
Produktiivne ja tegus j6ulukuu 

Detsembris ilmus uhingu valjaandena lisaks "Hirundole" kaks uut 
pisitrukist, peeti kaks seminari ja kaks ettekandekoosolekut. 

"Meie talvepaevased kostilised" on rndeldud eelkdige noorernate 
klasside 6pila.stele ja algajatele linnusdpradele ning tutvustab tavalise- 
maid talviseid kulalisi lindude toidumajades ja marjapuudel. Voldiku 
vahele on koidetud ka kgsitluslehl, rnille vastuseid oodatakse kljigilt, kes 
talviti linde abistavad. Linnupildid joonistas voldikusse Katrin Seervald. 

Tdsisern - nii mahult kui ka sisult - on Asko L6hmuse koostatud 
"Eesti rnetsalinnustiku kaitse". Kahel tosinal lehekijljel vljetakse kokku 30. 
oktoobril Tartus toimunud toliserninari rnaterjalid ja seisukohad. 

11. detsernbril toimunud seminaril arutati ornitoloogiaihingu 
vdimalusi tegutseda Ioodushariduse keskusena. Viis tundi valdanud 
rndttetalguiele olid kutsutud eelkdige need inimesed, kes Idid kevadel 
kaasa sama kusirnust kgsitlenud nn. SWOT-analuiisis. Loodetavasti saab 
juba tanavu naha valjaoeldud ideede esimesi realiseerumisi. 

18. detsembri seminari teerna oli "Suhtlus meediaga" Osavdtjate 
seas olid uhingu juhatuse liikmed, projektide juhid, linnuklubide 
vdtmeisikud ja teised, kellel (potentsiaalselt) on kdige sagedamini vaja 
esindada ornitoloogiaijhingut ajakirjanduse ees. Serninaril kasutati 
hiljutiselt Kuningliku Linnukaitse ijhingu (RSPB) sarnalaadselt serninarilt 
toodud teadmisi ja materjale. Praktilisest poolest anti ja analuusiti 
intervjuusid, kirjutati ja kritiseeriti pressiteateid. Osalejad pidasid edaspidi 
vajalikuks ijhisseminari ajakirjanikega, kes kasitlevad loodustemaatikat. 

8. defsernbri ettekandekoosolekul esines harulduskornisjoni 
esimees Vilju Lilleleht, kes andis pdhjaliku ulevaate kornisjoni 
eesmarkidest, tegevusviisist ja too tulemustest. Et just sarnal paeval tuli 
trijkikojast ka harulduskornisjoni aruannet sisaldanud "Hirundo", oli 
koosolek uhtlasi ajakirja esitluseks. 

22 detsembril oli koosolek veidi juba j6ulurneeleolus - pdlevate 
kiiijnalde ja piparkookidega. Pljhiettekandes kdnelesid Jaanus Elts ja 
Andres Kalamees Malaisias toimunud BirdLife'i rnaailmakonverentsist, 
j'~t.rtulisaks olid rnuidugi ka slaldid. Aga sYaide oli kaasas ka teistel, 
r.renuka:r~atena kindlasti Arne Ader! varskeirnad "linnujahitrofeed". 
?-indr~cle s06gin:afu ja l inn~~tol tu tcSi vaadata-osta Peep Veedla. 



KokkuvGtteks kahest ltampaaniast 

E O ~ J  algatas kevadel Hollandi Valisrninisteeriurni rahastatava nn. 
MATRA-projekti raarnes kaks karnpaaniat, rnis ei leidnud rndnede uhingu 
liikrnete poolt kuigi soodsat vastuvdttu - eelkbige kaheldi karnpaaniate 
otstarbekuses. Nuud vdib oelda, et dnneks ei leidnud selline skepsis 
kinnitust: vahernalt teatud rnaaral said seatud eesrnargid taidetud. 

MATRA ornitoloogiaprojekti "peakorteri" - Hollandi Linnukaitse- 
uhingu Vogelbescherming Nederland - soovitatud Liige-viirbab-liiget 
karnpaaniat alustades kirjutasime tooplaani soovi saada seelabi 25-35 uut 
liiget. Tegelikuks tulernuseks osutus 39 liiget, kellest 32 on praeguseks ka 
liikmernaksu tasunud. Olulisern on aga see, et rnitrned neist 
verivarsketest liikrnetest on uhingu tegevusse lulitunud marksa 
innukarnalt kui suurern osa staaiikaist uhingukaaslastest. 

