
Saateks 

Eesti 01-nitoloogiaiiliin,q on viinluse kiinirle aiist~l jooksul arenenud arvrcka 
liiknzeskonnaga konlpetentseks ja arvestatavaks orgunisatsiooniks. Uhing on 
saavutanud stabiilsuse, mi lk  iile vdiks knded~cst tunda nii nrdnigi iile- 
nzaailnlsesse linrzukaitseorganisnrsioonide viirgustikku RirdLife International 
kuul~tv iiheizdus. Kuid edlc iioidmine pole kindlnsti lihtsanl selle sanvutanlisest 
ning vajab rneie k6igi jiitkuvat iihist hoolt ning koostiiiid. Eesti Ornitoloogia- 
iilzing ei ole vaid need n~iined inirnesed, kes toiitavad Tartrc ,ja Haiidenzeeste 
kontorites. Eesti 01-nitoloogiaiihing olemegi nzeie kdik - pea 600 ininlest Eestis 
ning viilisnlaal. Eesti vujnh iiht trngevat linnukuitseorganisarsiooni, niis oleks 
sic~cteline vdrdvaiirse partnerina tegerna koostiiiid teiste nnaloogsete vahn- 
iihenduste ja valitsusor,qanisatsioonidega Eestis ja viilismaal. Piirkondlike 
linnuklubide teke ja areng on samuti kindlusti vajalik, kuid ei asenda iihtset, 
Eesti kBiki niannurki hiilmavat or-ganisatsiooni, mi.7 vajadusel on ndus vdtnza 
vastutust oll~1i.ste.s linnukaitselistes kiisinzustes. 

Me ei tohi unustada iihingu edu ja jiitku.ruutlikkuse uhte peanli.rt cllustala - 
vubatahtlikkust. ~ h i n g u  tugevus seisneb just liikmete vabatahtlikus tegutsemises 
liibi arv~ikate projektide ja iihisiirituste. Uhingu liikrnetele on praegu pakkuda 
tegevust viihemalt kaheteistkiirnnes projektis, niille tcclenz~~sena saanle hinnata 
Eesti linnustiku Izetkeseisu, prognoosida tulevikku ning kavanrlnda vajalikke 
kaitserneetnzeid. 

2003. aastu uprillis otsustas EOUjulzut~cs kiiivitada uue Eesti haudelindude 
atlase koostrtrnise. Atlase ternautikat kasitleti pdhjalikult ka iihingu suvepaevadel 
Kuutsis ning siigisel laheb teele esirnene tutvustav ringkiri. Tegernist on 
kahtlenlata vastutusrikka ning t6sise ettevdtnzisega kogu liikmeskonnale. Sarnas 
on see surnr valjakutse, mis pukub pBnevat ning kaasakiskuvat tegevust meile 
kdigile ning loodetavasti too6 iihingu juurde arvukalt uusi linnuhuvilisi kogu 
Eestist ja rnujaltki. Uus atlas on nagu proovikivi, kus katsutakse jarele meie 
senised auted ja pBhimdtted, nleie oskus ja soov telza koostood iihise eesmargi 
ninzel. Kusutugenl v6inzalust luua uusi sildasid iihingu liikmete vahel Eestirnaa 
eri nurkades, arendada ennast ning arendada teisi. 

Kuid ka piiris ilnza rrthata ei saa tne I~akkama. Elikki liikniernaks nzoodustah 
vuid vcikese osa iihingu sissetulc,kute.rt, on ta ometi viign tiihti.7. Pool sellest 
toetusesr l i i l~el~ Hirundo-fondi lwei? irjakil-jn koostanzisek,r-triikkinliseks ning 
teine pool iiritccste liibiviiinisf~ks, postikcllr~de kattrks jnis. Kahjilks peavad 
i71itrned iihi~1gt1 liikr~zed liiknieniaksrc tr~.sunri.rt tiiliiseks v6i suisa nzdttetuks. Vdin 
teile kinr~itacln, et kindlusti polr see nii. Uhingu 1iiknienrtrk.s on olulinr 



konzponent meie pdhivqjudm.ste kntmi.reks ilnlu nlilleta ei saaks nze eksist~erida. 
Kc1 uue linnucitlase koostanline vajab ralllzulist tuge, et saata vtilja kit@, kaarte, 
,juhendeid, suhelda vaatlejatega, koolitada ininiesi jne. Suur turlu senistele atlase 
heaks annetajntele! Atlase jaoks on nvaturl eriarve I-lansapungas, kuhu saute 
vdimalusel ta.rkukohase toetuse teha. 

Nii palju kui iihing~ls on liiktileid, on ilmselt ka awarnusi iihingu tegevuse 
sisu ja vortni kohtn. Alati leidub ruhulolenzatuid, kelle arvates ,,pakutakse " liiga 
viihe. Isegi mdni teerzekas liige leiub, et ,, kiill teil seal iil~ingus toimub toredaid 
iiritusi". Mis see siis on.' Liik~nete vtidrandutiline teineteisest? Huvide lahktze. 
mine.? Tugasiside nappus? Kdigele vaatanlata ajarize me ometi ju k6ik iihte jtr 
snma usja - piiiianle kaitsta, uurida ja tutvr~stada Eesti linde. Kas~ttnk.vitr 
.riinkohal v6inzalu.st kutsucla ihingu liiknzeid iiles avaldama rohke~il o~rrtr 
arvarnust iihingu tegevuse kohta. V6ib-olla poleks ka paha hetkeks istuda 17itr~ 
telza iiks enesekaenzuslik tuur onla siidanzes ja hinges. Me oleme kogunenuri idle 
lipu alla, tundes, et iihenduses peitub jtiud. Uks inimene suudab palju, kuid 600 
kindlasti veel palju enatiz. Esitage endale kiisinzus - mida nzina saan tehn, et 

nieie iihing oleks veelgi tugevam ning arvestatavam? U.sun, et leiate isegi 
iillut~isega, kui paljlr neid vtiinzalusi tegelikult on! 

EOU juhatuse esi~nees 


