisi Emajbel, uhingu 
kodulehekulje pohjaliku uuendamise, mitmeid konverentse ja seminare, 
optika testimise jpm. Muidugi jatkub ka hulk linnuteaduslikke uuringuid. 

Pikkade vaidluste jarel maarati liikmemaks aastaks 2000. Nuud 
tasutakse seda kolmes erinevas kategoorias: 

16-1 8-aastased dpilased, ajateenijad ja tootud - 25 krooni aastas, 
ulidpilased ja pensionarid - 50 krooni aastas, 
teised taiskasvanud tegevliikmed - 100 krooni aastas. 
Endiselt on liikmemaksust vabastatud noorliikmed (alla 16 eluaasta). 

ijksmeelselt arvati uhingu liikmeskonnast valja 51 liiget, kes pole 
kolmandat jarjestikku aastat maksnud liikmemaksu. Suur osa neist 
inimestest taitis liikme arvestuskaardi ilmselt juhuslikult, mitte mBistes, 
et see on uhtlasi sooviavaldus uhingusse astumiseks. 



[Jhingule valiti ka kaks uut auliiget - teenekad ornitoloogid Ruth 
Ling ja Vilju Lilleleht. Tanukirja aktiivse tegevuse eest said Evi Adder, 
Aime Aidla, Aime Laidna, Mati Martinson, Rein Mikk ja Viljard Tuisk. 

Pikal lbunavaheajal leiti aega arutada huvigruppides tulevasi toid; 
paeva dhtupoolse osa taitis konverents, mille avauritus oli pidulik - anti 
auhinnad "Hirundo" joonistusvbistluse v6itjatele (vt. eelmist Hirundot). 
K6iki vbistlustoid sai kogu paeva koosolekuruumis vaadata. 

Seejarel raakis Kaja Peterson peagi 20-aastaseks saavast 
Euroopa Liidu Linnudirektiivist, Mati Kose uutest tulemustest 
suitsupaasukese sigimiskaitumise uurimisel, Toomas Juriado BirdLife 
Internationalist, Urmas Sellis 1998. aasta aastalinnust must- 
toonekurest, Asko L6hmus tanavustest aastalindudest kirjurahnidest ja 
Vello Keppart probleemliigist kunnivaresest. Paeva 16petas 
meeleolukas slaidiprogramm E O ~ J  II suvepaevadest Kaismal, 
naitajaiks-kbnelejaiks Arne Ader ja Andres Kalamees. 



3. ja 4.aprillil oli ornitoloogiauhingu teine 1Jletdusmispuhade 
linnuvaatlus. Ehkki ilm oli tuuline ja jahe, oli kaasaloojaid tublisti rohkem 
kui mullu: kokku tuli EOLJ kontorisse 207 vaatlusnimekirja, mille taga on 
enam kui kolmesaja inimese too. Esindatud olid kdik maakonnad. 

Kui mullu kogunes 93 nimekirjaga kokku 142 linnuliiki - loendus 
oli aga tublisti hiljem, 11 .-12. aprillil, - siis seekord nagid-kuulsid 
kevadvaatlusel kaasaloojad 24 tunni jooksul 152 liiki linde. Nagu 
mullugi, said kdige tulemuslikuma "linnuralliga" hakkama parnulased 
Peeter Raja, Tenno Laur ja Heiti Karama. Mulluse saavutuseni - 106 
liiki - nad siiski ei kuundinud, sedapuhku jai laeks 91 liiki. Hiiumaa 
mees Vello Tarning sai kokku 77 liiki, just sama palju liike on ka lvar ja 
Kaido Ojaste ning Tarvo ja Marko Valkeri uhisnimekirjas. Sven Aunal ja 
Mati Salumael kogunes 71 liiki. 

Juba jargmisel aastal on hea vdimalus kdik rekordid purustada, 
sest aastal 2000 on Esimene 1Jlestdusmispuha alles 23.aprillil. 

15. mail oli Eesti Ornitoloogiauhingu liikmete retk mootorlaeval 
"Pegasus" kevadiselt linnurohkel Emajdel. 

Sdidu siht oli anda uhingu liikmetele vdimalus omavahel paremini 
tuttavaks saada, aga muidugi ka jalgida kevadist liigi-, isendi- ja 
tegevusrohket linnuelu Emajdega piirnevatel aladel. Kuna tegemist on 
lausa linnas paikneva tahtsa linnualaga, siis pakub see koht 
potentsiaalselt suureparaseid vdimalusi loodusharidus- ja - 
propagandatooks. 