Tahtajaks, 1. juuniks, saabus liikrneks astumise avaldusi Iabi 17 
soovitaja - nagu oeldud - 39 inirneselt, kes kdik vdeti ka uhingu liikrneiks. 
Tegelikult on karnpaania kaudu liitunute hulk rndnevbrra suurerngi, sest 
osa avaldusi tuli liiga hilja, osa aga noorliikmeks soovijailt, kes selles 
arvestuses kirja ei Iainud. Juhtus ka seda, et osa liikrneiks astunuist ei 
tasunud 1. septernbriks ndutud liikmemaksu (ja rndned pole seda teinud 
tanaseni ...). Niiviisi jaid kahjuks auhindamata naiteks uhe viis uut liiget 
varvanu teened, kuna viirnaseist on vaid kaks tasunud liikrnemaksu. 

Kdigi reeglite kohaselt tdi uhingule kdige enarn uusi liikrneid - kuus 
- Tartu koolipoiss Riho Marja, kes sai auhinnaks firrna Bushnell binokli. 
Otsustasirne valja anda ka kaks lohutusauhinda. Need Iahevad neli uut 
liiget varvanud Maimo P6llule Tallinnast ja Kersti Ojasalule Hiiurnaalt. 
Aga viimati rnainitud kahel auhinnasaajal tuleb varuda veidi kannatust: 
nirnelt otsustasirne neid autasustada Lars Jonssoni eestikeelse Euroopa 
lindude valirnaarajaga, rnis on alles trukki minemas ... Usutavasti veel 
enne suve on aga vbimalus needki preemiad katte anda. Kdigile feistele 
karnpaanias osalenutele saatsime tanukirja ja vaikese rnalestuseserne. 

Tublisti tagasihoidlikurn oli osavdtt rneie linnuslaidide kogumise 
aktsioonist. Aga nende vahestegi inirneste abiga, kes seda uleskutset 
jargisid, taienes meie pildikogu enam kui kahekordselt. Erilised tanusbnad 
kuuluvad siin rnuidugi Jarvamaa nirnekale fotornehele Villu Anveltile, kes 
orna sbnutsi saatis rneile orna "kdige kehvernad pildid". Ometi sobib 
enarnik neist piltidest leevendarna ka kdige harilikurnate lindudega 
slaidide suurt pbuda ja rnitrneid neist olerne juba saanud kasutada 
avalikel esinernistel. 

Lisagern siia, et iga rneile saadetav linnuslaid on endiselt oodatud. 
Liige-varbab-liiget-kampaania on aga ette nahtud ka MATRA-projekti 
jargrniste aastate tooplaanis. 



Zoltan Waliczky Tartus 

12. jaanuaril kais EOU kontoris Kuningliku Linnukaitseuhingu 
(RSPB) ametnik Zoltan Waliczky, kes juhib selles maailma iihes 
suuremas ja mainekamas looduskaitseorganisatsioonis Euroopa Liidu 
kandidaatriikide abistamise projekti. 

Waliczky sdnul soovib enam kui miljoni liikmega RSPB seista hea 
selle eest, et Euroopa Liitu astumine ei tooks kaasa Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide looduse ja eriti lindude seisundi halvenemist. Kandidaatriike 
puutakse saasta nende vigade kordamisest, mis on tehtud Laanes. 
Enamiku uute "euroriikide" jaoks on Waliczky arvates suurim oht Liidu 
uhtse pdllumajanduspoliitika tingimusteta aktsepteerimine; Eestile peab 
ta vaga maaravaks ka seda, kuivdrd suudetakse vastu seista Euroopa 
Liidu metsanduspraktika pealetungile. Eriti vdib viimane ohustada meie 
vanu metsi ja seal elavaid haruldasi linnuliike. Samuti naeb Waliczky 
Eesti linnustikule ohtu transpordi infrastruktuuride, sh. maanteevdrgu ja 
laevateede arendamises, kui sellega ei kaasne rangete 
loodushoiumeetmete rakendamist. 

