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Kevadine iildkoosolek ... 

... toimus 26. martsil Tartus. Juhatuse aruande esitas juhatuse esimees 
Andres Kuresoo, uhingu finantstegevuse aruande tegevdirektor Jaanus 
Elts. Revisjonikomisjoni poolt kais kdnepuldis Aime Laidna. Kinnitati EOU 
2000. aasta tegevuskava. Ornitoloogiauhingu uueks, jarjekorras 17. 
auliikmeks valiti juhatuse ettepanekul uhehaalselt tuntud linnu-, looduse- 
ja rannumees, pikka aega uhingu aktiivi hulka kuulunud Tiit Randla. 

Volitused ldppesid senisel uhingu juhatusel. Uude, viieliikmelisse 
juhatusse valiti Jaanus Elts, Aivar Leito, Margus Ots, Urmas Sellis ja 
Peep Veedla. Koosolekul arutati ka vajadust muuta uhingu 
juhtimisskeemi, nii et sellesse kuuluksid vaike ja operatiivselt tegutsev 
juhatus ning suurem uhingu strateegia kujundamisega tegelev ndukogu. 
Uut juhatust kohustati 1. ja 2. juulil Otepaa Iahistel toimuvaks ijhingu IV 
kokkutulekuks valja tootama vastavad pdhikirja parandused, et saaks 
need suvepaevade jooksul erakorralisel uldkoosolekul vastu v6tta. 

Kinnitati liikmemaks aastaks 2001. Taiskasvanud liikmetel on 
see 200, pensionaridel ja vahemalt 16-aastastel 6pilastel 50 krooni. 
i jhte leibkonda kuuluvail E O ~ J  liikmeil on tulevast aastast veimalik 
tasuda peremaksu, mis on  300 krooni. 

Kohalalgatatud kusimusena arutati Einar Tammuri avaldust 
22.02.2000, milles paluti kaaluda ANO Kullapere valjaarvamist EOU 
liikmeskonnast. Juhatusele oli tulnud ka avaldus A. Kullaperelt (dateeritud 
01.03, postitatud 16.03.2000) sooviga peatada oma liikmestaatus seoses 
suure tookoormusega. Kuna EOlJ pdhikiri ei nae ette liikmestaatuse pea- 
tamist, otsustas uldkoosolek arutada E.Tammuri avaldust. Avalduses ja 
jargnenud sdnavdttudes heideti Kullaperele ette vastuollu minekut uhingu 
pdhikirjaga. Nimelt on ta jarjekindlalt toetanud Saaremaa suvasadama 
rajamist Undvasse - tahtsaks linnualaks valitud paika. Salajasel haale- 
tusel Arvo Kullapere sobivuse kohta E O ~ J  liikmeks osales 57 kohalolnut, 
kellest 54 oli tema valjaarvamise poolt, uks vastu ja kaks erapooletud. 

iJldkoosolekule jargnenud konverentsil kuulati ettekandeid Raivo 
Mannilt (Mis on iihist karbsenapil ja koolipoisil), Peeter Hdrakult (Mis on 
iihist porgandil ja tihasel) ja Mati Koselt (Suitsuplasuke - aasta lind 2000). 

30.martsil sai esimest korda kokku EOU uus juhatus. Juhatuse 
esimeheks valiti Aivar Leito, aseesimeheks Margus Ots. Vastavalt 
iildkoosoleku otsusele asuti valja tootama EOU pdhikirja parandusi. 



22.-23. aprillini korraldas Eesti Ornitoloogiauhing oma kolmanda 
lJlest6usmispuhade linnuvaatluse. Nagu mullu ennustasime, nahtigi 
tanavu tublisti rohkem linnuliike kui eelmistel aastatel - pdhjuseks teadagi 
see, et kalendris ringirandavad puhad sattusid seekord erakordselt 
hilisele ajale. Esmakordselt seniste kevadvaatluste jooksul oli ka ilmataat 
korraldajatega uhte meelt ja pakkus mdnusa vaatlusilma. Vdimalik, et ilm 
oli isegi I i i g a mdnus, nii et paljud inimesed olid oma aia- ja 
pdllumaadel. lgatahes vaatlusnimekirju tuli sedapuhku vahem kui mullu - 
131. Ei saa valistada ka seda, et vaatlejate arvu kahanemisele "aitas" 
kaasa uks Eesti juhtivaid teabeagentuure, kelle vildakat teadet (et 
uhiskaik Tallinna Loomaaias juba kaib!) Eesti suurimad raadiojaamad 22. 
aprillil usinalt ette lugesid. Kaik leidis aset muidugi alles 23. aprillil, nagu 
meie ka orna pressiteadetes kirjutasime ... 