Retke jooksul uhiselt peetud linnunimistusse kanti kokku 77 liiki, 
teiste seas naiteks meri-, kala- ja vaike-konnakotkas. Pdgusalt sai naha 
tutkaste mangu, mdni dnnelik silmas ka valgetiib-viirest. 

Pdhimdtteline vdimalus laevaretkele tulla oli igal uhingu liikmel. 
Kokku on viimaseid aga marksa rohkem kui laeval kohti - hetkel juba 
ligi 700.. . Niiviisi kehtis eelregistreerimisel pdhimdte "Kes ees, see 
mees!" ja kaasa said 75 kiireimat. Huvi oli tdesti suur ja muidugi kusiti, 
kas samasuguseid sdite tuleb ka edaspidi. Sellele kusimusele on 
paraku kullaltki raske vastata, sest suuresti sdltub see uhingu 
vdimalustest leida toetajaid vdi siis liikmete endi rahakoti tusedusest. 
Tanavu oli sdiduhind lausa sumboolne, sest ettevdtmist toetas oma nn. 
MATRA-projekti raames Hollandi Valisministeerium, raha vahendab 
Hollandi linnukaitseuhing Vogelbescherming Nederland. 



Suvepaevad 

Kolmandat aastat peab Eesti Ornitoloogiauhing oma liikmete 
suviseid kokkutulekuid. Tunamulluse Pdlvamaa Valgemetsa ja mulluse 
Parnumaa Kaisma jarel koguneti seekord 10. ja 11, juulil Harjumaal 
Aegviidu kulje alla Uueveskile. 

Osalejate arv on aastast aastasse suurenenud, sedapuhku pani 
oma nime kirja kokku 181 inimest, kellest kokkutuleku alul olid EO~J 
liikmed 109, kokkutuleku ldppedes aga juba 117! Liikmete nimekiri 
uletas just kokkutuleku aegu ka jarjekordse ummarguse jarjenumbri, 
700-ndaks liikmeks sai juhuse tahtel Tallinna neiu Maris Roht. 

Seekordse ettekannete prograrnmi avasid Fred Jussi ja Tiit 
Randla paevakohase "Meenutusi Kdrvemaa IinnuradadelY-teemaga. 
Taivo Kastepdld vdttis ules lindude rdngastamise, Studio Viridis-rahvas 
eesotsas Val Rajasaarega raakis zooloogilise materjali sailitamisest 
valitingimustes ja laskis igal huvilisel endalgi ses toos katt proovida. 

Teist paeva alustas alati nauditava ja sisuka ulesastumisega 
Asko Ldhmus, kes aastalinnuprojekti juhina vdttis kdnelda muidugi 
rahnidest. Arne Ader raakis oma fototehnikast ja naitas sellega tehtud 
suureparaseid linnuslaide. Peep Veedlagi esinemine oli ennekdike 
praktilist laadi, teemaks paasukeste tehispesade valmistamine. 

Kokkutulekul peetud vdistlused olid seekord veidi teistsugused kui 
varem. Nii peeti linnulaulumang eraldi "noortele" ja "vanadele kaladele", 
kusjuures kategooriatesse lahterdumine ei lahtunud mitte niivdrd 
vanusest kui vaatleja staaiist. "Noorte" seas olid edukamad 
vdistkonnad "Pdhja" (ealt mitte paris noored Tiiu Belimova ja Andrus 
Lehtmets) ja "Parus" (15-aastane Meelis Uustalu ja 11-ne Allar 
Antson). "Vanade" pingelises, kaht lisahelipilti ndudnud v6istluses jaid 
"proffidest" koosnenud "Rahni" vastu peale "amatoorid" Sven Aun, Rein 
Lootus, Mati Salumae ja Tiit Vohta ehk vdistkond "Soolavares". 

"Ornitoloogilis-sportlike mangude" kokkupanija ja Iabiviija oli 
sedapuhku Peep Veedla. Kolmel tavavdistkonnal -"Pdhjal", "Ldunal" ja 
"Laanel" - oli vaja tunda Euroopa riikide rahvuslinde ja -lippe, eristada 
linnupesasid, suuta hinnata terade arvu Balsnacki linnutoidupakis, 
naidata napuosavust "pesapallis" ehk kuulikeste heitmises rastapessa, 
osata mddta linnumune ja kehakeeles kujutada etteantud linnuliike. 
KBige paremini tuli see kdik valja laanlastel. 