Alles mullu, 1999. aastal alanud projekti raames toetatakse 
kandidaatriikide partnerorganisatsioone ja puutakse neid kaasata 
Brusselis kulgevatesse otsustamisprotsessidesse, vahendatakse infot, 
jagatakse koolitust. Oluline osa toost on ka finantside hankimine, kuivdrd 
tegemist on vaga kalli tooga. Viies, esialgse jaotuse jargi nn. esimesse 
lainesse kuuluvas kandidaatriigis pannakse vdi on juba pandud toole 
taiskohaga kohalik projektijuht. EOU-s hakkas jaanuaris 2000 selles 
ametis toole Mati Kose. 

Kroonikat kirjutas Toomas Jiiriado 
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UNRVA SADAM JA EOU 

EQU ei n6ustu sadama rajami- 
sega uhele olulisernale linnu- 
alale Eestis. 

Kumu Saaremaale planeeritava 
suvasadama ijmber algas juba 
aastaid tagasi. Esimene "arnetlik 
mark" ilmus 1998. a. novembris 
Eesti Paevalehe artiklis, kus toodi 
esmakordselt avalikkuse ette ko- 
halike arimeeste kava rajada 
suvasadam Loode-Saaremaale, 
Uudepanga lahte. Sealtpeale on 
sadarna idee olnud pidevalt E O ~  
tahelepanu all, sest kdnealune 
piirkond on juba 1997. aastast 
tunnistatud ulemaailrnse linnu- 
kaitseorganisatsiooni BirdLife 
International poolt rahvusvahelise 
tahtsusega linnualaks (IBA). 

Ala teeb erakordseks 
globaalselt ohustaaud kiriuhahk 
(Polysticta steller~), kes Arkti kas 
pesitsejana on leidnud Uudepan- 
ga lahes ja selle ijmbruse vetes 
tanuvaarse talvituskoha. Keskmi- 
selt peatub lahes 1500-2000 
isendit, rnis moodustab 5 - 7 O A  liigi 
Iaanepoolsest populatsioonist 
ning ligi 30% Laanemerel 
talvitavate lindude koguarvust. 

Sadamaarendajate 1999. 
a. kevadsuvel uha looduskauge- 
maks kiskunud tegevus suudeti 
EO~J  kontori tootajate survel 

peatada ning septernbris kuulutas 
keskkonnarninisteeriurn valja 
Saaremaa suvasadarna asuko- 
havariantide keskkonnam6jude 
hindamise (KMI-I). Protsessis, mis 
EOU hinnangul oli puudulik ja 
ametkondiik-poliitiliselt uheldg- 
ne, jdudis Eesti Mereinstitslut kui 
KMH vastutav lsbiviija novembris 
tulemuseni, mis vaidlustati nii 
EO~J kui teiste keskkonnaorgani- 
satsioonide, eraisikute jt. poolt. 

EOU osales KMH 
protsessis tehnilise nouandjana 
ning esitas KMH komisjonile pdh- 
jaliku analuusi, mis erines p6hi- 
rn6tteliselt ametliku eksperdi, 
Andrus Aumehe seisukohladest. 
E O ~  ettepanekud ja pdhjer-8- 
dused Uudepanga lahe 
ebasobivuse kohta jaid KMH akiis 
kahjuks tahelepanuta. 

8. novembril 1999 v6ttis 
E O ~  linnwkaitsekornisjon vaslu 
Saaremaa sijvasadama, asukohta 
puudutava seisukoha. See 
saadeti 16.16.1999 EV peami- 
nistrile, keskkonnamin~strile ja re- 
gionaalministrile, Riigikogu kesk- 
konnakomisjonile, Saare 
rnaavalitsusele ja Kihelkonna 
vallavolikogule. 

17. detsernbril 1999 kuu- 
lutas keskkonnamiriisteeriumi 
komisjon Mereinstituudi poolt 
koostatud KMH akti ebapiisa- 
vaks ning saatis tagasi taien- 



damiseks. Esialgsele Iahte- 
rnaterjalile rnidagi uut ei lisan- 
dunud ja jaanuaris 2000 kordas 
Mereinstituudi ekspertgrupp 
seisukohta, et sadama rajamine 
toob kdigis lahteulesandes antud 
sadamakohtades kaasa negatiiv- 
se~d mCijusid, kuid teatud 
tingimuste taitmisel pole ukski 
kolmest kohast (Undva, Veere, 
Tamme) valistatud. 

