Eesti Ornitoloogiaiihingu haalekandjal Hirundol on seljataga kiimme
uustat ilmumist.
Minu ees laual seisab keskmise paksusega pakk, milles on ajakirja 21
iiksikrzumbrit. Kdige pealnzise, 1988. a. martsinumbri maht on kaheksa
lehekiilge. Selle saatesdnas iitleb tollane Looduseuurijate Selrsi
ornitoloogiasektsiooni esimees Heinrich Veromann: "Kaesolevaga ilmuma
hakkava sdnumitooja iihiskondlikel tegijail-toimetajail naib jatkuvat haaret ja
entusiasmi selle suure too korraparaseks labiviimiseks." Paki alumise, seni
viirnasena ilmunud numbri maht on kuuskiimmend lelzekiilge. Niiib, et auvatirt
vrrnameister ei eksinud.
Hirundode paki sirvimine paljastab muuski valiselt siltna torkavat
arenxut. Esimene number on triikitud kollasele ebakvaliteetsele paberile.
Kolmandast numbrist alates tuleb juba mangu kriitpaber. ~heksandastnumbrist
peale ilrnltb esikaanele illustratsioon. Kiinlnendast numbrist vBetakse kasut~tsele
tiinaseni piisinud siinzboolika. ~heteistkiimnessaab endale iimber poolkdvad
kaaned. 1993. aastast muutub numeratsioon ja algab regulaarne ilmumine kaks
korda aastas. Samasugune pisut ebaiihtlane, kuid siiski tdusujoones kulgev
areng on toimunud ka selles osas, mis jaab kaante vahele. Sisu murctub tasapisi
liigendatumaks, vaheldusrikkamaks, tekivad erirubriigid, lehekiilgedele ilmuvad
linn~pildid.Antakse valja lisa- ja erinumbreid.
Kes on kdik need aastad Hirundot teinud?
Ajnkirja siinnile panid aluse jutuajamised allakirjutanu ja Eerik Leibak~r
vcrhel rahvusliku taasarkamise algusaastal 1987. Aeg Eesti orrzitoloogide
hiililekar~dja asutamiseks oli kiips. Samas oli aeg keeruline, triikiste
.valjaandmine rlskumatult kohmakas ja aegandrtdev protsess. Meil polnud paris
selget ettekujrctz~st,kuidas asi minema hakkab. Kuid oli idee, ja oli kolleegidetr16ttekaaslaste foetus.
Eerik LRibak oligi ajakirja esimene toimetaja aastail 1988-1992. Ta
krrjrrridos Hinrrldo esimese nao, mille soliidsed jooned on tuntavad tiinaseni.
Toitnetrrskog~crnaadles aga samal ajal triikkirniseks vajalike "paberilimiitide",
triikilrcbnde ja I-aha valjaajamisega tingimustes, kus iiks majandussiisteem
p~rnjastikolinaga kokku varises, rtus polnud aga jdudrzud tekkimagi hakata.
Jiirgtnised viis aastat, 1992-1996, nag; margatavalt tiisenenud Hirundo
toirnetcrrtiise kallal vaeva Jaanus Elts, kes vahepeal EOU tegevdirektoriks
str(rri~rr~cr
136ttis ends dlule ka tiilikate rahastamisasjade ajamise. Alates 1997.
trasttrsr or1 rrjnkirjrr toimetajaks Asko b-hmus. Iga toimetaja on Hirundosse
ktrtrstr root~lrdrnidagi omanaolist ja paremat, sailitades samas vana ja hea.

Toimetuskogu liikmeina on Hirundol labi aegade silma peal hoidnud
ning ndu ja jduga ajakirja arengule kaasa aidanud A. Kuresoo, A. Leito, A.
Leivits, E. Lelov, V. Lilleleht, L. Luigujde, E. Magi, R. Mand, V. Paakspuu, K.
Peterson, K. Rattiste, H. V e r o m n nja U. Vali.
Ingliskeelsete resiimeede tGlkimise eest on hea seisnud Kaja Peterson.
Kuid iihtki ajakirja ei ole ilma autoriteta. Kokku on kiimne aasta jouksul
Hirundosse oma sdnumeid saatnud 52 erinevat autorit. Nende hulgas on nii
professionaale kui ka amatoore. Siidantsoojendav on ajakirja sisukordi
lehitsedes naha, kuidas "vanade kalade" sekka on aeg-ajalt ilmunud uued
nimed, kellest seejarel on saanud aktiivsed kaastoBlised. Nii mdnedki Hirundos
oma pltblitseerimistegevu.~t alustanud on juba jdudnud vdi jdudmas esirneste
teaduskraadideni. Kiimme sagedamini esinenud nime autorite nimistus:
Lemming Rootsrnae (18 artiklit), Jaanlis Elrs (12). Asko G h m u s (12), Endel
Edula (a), Vilju Lilleleht (7), Eedi Lelov (6), Tenno Lultr (6), Eerik Leibak (S),
Aivar Leito (5), Jaanus Aua (5). Muidugi ei anna see loetelu erinevate autorite
viljakusest taitpilti - siin seas on paraku ~fdrdsekaal~cganii liihisdnumid kui ka
tervet iiksiknumbrit haaravad monograajiad.
diget linnuajakirja ei kujuta hasti erre linnupiltideta. Kaanepiltide
autoreist tduseb vaieldamatult esiplaanile Rein Kztresoo oma kuue jiligraanse
joonisega. Uldse kokku on linnupilte Hirundole teinud 10 kunrtnikku, kellest
arvukamalt on esindatud Ukzi Paali (IS), Asko Ghmltse (12), Aivar Weide ( 5 )
ja Jaanus Eltsi (5)toed.
Ajakirja kiimne aasta sisse jaab palju siindmlrsi, mis on muutnud kogu
iihiskonna nagu. Sinna on jaannd ka Eesti Omitoloogiaiihingu taastamine, mille
haalekandjaks Hirundo loomulikult sai. Kuid sinna on jaanud ka
majandusraskused, poliitilise siisteemi lagunemine, pangakrahhid ja muud
ebameeldivat. Kdigi raskuste kiuste on Hirundo jaanud piisima ja edasi
arenenud, nagu ornitoloogiaiihing isegi.
Ussunja loodan, et jargmise kiimne aasta parast, kui meie ajakiri tiihistab
oma kahega algavat juubelit, on ta muutunud veel sisukamaks, ilusamaks ja
soliidsemaks. Selleks soovin praegusele ja tulevastele toirnetajatele, eriti aga
kdigile autoritele viirskeid ideid ja nobedat "sulejooksu" ning lugejaile palju
hlrvitavaid hetki koos Hirundoga.
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