
Tuult tiibadesse! 

Eesti Ornitoloogiaiihingul sai hiljuti kaante vahele iiks vajalik valjaanne, 
rnis niiiidseks on jdudnud ka liikmete raamaturiiulitele. Tegemist on 
iihingu pdlzikirjuga, mis piirast pikki vaidlusi leidis kinnitainist 
mullutalvisel iildkoosolekul ja triikiti Soonze riigi toefusel. Meile oluliste 
siindmuste juures on sugeli olnud toeks linnusdbrad Soomest. 
Miiletatuvasti osales Eesti Ornitoloogiaiihingu taasasutamisel 1991. 
aasta kevadel pal~uliikineline Soonze ornitoloogide seltskond, kes olid 
kutsut~td tiihi.stama iihingu taussiindi ja osalenza Soome-Eesti 
ornitoloogiapuevadel. 

Pbliikiri on kiillaltki lakoonilin,e dokument, mis muuratleb iihingu 
tegevussucinad ja demokraatlikud lniingureeglid nerlde elluviinzisel ning 
seda kdike Eesti Vabariigile rneeleparasel legaalsel vii.si1. Pdhikirjas on 
eelkuijatega vdrreldes tehtud kiillaltki olulisi muutusi - nii naiteks 
liikmeks astumine ei eelda niiiidsesr tingimata akadeemilist haritust vdi 
iilihead lindude tund~nist. Liikmeks vdivad olla kdik isikud, kes 
tunnustavad iihingu pdhikirja ja toetavad iihingu tegevuse eesmiirke - 
Eesti linnustiku uurimist, kaitset ja tutvustamist. 

Eesti Ornitoloogiaiihin,g ja Eesti Looduseuurijate Selts kanti mullu 
mittetulunduslike iihingute registrisse eraldi organisatsioonidena. Paraku 
ei soovinud Eesti riigi seaduseloojad ametlikult tunmustada 
loodusteaduslikke liite ja seetdttu peaks meie edaspidine koostoii jatkuma 
juba hoopis uutes vornzides. Sisuliselt pole muidugi mingeid takistusi 
jatkuvaks viljakaks koostegutsemiseks. Heaks margiks koostoo kestvusele 
on sajas "Abiks lood~~sevaatlejale" ilmunud Lemming Rootsmae 
"Randlindude saabumine Eestisse 1987-1 996" 1-11. T6sist kaulurnist 
vaarib Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ettepanek korraldada 
iihiseid suviseid kokkutulekuid. Esinzene tuoline iihisiiritus vdiks toimuda 
juba 2000. aasta suvel. 

Ulzingu koostoovdrgustik on avardumas nii Eestis kui ka 
viiljaspool. Naaberrnaade sdsariihingutega, eriti Luti 
Ornitnloogiaiihinguga ja mitmete Soome linnuiihing~itega on algatamisel 



uhi.sprc?jektr, trriistuks sat-nclsed hullid ,jri krr prohlrernicl. \ /?~ga k8rgelt 
tuleh hir~nata Soolne lirlnuhuviliste orgarri.snr,sioor~i Viror7 Lirltuseura 
loonzist ju aktiivset tegevust Ees/i livrrlude uurimisel, uute 
vaatlusviiinzuluste loomisel (S6rve lir1rr~ljnorr7, Kcihli linnutorn) ning 
u~rimi~stulemciste avaldamisel ("Lintuhavantc~jtr Virostir 1990-1997"). 
Kindlasti tekitab Soome linnu~neeste ja -nai,rte ~kliivrlc. regutsenline nzeis 
veidi arevust ja kadedustki, kuid loodetavasti viih .see rweid kiiremini 
heade partnerlussuhete tekkimiseni. Suurt /i~rrrrrc.s/~r.st viiarib meie 
sisemaiste koosto6partnerite - linnuklubide - uktiiv.sus. Inzetlzisega 
jalgime Laanernaa ja Saaremaa Lir~nuklubi id~isr!j(~kir;ju "Linnurada" 
kiiret arengut. A,jakirja viimased numbrid on tii.riscks valjakutseks 
"Hirundo" toimetuskogule. 

Uhingus on tanavu Hollandi riigi toe1 ja Vogclbescherming 
Nederland'i vahendusel nn. MATRA-programmi raarnides kuivitunud 
projekt U~ied Tiivad (New Wings) II, mille eesmargiks on Kesk- ja Ida- 
Euroopa riikide ornitoloogiaiihingute organisatsiooniline tugevdamine. 
Prqjekti piihieesmargiks on EOU iseseisvurnisele kaasa uitarnine, seda 
eriti liikrneskonna kasvu ja liikmete harimise valzendusel. Kui alates 1994. 
aaastast on EOV BirdLife International'i koostoiipartner, siis mullu tehti 
meile ettepanek saada tuispartneriks. Ilrnselt jiilgitakse maailma 
juhtivates linnuseltsides rneie iihingu lennuvdirnestumist suure 
tahelepanuga. Selleks soovin kogu organisatsioonile ja tenza liikmetele 
tuult tiibadesse! 

EOU juhatuse esimees 