24. jaanuaril 2000 kogu- 
nenud Iteskkonnaministeeriumi 
kornisjori sdnutsi tehii Saaremaa 
omavalitsustele ettepanek alusta- 
da Undva sadama detailplanee- 
ringuga, et seejarel konkreetse 
dokumentatsiooni alusel otsusta- 
da, kas lubada sadama ehitamist 
nirnetatud asukohta. 

Suvasadarna rajamine 
Uudepanga Iahte on vastuolus 
EL linnudirektiiviga, rnille ko- I 

haselt tuleks nimetatud alal 
I 

rnoodustada eriotstarbeline 
kaitseala (Special Protected 1 
Area), mis oleks osa Eesti 
NATURA 2000 alade 
~Grgustikust. 

I 
Sellest johtuvalt otsustas 

EOU viia probleemi orna Euroopa 
I 
I 

partnerite ja BirdLife Internationah 
Brusseli buroo kaudu Eesti ja 
Euroopa Liidu liitumise 1 
Igbiraakirniste lauale. 

ll 
Andres Kalamees I 

EESTI ORNITOLOOG~A~JH~NGU SEISUKOHT 

UNDVASSE PLANEERITAVA S~JVASADRMA OSAS 

Eesti Ornitoloogiauhingu jaoks on siivasadama rajamise kava Undvasse, 
kunagise Kollinga paastejaama lerritooriumile, vastuvc?etamatu. 

Sadam Uudepanga lahes seab ohtu 113 kirjuhaha (Polystictrr stelleri) 
Laanemerel talvituvast populatsioonist. Kirjuhahk on ulemaailmselt ohustatud ja 
Eestis kaitsealune linnuliik, keda just Eesti on Euroopa Uomisjonile ette pannud 
arvata Euroopa 1,iidu lindude kaitsc direktiivi (791409EEC) I lisasse. Liiki 
kaitstakse samuti Berni ja Bonni konventsioonidega, millest esimesega on Eesti 
liitunud ning teisega liitumas. Uudepanga laht on BirdLfe International'i 
iile~naailmsesse kaitsealade v6rgustikku kuuluv rahvusvahelise t&tsusega 
linnuala (SA06, EE012). Igasugune tegevus. mis muudah Uudepanga lahe ja 
Harilaiu okoloogilist iseloomu, on vastuolus ka Eesti kohustustega Ramsari 
konventsiooni raames. 

Probleemi tBsidusest on Eesti Ornitoloogiauhing infomeerinud teiste seas 
rahvusvahelist linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International, Maailma 
Looduse Fondi (WWF) ja rahvusvahelist rnargalade kaitse organisatsiooni 
Wetlands Internarional. 



METSALINNUSTIKU 
KAITSEST EESTIS ... 
Moodunud kuudel on EOIJ 
metsade ja metsalinnustiku 
kaitse kujundamisel osale- 
nud aktiivsemalt kui kunagi 
varem. 

30. oktoobril 1999 korraldas 
E O ~ J  Tartus t~oseminar i  
"Eesti metsalinnustiku kait- 
se", millega avas avaliku arut- 
elu lindude kaitse probleemide 
ule. ~ h i n g u  eesmarkideks olid 
seejuures 1) tutvustada oma 
looduskaitsepoliitilist joont; 2) 
saada tagasisidet metsalinnus- 
tiku kaitse sdlmprobleeme 
puudutava tegevuskava 
koostamiseks. Riigiasutustest 
ning valitsusvalistest organisat- 
sioonidest kokku 30 inimest 
kaasanud seminaril tutvustati 
teravamaid probleeme, tootati 
valja ja jarjestati nende lahen- 
dusteid. Toornaterjalid ja seisu- 
kohad avaldati aasta Idpuks ka 
eraldi trukisena (Ldhmus, A. & 
Eesti Omitoloogiaiihingu linnu- 
kaitsekomisjon 1999: Eesti metsa- 
linnustiku kaitse. - Tartu. 25 lk.). 

