
17. mail osales Eesti Ornitoloogiauhingu kolrneliikmeline 
vbistkond ule-euroopalisel golfivBljakute linnuvaatlusel, mille korral- 
das Euroopa Golfiliidu okoloogiaosakond. Linde vaadeldi sel paeval 
18 Euroopa riigis kokku 11 6 golfiklubi valjakuil. Uldse registreeriti 
272 linnuliiki, keskmiselt 40 uhe valjaku kohta. Parima tulemuse sai 
Hispaania Ulzama valjak, kus pandi kirja 93 liiki, meie Niitvalja jagas 
koos Rootsi Ljunghuseniga 75 liigiga 5.-6. kohta. Pbhja-Euroopa 
tsoonis kohati rohkem linde vaid Rootsi Falsterbo klubis. 

4. ja 5. juulil olid Parnumaal Kaisma jarve aares Eesti 
Ornitoloogiaijhingu II suvepaevad. Korraldajad olid paris meeldivalt 
ullatunud, kui kohale tuli poolteistsada inimest - lisaks uhingu 
liikmetele ka nende perekonnaliikmeid ja sbpru. Oli ju karta, et 
toimumispaiga suhteliselt raske kBttesaadavus uhistranspordiga, 
usna spartalikud laagriolud ja eelkdige muidugi pikka aega 
domineerinud halb ilrn vdtavad tulekulusti vahemaks. 

Usutavasti ei pidanud keegi kohaletulnuist pettuma. Kahe 
laagripaeva jooksul sai kuulata loenguid (esinejaiks Eedi Lelov, lvar 
Ojaste, Urmas Sellis ja kaks korda Asko Lbhrnus), vaadata 
ronimisriistadega puu otsa minekut (Einar Tammur ja Urmas Sellis) 
ja paasukeste puuki (Mati Kose), mangida linnulaulumangu (vbitjaiks 
osutus perekond Kdiv Raplamaalt), uurida Arne Aderi juhatusel linnu- 
bppimisvdirnalusi arvutis, kuulda mullusest, tanavusest ja tuleva- 
aastasest aastalinnust, naha linnurbngaste valmistamist (Tenno 
Laur), rahnivastast "turvaust" pesakastile (Lembit Tihkan) ja soogi- 
majade kollektsiooni (Peep Veedla). Muidugi ei puudunud slaidi- 
programm, vdistlused, ldkkedhtu ja linnurnatkad; uhiselt koostatud 
linnunimistusse kogunes ldpuks ule saja nahtud ja kuuldud liigi. 

Tuleval aastal kogunetakse juulikuu esimesel nadalavahetusel 
Harjumaal Paunkula veehoidla aarde EOU Ill suvepaeviks. 



EOU Idi ka sel aastal, 3. ja 4. oktoobril kaasa traditsioonilisel 
Birdwatch'il, rnis sedapuhku haaras vaid Euroopat. Eestis oli 
osavdtjaid 114 kumnest maakonnast, Tallinnast ja Tartust. Kokku 
nahti 102 linnuliiki. 

Tulemused saadeti ka jarjekordsele NTT World Bird Counfile. 
Selle, tanavu juba kolmandat korda toimuva heategevusaktsiooni 
kaigus annetab Jaapani telefonifirrna NTT BirdLife lnternationafile 
iga rnaailmas kohatud linnuliigi eest 1000 jaapani jeeni, rnis 
kasutatakse linnukaitseks enamasti eksootilistes riikides. Mullu 
kogunes 88 riigi linnuhuviliste uhispingutuste viljana BirdLife'i 
kukrusse ligi 6 rniljonit jeeni. 

28.-29. augustil 1998 Perakulas Ndval toimunud koosolekul 
kuulati ara ulevaade uhingu tegevusest koosolekutevahelisel ajal 
ning arutati vdimalikke tegevusi tekkinud vdi tekkida vdivate tdrgete 
kdrvaldarniseks (uue pdhikirja rakendurnine, rahastamine jne). 
Kasitleti EOU BirdLife lnternationari taisliikrneks saamise vdimalusi 
ning vastuseid vastavale kusimustikule. 