Kokku oli meie uritusel umbes 500 osavbtjat, neist ligi sada 
Tallinna Loomaaias koos Tallinna Loomaaia Sdprade Seltsiga ette 
vdetud juba mainitud uhisvaatlusel. Tavaparaselt aktiivsete parnu- ja 
Iaanemaalaste ning tartlaste ja tallinlaste kdrval tuli rahvaarvuga 
vdrreldes ehk isegi kdige rohkem vaatlusnimekirju seekord Hiiumaalt. 

Ja nuud uhkelt suurtest arvudest. Kokku nahti tanavu 199 
linnuliiki, nende hulgas mitmeid haruldusi ja ka kaks ulemaailmselt 
ohustatud liiki - suur-konnakotkas ja vaike-laukhani. Kolme vaatlusaasta 
uhisnimekirjas on nuod kokku 21 3 liiki! Pikimad nimekirjad tulid jalle 
Parnumaalt, aga seekord jaid kahe eelmise aasta tulemuslikumad 
vaatlejad Peeter Raja, Heiti Karama, Tenno Laur ja Aivo Klein oma 136 
liigiga napilt alla Kaja Kiibarale ning Maret ja Enn Vilbastele, kelle 
nimekirjas oli 139 liiki. See on muidugi ka kevadvaatluste rekord. 

Traditsiooniliseks tikuvad saama ka ornitoloogiaiihingu 
IaevasBidud. Kuna mullu oli soovijaid tublisti rohkem, kui Emajdel 
kurseeriv "Pegasus" mahutab, vdeti tanavu ette koguni kaks 
seitsmetunnilist sditu Peipsile ja tagasi. Kaasa kutsuti ka ajakirjanduse 
esindajaid. 

Nii 5. kui ka 6.mail oli ilm kull tuulisevditu, aga valdavalt paikeseline 
ja linde oli mdnus vaadelda. Kummalgi sdidul sai uhiselt peetud nimekirja 
ligi 70 liiki, sealhulgas kolm kotkaliiki: meri-, kala- ja vaike-konnakotkas. 

Osaliselt aitas sdidukulusid Hollandi Linnukaitseuhingu Vogel- 
bescherming Nederland kaudu katta Hollandi Valisministeeriumi nn. 
MATRA-programm. Selle Kesk- ja Ida-Euroopa mittetulundussektori 
tugevdamist toetava programmi ijks projekte on nimelt seitsme riigi 
linnukaitseuhinguid aitav New Wings (Uued tiivad), milles ka Eesti 
Ornitoloogiauhing juba viiendat aastat kaasa loob. 



Suvepaevad Madsal 

Kui ornitoloogiauhingu kolme varasema kokkutuleku aegu oli 
ilmataat meie vastu lausa pillavalt heatahtlik, siis seekord saime vihma 
omajagu. Aga kurfa oleks patt, sest sel heitlikul suvel vdinuks 
kehven~inigi minna. Pikast paevaplaanist jai 1. ja 2. juulil Otepaa Iahistel 
Madsa spordibaasis taitmata vaid puhapaevahommikune linnumatk, kdik 
teised kavandatud teod (paris hea hulk neist ka valjas) said tehtud. 

Tdsitoist meeleolu hoidsid ettekandepidajad, sedapuhku Tarmo 
Evestus (Meie kokkutuiekupaik ja tema linnud), Mati Kose (Suitsupaasuke - 

aastalind) ja Aivar Leito (2000 - 
sookureseire aasta) ning kevadisel 
uldkoosolekul ajapuudusel esine- 
mata jaanud Leho Luigujde ja 
Andres Kalamees peelindude 
mittepesitsusaegsed kogumid) ning 
Andres Kuresoo (Eesti rannaniitude 
linnustik). Kaks tublisti lustilisemat 
ettekannet tdukas liiga lijhikesena 
planeeritud linnuhaalern5ng Idkke- 
dhtuaega, mil Arne Aderi (Huvita- 
vaid seiku fenovaatlustest) ja 
Hannes Pehlaku (Bongarid, tBmb- 
lejad ja teised) pajatused kuulajaile 
ka kenasti kohale tulid. 

