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EOÜ KROONIKA 
 
 

Atlaseinfot 
 

Linnuatlase kolmas hooaeg on nüüd seljataga ja tublimad vaatlejad 
on oma  andmed meile ka  juba  ära  saatnud. Et meil kevadeks oleksid 
andmed  sisestatud  ja  oleks  olemas  objektiivne  ülevaade  ruutude 
uuritusest  ja  töö  kvaliteedist  üldiselt,  palume  kõigil  oma  vaatlused 
võimalikult  kiiresti  vormistada  ja  ühingusse  ära  saata.  Ühtlasi  oleks 
tänuväärne  kui  te  annaksite  teada, milliste  ruutude kohta  teil  on  küll 
olemas  algandmeid,  kuid  millede  vormistamine  võtab  aega.  Sellisel 
juhul  palume  teada  anda  vastavate  ruutude  tähised  ja  hinnata  nende 
ruutude uuritust  (parim oleks kui suudate hinnata, kui paljude  liikide 
kohta teil andmeid on, näit. ruut MExxxx = 30‐40 liiki). 

Kuna mitmed  liigid  alustavad  territooriumi markeerimisega  juba 
hilistalvel,  siis  pole  sugugi  vara  teada  anda  oma  2007.  aasta  atlase‐
kaartide  vajadusest  ning  võimalusest  mõni  seni  uurimata  ruut  siht‐
objektiks valida. 

Lähikuudel  teeb atlase veebirakendus  läbi uuenduskuuri ning siis 
peaksid  kaduma  ka mõned  seni  avastatud  vigased päringutulemused 
(eriti  ebamugav  on  olnud  liikide  arvu  ebaõige  kajastamine  interneti‐
kaardil). 

Suur tänu atlasetöös osalenuile. 
Jaanus Elts ja Andrus Kuus 

 
 
Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolek ja konverents 
 

29.  aprillil  Tartu  Ülikooli  raamatukogu  konverentsisaalis  peetud 
Eesti  Ornitoloogiaühingu  2006.a.  üldkoosolek  oli  tavapärasest  pidu‐
likum, sest meie auväärt organisatsioon  tähistab käesoleval aastal oma 
80. juubelit. Üle Eesti kogunenud linnuhuviliste pidupäeva juhatas sisse 
EOÜ  nõukogu  esimees  prof.  Peep  Lassmann  kes  muusikalise 
tervitusena esitas klaveril  loo „Nõmmelõoke“ Olivier Messiaeni  linnu‐
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teemalisest  tsüklist  „Lindude  kataloog“.   Koosoleku  esimese  osas  tut‐
vustas Andres Kalamees ühingu  ja  juhatuse  tegevust 2005. aastal ning 
rääkis  edasistest  plaanidest.  2005.a.  tegevuskavas  planeeritu  viidi 
suuremas osas edukalt ellu ning otsitakse täiendavaid võimalusi 2006.a. 
kavandatavate tegevuste rahastamiseks. Suurematest ning olulisematest 
töödest  jätkuvad  haudelindude  levikuatlase  koostamine,  must‐
toonekure ning konnakotkaste seisundi parendamise tööd (EAGLELIFE 
projekt),  rannikumeres asuvate Natura 2000 alade kaitse korraldamise 
edendamine  (MARINELIFE  projekt)  ja  uuringud  põllumajanduse 
mõjust meie  põllulindude  seisundile.  Täiendavalt  tegeletakse  tähtsaid 
linnualasid (IBA) mõjutavate planeeringute  ja arendustegevuste võima‐
like mõjude hindamise jälgimisega. 

Üldkoosoleku üheks oluliseks osaks oli ühingule uue nõukogu vali‐
mine.  2003.a.  valitud  13‐ne  liikmelise  nõukogu  asemele  otsustati  see‐
kord valida uus 11‐ne liikmeline nõukogu. Üles seati 12 kandidaati kel‐
lede  seast  osutusid  valituks  Toomas Kukk,  Peep  Lassmann, Heikki 
Luhamaa,  Leho  Luigujõe,  Olev  Lüütsepp,  Riho  Männik,  Hannes 
Pehlak,  Henn  Pärnamets,  Gunnar  Sein,  Urmas  Sellis  ja  Toomas 
Tammaru.  Palju  õnne. Uue  nõukogu  volitused  kestavad  kuni  2009.a. 
üldkoosolekuni. 

Üldkoosoleku teine osa oli konverentsi päralt. Teemaks „Levijad ja 
hävijad Eesti linnustikus“. Pärast Jaanus Eltsi avasõnu analüüsis Asko 
Lõhmus  oma  ettekandes  „Miks  nad  tulevad  ja  lähevad?  põhjusi mis 
panevad  erinevaid  linnuliike  üldse  uusi  asualasid  hõivama  või maha 
jätma.  Edasised  ettekandjad  käsitlesid  levijaid  meie  linnustikus: 
kormoran  (Vilju  Lilleleht),  valgepõsk‐lagle  (Aivar  Leito), merikotkas 
(Renno  Nellis)  ning  tamme‐kirjurähn  (Riho  Kinks).  Hävijate  osa 
kandsid tutkas (Eve Mägi), must‐toonekurg (Urmas Sellis), metsis (Ene 
Viht) ja niidurüdi (Andres Kuresoo). 