Juhatus kinnitas 1999. aasta linnuks kirjurahni(d), kuid leidis, et 
edaspidi oleks sobivam aastalinnuks vdtta uks liik. 

Veel arutati kandidaatide esitamist Kumari preemia 
taotlemiseks, EOlJ ajalooraamatu sisseseadrnist, uute valisliikrnete 
vastuvdtmise tingirnusi, EOU kodulehekulje uuendarnist Internetis, 
jargrnise EOU kokkutuleku korraldarnist, EOU kontori sildi ja varava 
kujundamist jrns uhingu tegevusse puutuvat. 



Vabariigi Valitsuse maaru- 
sega nr. 215 25. septembrist 
1998 kinnitati Silma Loodus- 
kaitseala kaitse-eeskiri ja 
valispiiri kirjeldus. Ligi 5000 ha 
suurune kaitseala loodi 
eelkdige rikkaliku linnustiku ja 
rannaniitude kgitseks, ning 
hdlmab Haapsalu lahe Tahu ja 
Saunja lahesoppe, Lyckholmi 
lahte, Sutlepa ja Vddla merd ja 
Kudani jarve ning nende- 
vahelisi niite ja roostikke. 

Kaitsealal on seni kirja 
pandud veidi ule 200 linnuliigi. 
Vaga rikkalik on siinne linnustik 
randeajal. 1995. a. sugisel 
loendati lahel ule 100 000 
veelinnu: partlasi 50 000 ja 
laukusid 47 000, lisaks paar 
tuhat luike, hane ja sookurge. 

Saunja lahe aarde on ehita- 
tud vaatlejate tarvis kaks linnu- 
torni ja Lyckholmi lahe aarde 
Salajde suudme Iahedale 3 m 
kdrgune vaatlusplatvorm. 

Kaitseala valitsejaks on 
maaratud Biosfaari Kaitseala 
Laanemaa Keskus. 

Ivar Ojasre 

L ~ N E M E R E  BROJEKT 

Aprillis kaivitus Taani 
Keskkonnaagentuuri finantsee- 
rimisel The Balfic Sea Project, 
mis toetab Eesti, Lati, Leedu, 
Venemaa, Poola, Rootsi, 
Soome ja Taani uhist 
linnukaitselist tegevust Laane- 
merel. Kahe aasta kestel 
kogutakse kokku andmed 
ranniku ja avamere linnustiku 
kohta ning andmetuhikud 
puutakse taita uute valitootule- 
mustega. Peatahelepanu on 
pooratud ranniku ja avamere 
tahtsatele linnualadele, mis on 
maaratletud BirdLife 
lnternationari kriteeriumide alu- 
sel, ning Laanemere kaitseala- 
dele (BSPA - Baltic Sea 
Protected Area), mis tulene- 
vad Helsinki Konventsioonist. 

Projekti esimese faasi, 
mis lBpeb martsis 2000, uheks 
peamiseks ldpptulemuseks on 
nimetatud alade elupaiku ning 
linnustikku kasitleva uhise 
raamatu valjaandmine. Koos- 
toos rahvuslike HELCOM-i 
komiteede ja BirdLife'iga 
keskendutakse projekti kestel 
veel jargmistele probleemidele: 
linnustiku andmete kasutamine 
Laanemere eutrofeerumise ja 



blisaaste hindamisel; linnustiku 
osa BSPA-de rnitrnekesisuse 
seires; ohustatud linnuliikide 
seisundi jalgimine jprn. Projekti 
Eesti-poolset tood koordineerib 
Andres Kalarnees, andmebaa- 
side eest vastutab Leho 
Luigujbe. 

Andres Kalarnees 

Tanavu lisandus senitea- 
riutele (vaata eelmist 
"Hirundot") info rnitrnest uuest 
suur-konnakotkapesast. 