"Toistest meelelahutustest" 
heitlesid linnulaulumangus nn. 
algajate seas esikohale pdhiliselt 
kaks vdistltonda; ldpuks jai ulinapi 
eduga peale perekond Kdiv 

Raplast, poole punktiga kaotasid koolipoisid Steve Sild Elvast ja Tanel 
Kallend Rakverest. Vaga noor mees domineeris ka "assade" hulgas: 
paraja ulekaaluga vditnud vdistkonna 0kul liider, tallinlane Allar Antson 
on alles kaheteistkumnene! Toeks olid Allarile Rene Ottesson ja poisi 
enda isa. Muide, mang oli kullap raskem kui senised - ja siin oli 
labiviijaile suur abi varskeima EOU liikme, Muusikaakadeemia rektori, 
valjapaistva pianisti ja suureparase linnutundja Peep Lassmanni lahkelt 
kohale toodud heliplaatidest ja kassettidest. 

Esmakordselt vdisteldi lindude aratundmises slaididelt, mille olid 
oma rohke loomingu hulgast valja valinud Arne Ader ja lvar Ojaste - 
mitmed "knihviga" pildid hulgas. Edukaim oli siin vbistkond Osavdtt 
(Urmas Sellis, Enn Soom ja UIO Vali). 



Puhapaevasel laste joonistusvbistlusel, kus teemaks muidugi 
aasta- ja rahvuslind suitsupaasuke, arvas ii jr i i  noorematest parimaks 
joonistajaks 6-aastase Elise Aderi Tartust ja suurematest 12-aastase 
jarvamaalanna Airiin Lehtmetsa; eriauhinna sai Siim Sellis Pdlvarnaalt. 
Lustiline ja osavdturohke lauluvbistlus - ikka linnuteemaline! - tdi publiku 
soosingu ja Morgan Foto valjapandud binokli Tartu koolipoisile Peeter 
Tammurile, uhingu juhatusest iurii andis oma auhinna - suupilli - Mati 
Kosele. Kdiki vbistlustes osalejaid pidas soodavate auhindadega meeles 
Balsnack. Ldpuks loositi nende vahel, kes suvepaevade ldpuni kohal mal- 
dasid olla ullatusauhind - kokkupandav laud. Selle sai Rene Ottesson. 

Nuud aga puhapaeva tahtsairnast ettevdtmisest, mida loodetavasti 
edaspidi suvepaevadel korraldada ei tule - uhingu erakorralisest 
uldkoosolekust. Seekordse koosoleku tingis hadavajadus muuta 
uhingu pdhikirja, et dige suureks paisunud (liikmeid oli kokkutuleku 
ldppedes 775) EO~J juhtimine oleks paindlikum ja kdik pdhikirjas kirjutatu 
oleks kooskdlas seadustega. 

1Jks olulisi punkte oli naiteks uldkoosoleku kvoorurni suuruse 
muutmine. Seekord tootati veel vana pdhikirja jargi, rnis eeldas poolte 
uhingu liikmete kohalolekut vdi volitusi, ja seeparast tuli kontoril ette vdtta 
tiilikas volituste kogurnise too nendelt, kes ise kokkutulekule tulla ei 
saanud. Suur tanu kdigile, kes uleskutsele reageerisid, uks volitus 
saabus meile koguni Uus-Meremaalt!! Sarnas tuleb kurvalt markida, et 
siiski ligi veerandtuhat Eestis elavat taiskasvanud uhinguliiget pidas isegi 
volituse postitamise vaeva liiga suureks, ehkki postirnaksugi polnud vaja 
tasuda. Ja paris halva ullatuse valrnistas uks paraja peotaie volitusi 
saanud liige, kes jattis teadrnata pdhjustel ise koosolekule tulemata.. . 

Ometi dnnestus kindel kvoorum kokku saada ja vajalikud muutused 
pdhikirja ara teha. Liikmete jaoks kullap olulisem neist on see, et edaspidi 
juhib uhingut jooksvalt vaike, kuni 3-liikmeline juhatus, strateegilisi 
plaane koostab aga vahemalt 11-liikmeiine n6ukogu. Esimene 
ndukogu valiti 13-liikrneline ja sellesse kuulub ka mitrneid "uusi tegijaid" - 
selge tunnistus uhingu laienevast kandepinnast. Kolrnteist valitut on Raul 
Eenpuu, Viive Juriso, Andrus Lehtmets, Eerik Leibak, Aivar Leito 
(aseesimees), Urve Liin, Asko Ldhrnus, Olev Luutsepp, lvar Ojaste, 
Margus Ots (esimees), Kaja Peterson, Peep Veedla ja Veljo Volke. 

Oluline rnuutus tehti uhingu noorliikmeid puudutavasse punkti: 
nuud vdib selle kohaselt ka neil olla liikmemaks, kuni 115 taismaksust. 

Jargmisel suvel on korralduskord Laane-Eesti kaes, tapset 
kokkutulekuaega ja -kohta pole veel otsustatud. 

Kroonikat kirjutas Toomas Jiiriado 