Toetudes tuntud loodustead- 
laste hinnangutele ja omapool- 
sele analuusile saatsid 2. 
detsembril 1999 viie keskkon- 
naorganisatsiooni (TA loodus- 
kaitse komisjoni, Eesti Loo- 
duseuurijate Seltsi, Eesti Rohe- 
lise Liikumise, Eestimaa Loo- 
duse Fondi ja EOU) juhid 
Riigikogu Keskkonnakomisjo- 
nile, keskkonnaministrile ja 
Metsaametile ettepaneku keva- 
dise ja suvise metsaraie kee- 
lustamiseks Eestis ajavahe- 
mikul 1. aprillist 31. juulini. 

E O ~ J  on vdtnud osa Eesti 
Saastva Metsanduse standardi 
koostamisest ning osaleb 2000. 
aasta jaanuaris kaivitunud 
Eesti Metsanduse Arenguprog- 
rammi koostamisel. 

Asko b-hmus 
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13.- 16. jaanuaril 2000 kohtusid 
kahekumne Euroopa riigi, 
sealhulgas Eesti linnukaitsjad 
Latis Kemeris, et arutada 
Birdlife lnternationali (BL) uhist 
metsapoliitikat. Teaduparast 
sdltub metsade seisundist 83% 
maailma ohustatud liikidest. 
Serninaril tootasid BL de- 
legaadid koos kijlalistega Pan- 
Euroopa protsessist, WWF 
Internationalist ja. metsanduse 
sertifitseerimist korraldavast 
mittetulundusuhingust Forest 
Stewardship Council (FSC). 

Arvestades paljude 
metsaliikide (naiteks rnetsise) 
arvukuse langust Euroopas, 
otsustas ttioseminar toetada 
esindusliku metsakaitsealade 
vdrgustiku loomist. BL uhines 
WWF ja IUCM ettepanekuga, 
mille kohaselt 2000. aasta 
ldpuks peaks kaitstavate 
metsade osakaal ulatuma 
maailrnas vahemalt 10%-ni 
metsade pindalast. Osavdtjad 
rdhutasid Euroopa viimaste 
pdlismetsafragmentide erilist 
tahtsust ja toetasid Poola 
linnukaitseuhingu OTOPi 
tegevust Bialowieza Rahvus- 
pargi laiendamisel. 

Kdikide valjaspool 
kaitsealasid asuvate metsade 
rnajandamine peaks olema 
saastlik ja efekt~ivne, mida 
ailab saavutada puidu ja 
puidutooc?ete sertifitseerirnine. 

Selle m6jutamiseks otsustas 
BL soosida koostood FSC-ga. 

Arutusel olid ka paljud 
detailsemad kusimused: nagu 
BLi kriteeriurnid ja indikaatorid 
metsade seisundi hindamiseks, 
looduslike tulekahjude roll 
metsade kujundamisel ja 
suhtumine sellesse, metsade- 
ga seotud probleemide 
geograafiline ulatus (naiteks 
Ida-Euroopa metsade seisundit 
ohustav erastamine ei oma 
Laane-Euroopas mingit taht- 
sust) jt. 

KAITSEKORRALDUSKAVA 
SUUR-KOMNAKOTKALE 

1999. aasta ldpuks valmis 
kaitsekorralduskava meie 
ohustatuima metsalinnu, suur- 
konnakotka kaitse korralda- 
miseks Eestis aastatel 2000- 
2004. Lisaks rakenduslikule 
osale, milleks on vajalike 
tegevuste kirjeldus ja eelarve, 
sisaldab kava kokkuvdtet 
praegustest teadmistest selle 
liigi ja teda ohustavate tegurite 
kohta. Kaitsekorralduskava 
liihendatud variant ilmub 
Iahitulevikus Hirundo lisana. 

Asko L611mus 



29. oktoobril 1999 toimunud juhatuse koosolek algas 
mdttevahetusega ahvatleva pakkumise ule teha Eestis aastal 2003 
Euroopa Ornitoloogide ~ h i n g u  konverents. Juhatus pidas vajalikuks 
pikemalt jarele mdelda, samuti otsustati Iabi raakida Tartu ~likooliga, 
et kaaluda vdimalust koostooks. 