Nuudseks on Eestis 
teada viis pesa: kolmel on 
mdlemad asukad maaratud 
suur-konnakotkasteks, kahel 
kuulub vahernalt uks lind 
sellesse liiki. Ehkki uusi teateid 
pesitsusterritooriurneist tuli ka 
mujalt Eestist, asuvad kBik seni 
leitud pesad Tarturnaal. Paraku 
uheski neist tanavu poegi ei 
lennuvbimestunud. 

Need andmed kinnitavad 
selle ohustatud liigi elujdulise 
populatsiooni esinemist Eestis, 
seeparast tegirne Keskkonna- 
ministeeriurnile ettepaneku 
arvata suur-konnakotkas 
meil I kategooria kaitsealu- 
seks liigiks. 

UUS EESTI PUNANE 
MAT 

Eesti punane raamat. Ohustatud 
seened, taimed ja loomad. - Eesti 
Teaduste Akadeemia Looduskaitse 
Komisjon, Tartu, 1998. 150 Ik. 

Keskkonnarninisteeriurni valja- 
andel ilrnus uus Eesti punane 
raamat. Erinevalt eelmisest, 
1982. aastal avaldatud popu- 
laarsest trukisest sisaldab 
seekordne vaid ohustatud 
liikide nimestikke nende 
ohustatuse astrne (kategooria), 
pBhiliste elupaikade ja 
ohutegurite aranaitarnisega 
ning vastavaid kokkuvdtvaid 
tabeleid. Seekord vaadati Iabi 
andrned vahemalt 8680 
erineva elustikuliigi kahta ja 
leiti, et 1314 neist an uhel v6i 
teisel rnaaral ohustatud. 
Ohustatud linde on raarnatusse 
arvatud 56, neist kaks 
praeguseks pesitsejatena 
kadunud, 7 eriti ohustatud, 8 
ohualtid ja 19 haruldased, 11 
tahelepanu vajavad. Veel 9 liigi 
ohustatuse astet ei osatud 
praeguste teadmiste pBhjal 
maiirateda. Ettepanekuid 
nirnestiku kohta tegid peaaegu 
kdik meie aktiivsemad linnu- 
uurijad ja -harrastajad, sh. 
linnuklubi "Buteo". LBpliku 
otsuse tegi uhingu linnukaitse 
kornisjoni poolt kokkukutsutud 
tooriihm. 

 lo Vali & Asko Lo'hmus 
Vilju Lilleleht 



Lllnemaal oli sel aastal kasil kaks suurt projekti. 
Marimetsa rabas naitas tanavune loendus, et raba haudelinnustik 

on muutunud vaga rikkalikuks ja huvitavaks. Naiteks pesitses sel 
aastal siin u. 200 paari kurvitsalisi (kajakaid vaid uksikud paarid). 

Haapsalu linna sewas asuv V ~ i k e  viik on tdeline linnuparadiis. Siin 
pesitseb ligi 1000 paari naerukajakaid, kurnneid paare partlasi (s.h. 
raakspart, luitsnokk-part, punapea-vart) ja laukusid, ning tanavu 
esmakordselt hallhani. Tegutsemas v6ib margata isegi vaikeputti. 
Paraku on linnavalitsus vdtnud nduks viik taielikult roost puhastada 
ja uhe variandina oli valja pakutud koguni vaikese saare rajamist 
keset viiki ja sellele pargi istutamist. Selle takistamiseks vdtsirne 
uhendust linnavalitsusega, kes soostus viigi puhastamisel arvesse 
vdtma meie ettepanekuid peale vastavate uuringute tegemist. 

Lisaks uuriti veel roovlinde Palivere statsionaaris ning tehti retki 
Leidisoosse, tutvumaks sealse, seni veel taiesti tundrnatu loodusega. 

Ivar Ojaste 

Parnumaal on valdav osa linnusdpradest tallanud sama rada 
juba viiendik sajandit, ning ornitoinfo-paevadest valja kasvanud 
linnuklubi "Buteo" ullitas tanavu veebruaris oma esimese 
aastakokkuvdtte. 

