
Saateks 

Lirznukevad on kiies. Kevad nagu kevad ikka, aga ometi kordurnatu. Sest 
rnidagi on alati teisiti kui varem v6i tuleval aastatel. K~tid on ka midagi 
piisivat ja kindlat. Kindel orz see, et kevad orz linnurnehele k6ige kiirem ja 
I7uvitavam aeg. Olgu siis tema erihuviks,fenoloogia, rarzne vrli pesitsemine, 
v6i k6ik need koos. Ole vaid karmas ja ara midagi maha maga. 

Alarzud aasta lind on kiivitaja. See kena tutiga lind seondub minu 
jaoks just kevadpzikeses auravate ja eriliselt lrlhrzavate mustade 
p6llulappidega. Nende kapsarauda meenutav lennusiluett ja kiiljelt kiiljele 
krlikuv laperdav lend veel lumelapiliste p6ldude kohal. Kiivitajad saabuvad 
varakult, nii murtsi Edpupoole. Vahest liigagi vara, sest pahatihti jaiivad 
rzad kurja jureltalve kiiiisi ning paljud peavad eluga maksma. Aga 
koduigatsus ja riindetung on ~ziivdrd tugevad, et nad tulevad kdigele 
vaatamata. Ja kevadpiihade ajal on kiivitaja pesas juba murzad. 

Uus aastatuhat algab iihirzgu juubeliga - tahistarne orna 80. siinrzi- 
piieva. See on hetk, mil vaatame tagasi ja seame uusi sihte. Onneks ei pea 
me tagasi vaadates habenema, juba algselt paika pandud ideed ja eesmar- 
gid on piisirzud ja kandnud. Orz kiill olnud raskeid aegu ja murranguhetki, 
kuid vrlime siiski trldeda, et oleme kainud diget teed ja seal edukadki olnud. 
Ja ega see vist teisiti saarzukski olla, sest meie missioon on lihtne ja dilis - 
litzdude tundmarlppimine ja dpetamirze, nende uurinzine ja kaitse. 

Linnud on au sees olnud kdigis iihiskondades, isegi sovjetlikus 
irpeeriumis. Sest linrz~ld on tzeed, kes toidavad meie ilumeelt ja tundeid. 
Suhtlrrnises neisse peegeldub meie endi siidametunnistus ning suhtumine 
kaasirzimestesse. Seeparast ongi nii, et litznuhuviliste suhteline hulk ja Izari- 
tus ning nende tegevus naitab kogu iihiskonrza kvaliteeti. Meie haalekandja 
on "Hirundo" ja tema kvaliteet peaks kajastama iihingu olukorda. 
Hitzrzarzgu sellele saute arzda vaid teie, head lugejad ja iihingu liikmed. 

Suitsupuusukese aasta sai iinzber ja algas kiivitaja aasta. Kokkuvdtet 
moodunud aasta linnu - oma rahvuslirznu ja iihingu vapilinnu - kuekaigust 
v6ite lugeda kaesolevast "Hirundost". Lisaks veel lugusid veeliridude 
talvitumisest meie rantzavetes, roovlindude toitunzisbiotoobi valikust ning 
sellest, kas karjaarid v6ivad lindudele asetzdada looduslikke veekogusid. 
Ajakirja lopuosasr leiate liihiuudiseid tzing krootziku ja raamatututvustuste 
veerud. Loodarz, el igaiilzele on siin rnidagi. Head lugemist! 
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