BirdLifei suurfoorumil Malaisias v6eti kokku viimase viie aasta 
tootulemused ning seati sihid aastateks 2000-2004. Meie lootused 
olid seotud ka Iabiraakimiskdneluste alustamisega BirdLifel taisliik- 
meks saamisel, ent seda kiisimust kahjuks paevakorda ei vdetud. 

Juhatus kinnitas linnuharulduste komisjoni ja linnukaitse 
komisjoni uued koosseisud. Hirundo toimetajana jatkab ka jargneval 
kolmel aastal Asko Ldhmus. Hetke t6sisemaks linnukaitseliseks 
teemaks oli arutlus EOU tegutsemisstrateegia ule Saaremaa 
suvasadama kohavaliku kusimuses. 

Arne Ader 

Eesti Ornitoloogiauhingu tootajate ja juhatuse liikmete 1999. aasta 
valjaspoole uhingut suunatud avalikud esinemised ning iihingu 

esindamine konverentsidel ja seminaridel 

22.03. - Esinemine "Estonia" 
Seltsis "Estonia" teatrisaalis 
Tallinnas (TJ). 

04.04. - ~~lestBusmispuhade lin- 
nuvaatlus Tartus (AK, TJ). 

07.04. - Osalemine valitsus- 
valiste keskkonnaorganisat- 
sioonide kohtumisel kesk- 
konnaministriga (KP, TJ). 

21.04. - "Lindude paev" Eesti 
Pdllumajandusmuuseumis 
~lenurmel (AK, TJ). 

29.04. - Esinemine Tartu 
Descartes'i Lutseumis (TJ). 

01 .-02.05. - Linnulaager 6pilas- 
tele Jarva-Jaanis (JE, TJ). 

06.-07.05. - Esinemine ja lin- 
nuretk uliBpilaskorporatsioo- 
nis "Lembela" Tallinnas (TJ). 

11 .-12.05. - Linnupaevad Kard- 
las (koostoos Kardla Nuku- 
teatri ja Kardla Keskkooliga), 
naitus maakonnamuuseumis 
(TJ). 

15.05. - EO~J laevaretk Emajbel. 
Ropka-lhaste kaitseala tutvus- 
tamine. 

16.05. - Esinemine ja vbistlus- 
mangud roheliste rattaretkel 



"Kuidas elad, Tarturnaa?" 
(TJ). 

20.05. - Linnulauluretk Tartu 
Taiskasvanukoolitajate 
Klubiga (TJ). 

22.05. - Linnulauluretk Eesti 
keskkonnaajakirjanikega 
Paliveres (TJ). 

29.05. - Linnuretked Vaba- 
hariduse opetajate Seltsiga 
Hiiurnaa laidudel (TJ) 

01.06. - Lastekaitsepaeva vdist- 
lusrnangud Tartu Annelinnas 
(koos Descartes'i lutseurniga) 
(TJ). 

06.-07.06. - Parksepa Keskkooli 
loodusesdprade laager - 
linnuretked, slaidiprograrnrn, 
vdistlusrnangud jrnt. (TJ). 

26.-29.06. - Tartu Descartes'i 
Lutseurni loodusesdprade 
laager Kihnul - linnuretked, 
vdistlusrnangud jrnt. (TJ). 

10.-12.08. - Tooseminar 
Important Bird Areas in 
Estonia, Latvia, Lithuania, 
Poland and Russia 
Kopenhaagenis (AK). 

26.-30.08. - Tooserninar The 
MA TRA Membership Recruit- 
ment Workshop Zeistis, 
Hollandis (TS). 

15.-18.09. - Euroopa Ornito- 
loogide ijhingu konverents 
Gdanskis (JE). 

17.-21.09. - Euroopa Haruldus- 
kornisjonide Liidu konverents 
Lednices, TGehhirnaal ( VL). 

02.10. - Ropka-lhaste luha 
koristustalgud (AM. 

03.1 0. - World Birdwatch'i retked 
Tartus (AK). 

10.-17.10. - BirdLife Inter- 
nationali rnaailmakonverents 
ja 5. Euroopa partnerorgani- 

satsioonide kohtumine Kuala 
Lurnpuris Malaisias (KP, JE, 
AM. 