Mullu hilissugisel hakkas klubi lipu all Nigula Looduskaitseala 
keskuses Vanajarvel tegutsema lindude turvakodu. Aasta jooksul on 
seal turgutust saanud ja parast ravikuuri loodusesse lahti lastud 113 
isendit 14 liigist, pdnevamad linnud on neride seas olnud ehk 
jarvekaur ja kaljukotkas. 

Eesti Keskkonnafondi Parnumaa Osafondi toetusel jatkusid 
projektid "Jaalind" ja "Laanekotkas". Tanavu lisandus neile veel 
tulevasse Kihnu Mereparki jaavate Sangelaidude, Manilaiu, Anilaiu ja 
Sorgu saare linnustiku seire. "AmatBBride linnujaamas" Laol kais ka 
tanavu vilgas lindude puuk ja rdngastamine sugisesest randevoolust. 
Roovlindude seiret teostatakse endiselt Halinga, Kilksamaa ja Paikuse 
vaatlusaladel. 

Eedi Lelov 
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Eesti Omitoloogiauhingu ja "Hirundo" toimetuse poolt 
korraldatud linnujoonistusvdistlus on selleks korraks Idppenud. 1. 
septernbriks oli laekunud 63 vdistlustdbd, mida hindas "neljahaalne" 
f iirii: EOiJ kontor (keskrnine Jaanus Eltsi, Toomas Juriado ja Andres 
Kalarnehe hinnetest), Rein Kuresoo, Asko Ldhmus ja Eve Magi. 
Auhindade jagarnisel arvestati iga autori puhul kdige rohkem punkte 
kogunud tood. Esikohtadega parjatud pildid leiate kahelt jargrniselt 
lehekiiljelt, teised tood ilmuvad illustratsioonidena selles ja tulevastes 
"Hirundodes'" Auhindade pidulik katteandrnine toimub Eesti 
Ornitoloogiaiihingu 1999. aasta kevadisel uldkoosolekul. 

Vanuseklass A (kuni 7-aastased). Osales neli noort joonistajat - Elvia ja 
Elion SBber Tallinnast ning Tarmo ja Tauri Hiiesalu Koisilt 
(Jarvamaa), ning iiirii otsustas kdigile anda valja ergutusauhinna. 

Vanuseklass B (8-16 a.) 
I koht - Katrin Seervald Sauelt 
I1 koht - Kaarel Vahtramae Kiisalt (Harjumaa) 
I11 koht - Tuuli Saul Suislepa pi5hikoolist (Viljandi maakond) 

Vanuseklass C (iile 16 a.) 
I koht - Sulev Einma Paidest 
I1 koht - Aime Soovik Vedralt (Laiinemaa) 
I11 koht - Lauri Kulpsoo Haagelt (Tartumaa) 

Kokkuvdttes vdib vdistlust lugeda kordalainuks - saabus 
rddmustavalt palju toid ule Eesti, kujutati paljusid linnuliike ja kasutati 
erinevaid tehnikaid. Loodetavasti avastas vdistluse kaigus oma 
ujoonistussoone" nii rndnigi senitundmatu talent. 

Kriitikaks annab veidi pdhjust kujutamislaad - sageli keskenduti 
vZtlimZta~ajalikult kull linnu kujutarnisele, jattes aga unarusse tausta ja 
miljoo. Zurii usub ja loodab, et vdistlus innustab uhelt poolt neid, kes 
hasti tunnevad joonistustehnikat, ja teisalt looduses uitajaid - otsige 
teed loodusesse koos visandiplokkide ja pliiatsitega! See, mujal 
populaarne tegevus, on Eestis ju veel tallamata rada! 



M T N N  SEER~ALD "Suurkoovitaja" 
I koht vanuseklassis B. 



SULW EWMR "Naerukajakad" 
I koht vanuseklassis C. 




