
Matsalu "Loodusvaatluste" viirnasest (1997-1999) numbrist lugesin orna 
sulireks iillatuseks, et pea 40 nastat hiljem, kui 1962. a. Tauksil iilikooli 
zooloogia ringiga linde lugesirne, on saare puistuis linnupaaride iildarv 
prczktiliselt sama. Jarelikult on midagi jiiavat siirl ilrnas - lcaitsealurle 
rnetsakooslus on aastatega sailitanud oma kvantiteedi. Liigiti on aga 
erinevused drastilised: kadunud on kuldnokad ja harakad, koos inimesega 
muide. Paeju enam pesitseb tuna metsvinte, salu-lehelinde, 
karmiinleevikesi, hulga vahem hall-karbseniippe, punaselg-dgijaid, 
hallrustaid. 

h4uutused lindude awukuses on head indikaatorid nii kohalike kui 
globaalsete iilziskondlike olude uurimisel ja kirjeldamisel. Tuntud lindudest 
on ngeile kolzane sookure lugu. Nen,de pesitsusaegn,e a w  on meil 
nzitnzekorclselt tdusnud samal ajal aga hakkavad nende suvised ja 
siigisesed kogumid vahenema, sest sootis pdllud ei paku enam siiiia. Ka 
valgepdsk-Lagled muudavad randeriitrni - Vorrnsi saarest, kus polegi enam 
haritud pdlde, tdttavad nad siigisrandel otse ule Niiumaa poole. 
Vdsastuvad ja kadakaid tais kasvanud niidud sunnivad paljusid kuwitsalisi 
muutma oma elupaiku. Liianemaal on paljud neist asunud umber 
ran,aikulBhedasteEe lagesoodele. 

Sellised iirnberpaiknemised ei tahenda enamasti globaalseid 
dnnetrtsi, sest kuskil on eluruumi ikka. Siidame teeb soojaks 
umtundmisrd611z, kui Ioen hiljuti eesti keeles ilmunud Sven Danelli 
"Kuldmnnakesesf" 1930. aastate Qsmussaarele sdidu kirjeldust. Tapselt 
nagu mullu suvel, tcusid siiski paadi eest lendu arvukad hahad ja aulid. Nii 
oli, nii jiiab, ehkki inimene vdib kaduda, nagu Tauksilt, Osmussaarelt, 
PakriteEt, Naissaarelt. Meeldivalt kummaline, er niiiid jaadvustavad neid 
paiku kirjasdnusse ja internetti hoopiski linnud labi linnu-uurijate. 
Pb6saspea neeme ja ternasr seitse kilomeerrit eenzal olevat Osmussaart on 
lianuhar~lduste komisjoni viimases kokkuvdttes nimetatud vahemalt 
kolmekiirnnel korral. See pookeks sajandiks sdjardite suletud paik on taas 
"t.riviilkiiibes", tanu lindudele ... 

Meie iilzingust ja lirznuklubidesl on saama,s nn. kolman,da sektori I 
tunnustatu~~~uid instifutsioone, tuhistarnaks demokraatiu taas,siindi Eestis. 
Litznudirektiiv ja tiilztsad linnualad on an)estatavad pidepunktid I 
curoasjunduse edendamisel. Eesti riigi seisi~kohti ei saa kujundada lindude 
ul(r1 ilnza tihirlguta. Kohe tulevad "niipuveud': ilrna vigade paranduseta 1 

oieks u~cr  nzarksa soliidsem hakkurna saada (rnu pearl silrnas ettepanekut 



awata laanepiiii vulja direktiivi I lisast vci luhutl~l kiitlid~ rorlk~~, mi& 
Euroopa Liit ei aktsepteeri niikuinii - see ilmtles ,lubu Soome ja Rootsi 
kogemusest). Ka tanane "Hirundo" on tahiseks linrluseire ja kaitse 
korraldamisel, demonstreerimaks just lindude rliiitrl kaugemaid ja 
tdsisemaid looduse kaitsmise eesmarke inirnsoo enda hmticles. Seegi on 
osake nn. strateegilisest planeerimisest, eluolu tulevikum~~delist, mille 
puudumist Eestile m6nikord ette heidetakse. Usinate linrzlc-uurijate ja 
vaatlejatena saame sellest aga Gle, ma loodan ... 
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