13.1 0. - Baltic Sea Projecfi 
ndupidarnine Kuala Lurnpuris 
(AM. 

13.1 0. - Tarna-roolinnu tooruh- 
ma ndupidarnine Kuala 
Lumpuris (JE) 

25.-27.10. - BEFi tooserninar 
Implementation of the EU 
Requirements Concerning the 
Conservation of the Wild Birds 
in the Baltic States Palangas 
Leedus (KP, A/<, TR) 

10.11. - Esinernine Laeva Kul- 
tuurirnajas (TS) 

14.1 1. - Esinernine Tallinna 
Lillekula Keskkoolis (KP) 

17.11. - Esinernine Jdgeva 
Linnaraarnatukogus (TJ) 

20.-27.11. - Tooserninar 
Communication Skills Training 
Silsoes lnglisrnaal (TJj 

22.1 1. - Esinemine rahvakoos- 
olekul "Saarernaa suva- 
sadarna asukoha valiku 
keskkonnarndjude hindamine" 
Kihelkonnas Saarernaal (AK) 

25.11. - Esinernine E O ~  1999. 
aasta toodest Eesti LUS-i 
uldkoosolekul (AL) 

07.12. - Osalernine valitsus- 
valiste keskkonnaorganisat- 
sioonide kohturnisel kesk- 
konnarninistriga (KP, AK) 

KP- Kaja Peterson 
TR - Tiit Randla 
AL - Aivar Leito 
VL - Vilju Lilleleht 
JE - Jaanus Elts 
AK - Andres Kalamees 
TJ - Toornas Juriado 



Eesti Ornitoloo$aiihing valis 

Soitsop kaesoleva aasta linnuks suitsu- 
paasukese. Valiku pdhjuseks on 
uhelt poolt asjaolu, et luk vajab tahe- 
lepanu pesitsusvdimaluste vahe-- 
nemise tdttu ning teisalt on rahva 
seas hasti tuntud ja siimpaatne. 

Projekti raames korraldatakse ettevdtmisi v6imaljkult erinevate 
huvidega osalejatele. Siia kuulub traditsioonilise "ICodukoha paasukese" 
loenduse jatkamine, kaastoo Euroopa Rongastuskeskuse poolt liibiviidavale 
pesitsusbiolocrgia siivauuringu programmile, vaatlused rande- ja ~6bimis- 
~eltsin~ptes.  Loomingulisi vdirnalusi pakuvad teematdine joonistus- ja 

fotokonkurss ("Aasta Loodusfoto 2000" raames). Ajahrjanduses piiiitakse 
regulaarselt anda asjakohast infot. I'CLITSUhlE KOIKI LINNCllIU\TJLISl 2000. 
AASTX LINNUGX SI'OTUD RTI'E\J~TMISTF~S OSALE~W! 

Mati Kose, projektijuht 

Kuna mullune liige-varbab-liiget-kampaania laks kdlalt edukalt korda 
(vt. Ik. 56) ja ka M T M - p r o g r a m m  peab seda vajalikuks, algatame tinavugj 
sama aktsiooni. Erinevalt mullusest ei hakka me sel aastal kogu 
liilmeskonna postkaste juhendmaterjalidega koormama. Ices on vdistluses 
osalemisest huvitatud, sellel tuleb lihtsalt kontorisse teatada, mitut uhingu 
brogiiiiri ja EOU liikme spetsiaalse templiga varustatud arvestuslehte ta 
vajab. I'Coos nende materjalidega saadame ka konkursi juhendi, mis on p6hi- 
osas samasugune nagu eelmiselgi aastal, muutunud on vaid tahtajad. Arvesse 
liihevad kdik enne 1. juulit varvatud liikmed, kes tisuvad 2000. aasta liikme- 
maksu enne 1. oktoobrit. Osav6tusoovist v6ib teatada E O ~  postiaad- 
ressil, e-maili lcaudu (toomas@linnu.tartu.ee) v6i telefonitsi (27 422 
195). Peaauhinnaks on tanavug binokkel, olenevalt osavfituaktiivsusest 
vdime valja panna ka teisi auhindu. 

Toomas Jiiriado 