Kena  juubelipäev  võeti  kokku  lõbusas  vestlusringis  tordi‐  ja 
kohvilaua ääres. 

Andres Kalamees 
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Ornitoloogiaühingu suvepäevad 2006 
 
EOÜ  10.  suvepäevad  toimusid  10.‐11.  juunil  Läänemaal  Virtsus. 

Eesti ornitoloogia kunagisse mekasse kogunes ligi 110 linnuhuvilist üle 
Eesti.  Pärast  pidulikku  EOÜ  lipu  heiskamist  tervitas  kokkutulnuid 
ühingu  liikmest  Virtsu  kooli  direktor Olavi Vainu misjärel  suunduti 
kooli  aulasse  ettekandeid kuulama. Olavi Vainu  rääkis  tööst  looduse‐
huviliste  lastega  Virtsu  põhikoolis  ja  Eve Mägi  andis  ülevaate  lähi‐
konnas  asuvate  Kõbaja  laidude  linnustikust.  Linda Metsaorg  paelus 
kuulajaid  oma  ajaloolise  tagasivaatega  tööst  õpilastega  Paatsalu  lahe 
laidude uurimisel. Pärast ettekandeid kuulutas Jaanus Elts välja linnu‐
atlase võistluse.  

Pealelõunane  aeg  kulus  jõukatsumistele.  Andres  Kalamees  ja 
Jaanus  Elts  katsusid  järele  pigem  harrastajate  teadmisi  ning  oskusi. 
Samal ajal hullutas Tarvo Valker  juba edasijõudnumaid kõikvõimalike 
keeruliste  linnupiltidega.  Võistlused  õnnelikult  ning  sõbralikult  lõpe‐
tatud kuulati ettekandeid  rõngastamise olevikust  ja  tulevikust  (Kaarel 
Kaisel), 2006. aasta linnust hänilasest (Monika Laurits) ning olukorrast 
atlaserindel (Jaanus Elts). Päeva lõpetasid Peeter Vissaku loodusslaidid 
ja filosoofilised mõtisklused, mille  järel lõkke ääres ühiseid  juubelitorte 
maitsti ning linnuharrastusest räägiti. 

Teise  päeva  varahommikul  oli  soovijatel  võimalus  külastada 
Mõisalahe  linnutorni,  teha  jalgsi  linnuõpperetk  Puhtusse  või  osaleda 
Eerik  Leibaku  juhitavas  linnuatlase  praktilises  väliõppuses. 
Hommikupoolik kulus Puhtus  kus Olav Renno  andis muljetavaldava 
ülevaate  Eerik  Kumari  ja  Ahto  Jõe  tegevusest  selles  piirkonnas.  Jüri 
Keskpaik  esitas  mõtlemapaneva  analüüsi  ja  tagasivaate  Puhtu 
ornitoloogiajaama  hiilgeaegadest.  Pärast  jalutuskäiku  Virtsu  kooli 
kuulati Margus  Ellermaa  ettekannet  linnuvaatlustest  Põõsaspeal  ning 
Jaanus Eltsi  ja Eerik Leibaku kokkuvõtteid atlaseõppest  ja  ‐võistlusest. 
Virtsu kooli huvijuht hoolitses nooremate suvepäevaliste aja tiheda ning 
tõhusa sisustamise eest. EOÜ tänab Olavi Vainut abi eest suvepäevade 
korraldamisel  ning  Peep  Veedlat  ja  Urmast  Sellist  abi  eest  erinevate 
auhindade hankimisel. 

Andres Kalamees 
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EOÜ JUHATUSES… 
 
 
EOÜ  juhatus  tegeles  traditsiooniliselt ühingu  igapäeva  küsimuste 

arutamise  ning  tegevuse  edendamisega.  Esimesel  poolaastal  olid 
peamisteks  ülesanneteks  ühingu  juubeliga  seotud  ürituste  ette‐
valmistamine  ning  läbiviimine,  samuti  nõukogu  valimiste  ja  ühingu 
suvepäevade korraldamine. Keskkonnainvesteeringute keskusele esitati 
rida  rahastamistaotlusi  ühingu  tegevuse  toetamiseks  ning  mitme‐
kesistamiseks.  Vaagiti  koos  nõukoguga  Häädemeeste  LIFE‐projekti 
lõpetamise seisu, ühingu eelarve kujunemist ning  tegevust üldisemalt. 
Juhatus  hoidis  ennast  kursis  varakevadise  Loode‐Eesti  merereostuse 
seisuga  ning  tegutses  vastavalt  võimalustele,  aitas  organiseerida  ning 
lektoritega varustada erinevaid üritusi üle Eesti (linnulauluhommikud, 
kevadine  linnuvaatlus,  looduhuviliste  looduslaager  Imaveres  jms.), 
osales  Eesti  Keskkonnaühenduste  Koja  (EKO)  töös,  olles  viimase 
eesistuja. 

Koostöös  BirdLife  partneritega  Euroopas  valmistati  ette  ühised 
seisukohad  linnugripi,  linnukaubanduse,  tähtsate  linnualade  seire 
korraldamise, ühise põllumajandupoliitika jm oluliste teemade osas. 

 
Andres Kalamees 

 