Kaks konkurssi olid kavas esmakordselt. Lastele mdeldud linnu- 
piltide joonistamisel (labiviijad Anne-Mai ja Viive Juriso) vdidutsesid 
kdigis vanuseklassides Jarvamaa tudrukud - Helina Lessing ning 
Johanna ja Airiin Lehtmets. Noorima osavdtja eriauhinna sai kolmeaas- 
tane Liisa Ldhmus Tartust. Osavdtjaterohkes lauluv6istluses (eest- 
vedaja Peep Veedla) meeldis iijriile kdige enam vaike Kerttu Jogiste 



Jarva-Jaanist, kes sai Morgan Foto valjapandud binokli. Publiku pree- 
mia, Studio Viridis siidisabatopise palvis Tartu poiss Kaarel Tammur. 

Veel mahtusid kahte paeva hilisdhtune ldkketegemine ja 
varahommikused linnulauluretked, kus eeskdndijaiks Kaja Peterson, 
Eerik Leibak ja Andrus Lehtmets, "Eesti Loodusega" kahasse toimeta- 
tud "Linnuelamuse"-jutuvdistluse ldpetamine - kohale tulid koguni poo- 
led auhinnasaajad! - ja pakilisi teemasid ules vdtnud "vaba mikrofon", 
kus enim tahelepanu palvis just uhingu too kandepinna laiendamine. 

Kui eelmistel kokkutulekutel on pdhiline korraldusraskus lasunud 
EOU kontoril, siis sedapuhku ldid vaga tdhusalt kaasa 0iJ Looduskiri 
muugijuht Peep Veedla ja Jarva-Jaani vallavanem Raul Eenpuu. Nende 
toimekuseta olnuks kokkutuleku paevakava tdenaoselt hoopis kasinam 
ja ilmetum. Just tanu Peebu ja Rauli vahendusele on sedapuhku 
v6imalus tanada ka sponsoreid - juba mainitud Morgan Foto ja 
Studio Viridise k6rvai veel Balsnacki, E-Piima ja Tamsalu TERKO-t. 

Tuleva aasta kokkutuleku toimumispaigana arvestatakse eelkaige 
Kurgjarvega Vdrumaal ja tbenaoseim aeg on 1 .-2. juulil. 



Rekordeid toonud Birdwatch 

Nagu paarituarvulise jarjenumbriga aastatel ikka, korraldas 
BirdLife International tanavugi ulemaailmse Birdwatchi nime kandva 
linnuvaatluse, sedapuhku 2. ja 3. oktoobril. Meie osavdtt oli 
rdbmustavalt rohkearvuline; ilmselt mangisid oma osa nii mdnegi 
varasema aastaga vdrreldes tublisti soodsam ilm kui ka senisest 
t6husam eelinfo. 

EOU kontorisse saadeti kokku 69 vaatluskokkuvdtet, mille taga 
vahemalt 215 linnuhuvilise too; esindatud olid kdik maakonnad peale 
Hiiumaa. Seitsmekumnendana liitsime uldkokkuvdttesse Agu Leivitsa 
arvutilisti saadetud kirja samade paevade vaatlusandmetega, kuna 
sealt tuli tdhusat ja eksootilist liigilisa, naiteks pdhjatsiitsitaja (Emberiza 
rustica) ja tdmmu-lehelind (Phylloscopus fuscatus). Need mdlemad - 
nagu ka Iaanemaalaste silmatud vaikealk (Alle alle) - on liigid, kelle 
vaatlused kuuluvad kasitlusele EOU linnuharulduste komisjonis. 

Pikima vaatlusnimekirja sai seekord kokku parnulane Kuulo Lume 
- 74 liiki. Kdige sagedamini vdib loendeist leida hallvarest, rasvatihast 
ja harakat, kes on kirjas vastavalt 59, 55 ja 49 korral. ~ s n a  paljud 
vaatlejad piiudsid hinnata ka erinevate liikide arvukusi ja nende 
naitajate summeerimisel saadava "edetabeli" eesotsas on rabahani 
(8800), lauk (5600) ja kuldnokk (5000 isendit). ~ l d i n e  liiginimistu 
sisaldab peaaegu sama palju liike, kui nahti tanavuse kevadvaatluse 
aegu aprillis - ja tublisti rohkem, kui kohati eelmiste Birdwatchide 
kaigus (1 62). 

Aitah kdigile kaasaloojatele, aga iihtlasi uks palve ka tulevikuks: 
Birdwatchide ja teiste taoliste linnuvaatluste kokkuvdtted valmiksid 
hoopis kiiremini ja hoopis vaiksema vaevaga, kui kdik loendajad 
puuaksid oma andmed reastada vastavalt linnusustemaatikale; 
eeskujuks vdib vdtta naiteks "Hirundo" mulluses teises numbris ilmunud 
nimekirja vdi "Eesti lindude nimestiku", mille EOU tanavu trukkis ja oma 
liikmetele valja saatis. 

Kroonikat kirjutas Toomas Jiiriado 


