
Kaimasolev millenniumiaasta on meie iihingu jaoks eriline. Mitte et eelnevad 
aastad "tava1ised"oleksid olnud. Igas neist on midagi meeldejaiivat. Ometi 
just tunavu saame iiksteist dnnitleda kauaoodatud siindmuse puhul - EOU 
vastuv6tmise puhul rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni Birdlire 
International taisliikmeks. Siindmus leidis aset 26. mail Birdlife'i 
rnaailmandukogu 14. istungil Wageningenis Hollandis. Tanavu olenze 
hakkanza saanud ka pdhikirja muutmise ja iihingu juhtimisstruktu~lri 
kaasajastamisega. Pidulikkust lisab aastale selle kuulutamine rneie vapilinnu 
ja rahvuslinnu suitsupaasukese aastaks. 

Aasta lind valiti iihingule tanavu juba kuuendat korda. See on ilus 
traditsioon ju efektiivne projekt lzuvipakkuvatele liikidele tahelepanu 
tdmbamiseks. Kiillap leiab tanavune aasta lind suitsupaasuke laiema publiku 
hulgas vahenzalt sama palju tahelepanu kui rukkiraak 1995. aastal. On ju 
nzdlen7ad liigid ruhva seas hasti tuntud ja armastatud. Seda meeldivam on 
tddeda, et nzurksa ruskenzini jalgitavate lindude - rahnide kohta moodunud 
"kirjurahniaastul" iillutavalt palju teavet laekus. See, et kirjurahnide 
krnulutamine aasta linnuks pani aluse rahnide uurimisele Eestis iildse ja andis 
hulgaliselt uudset teavet selle linnuriihma bioloogiast, on aasta linnu projekti 
suur v6it. Tulenzused ei mahu kaugeltki nende kaante vahele, siit leiab vaid 
oodatud suagi esimesi kiipseid viljateri. Kordaluinud kirjurahniaasta hajutas 
ka k6hklused liigiriihnla aasta linnuks valinlise otstarbekuses ning andis 
julzatusele jlnlguse valida juba 2002. aasta linnuks jallegi iihe liigi asemel kaks 
- varblased. 

EOU iiheks eesmargiks ja iilesandeks on kdige muu hulgas ka linnu- 
u~~rimise ja -kaitse populariseerimine. Eks seda rolli taidab ku aasta linnu 
valimine. Nii on see ka laanemaailnzas, kus sarnaste kampaaniatega alustati 
ammu enne rneid. Linnuteadust populariseeriva suunitlusega oli ka 
neljukiimne aasta eest tollase Rahvusvahelise Linnukaitsendukogu poolt 
esitatud iileskutse kBigile maadele ja rahvastele rahvuslinnu valimiseks. Eesti 
ornitoloogia traditsioonidele au andes vdib praegu uhkusega meenutada, et 
Eesti oli iiks esimesi reageerijaid. Tollastes siindmustes osalenud iihingu 
auliikme Olav Renno meenutust mooda ei valmistanud sobiva linnu leidmine 
vahimatki raskust. Ahto J6gi ettepanek suitsupaasukese osas leidis kdigi 
tollaste ornitoloogide iihise heakskiidu. Ja ka kogu rahva oma. Nii sattuski 
Eesti nende r~mbes 30% maade hulka, kellel rahvuslind olemas. Ja praegu me 
ei kr<jl*ta ettegi, et see t~isi t i  vdiks olla. 



Ainuke puudujuuk selle teema juures on nzeir viil~ene teadlikkus teiste 
maade rahvuslirzdude osas. Paraku ei ole tiiielikke ,ja tdepiiraseid andmeid 
eestikeelses teatmekirjar~duses avaldatud. Isegi internetist olen suutnud leidu 
vaid vigadest kubiseva and~nebausi. Nii koorubki siit jutust vlilju iiks 
populariseerimist vajav ralzvus\iahelise ltdnguga valdkond vastselt 
ral7vusvahelise stautuse omandanud ornitoloogiaiihingu juoks. 

Aga arengusuun~fi on meie uhingul mitnleid ja usun, et Eesti 
01-nitoloogiaiihing areneb ja rnuutuh tugevamaks iga jargneva paevaga, 
kuuga, uastaga ... 


