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X Eest i -Soome o rn i to loog ide  paevad  

27.-29. septembril 2003. a. peeti Pedasel (Harjumaa) kiimnendad Eesti-Soome 

ornitoloogide paevad. Osavdtjaid oli kogunenud 46, neist 14 Soornest, 1 Rootsist ja 31 

IJcstist. Ilkka S t h i  eestikeelsetele meenutustele jargnes tosin ingliskeelset ettekannet 

nii Eesti kui Soome lindudest. Ametlike ja vabas vormis vestlusringide kdrval jatkus 

~Jcga k a  iihisteks linnuvaatlusteks: veelindude rannet jalgti Pddsaspea neemel, 

pikemalt kiilastati Silma ja Matsalu looduskaitsealasid. 

Clfeknnded: Ilkka StCn: Malestusi Eesti-Soome ornitoloogide paevadelt - Asko LBhmus: 
Kanakull, valgeselg-ki rjurahn ja teised: kas Soome kuuekumnendate taassund Eestis? - 
Risto A. Vaisanen & Margus Ellermaa: Eesti maismaalindude kvantitatiivne struktuur - 
Andres Kalamees & Andrus Kuus: Eesti Ornitoloogiauhing - tegevus ja tulevikuplaanid - 
Timo Pettay: Randevaatlused SBrves - UIO Vili: Konnakotka-uuringud Eestis - Pertti 
Saurola: Kalakotkaste uurimisest satelliit-telemeetria abil - Aivar Leito & Ivar Ojaste: 
Sookurg Eestis: pesitsemine ja randeteed - Markus Piha: Piildldokese arvukuse diinaamika 
Soomes - Andres Kuresoo, Leho LuigujBe & Eve Magi: Ragapart ja luitsnokk-part Eestis 
- Ville Vepsalainen: Piildtsiitsitaja arvukuse krahh Lduna-Soome piillumajandusmaastikus 
- Urmas Sellis: Must-toonekure pesapaiga kvaliteet ja valik Eestis - Seppo Vuolanto: 
1998.-2001. a. EL Keskkonnadirektoraadi Looduskaitseosakonnas saadud kogemused. 

Eesti  Orn i to loog ia i ih ingu  k o o s o i e k u d  

2003. aasta siigis-talvel pidas EOU kuus  ettekandekoosolekut. 14. oktoobril 

rhakisid Aivar Leito, Andres  Kalamees ja Riho Kinks Eesti poldrite kui heade 

linnualade kaekaigust. Lahema vaatluse all olid Audru,  Aardla ja Rapina polder. 28. 

oktoobril andis Ene Viht  iilevaate metsise olukorrast ja selle liigi kaitsega seotud 

probleemidest. Jutu illustratsiooniks naitas Arvi Lepisk omafilmitud ldike metsisest. 

11. ~~ouernbri l  piiiiti Ivar Ojaste ja Aivar Ruukel i  juhtimisel saada selgust, kuhu 

areneb linnuturism ning kas see o n  meie dnn vdi iinnetus. 25. novertlbril andis Riho 

Kinks iilevaate u u e  Eesti l imuatlase ettevalmistustoodest, tutvustas valminud 

~naterjale ja 2004. aasta plaane. 9. rfetsembril toimus kogu aasta EOU kodulehel 

kestnud l innumaaramisvdistl~~se ldpetamine. Tehti kokkuvdtteid ja jagati auhindu, 

kaastood teinud fotograafid naitasid oma looduspilte. 2003. aasta ettekandedhtud 

lopetas 22. dc~tsrn~bri l  Toomas Jiiriado esitatud jdulujutt FaBri saartest. Samas pidas 

EOU direktor Andres  Kalamees iihingu aastaldpukdne, sbbdi kooki ja joodi 

j6ulujooki. 
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Traditsiooniline igasiigisene rahvusvaheline linnuvaatlus toimus tanavu 4.-5. 

oktoobril, sedakorda iile-euroopalisena. Eestis oli i~rituse koordineerijaks EOU kui 

BirdLije I~zternntional'i ametlik partner. Neil paevil toirnus linnusopradele iile Eesti 

hulk iiritusi, mille eest suur tanu k6igile korraldajatele! I 
Nimekirju laekus sel aastal iihingusse 70 vaatlejalt vdi vaatlejate riil~malt ning 

vaatlustel osales ametlikult ligi 300 inimest. Nadalavahetusega kohati ja pandi ki ja  
ca 225 000 lindu 166 liigist. Eniln linde ja liikc nihti Sdrve linnujaamas Saaremaal. 

Kdige arvukamateks linnuliikideks olid nzetsvint (ca 50 000 isendit) ja pBlljnuint (ca 14 

000), kel v6is taheldada aktiivset r h e t .  Arvukuselt jargnesid siisikr (8800), vnlgep8sk- 

i 
lngle (7300) ja msvatihnne (6800). Vaid dhte isendit kohati 15 linnuliigi puhul. Koige 

huvitavamateks vaatlusteks olid Haademeestel kohatud kiibarkoskel (esmakordselt 
Eestis!) ja Sdrves nahtud niidt~kilir. Mdlemad vaatlused vajavad siiski ka 

linnuharulduste komisjoni kinnitust. Vaatlusest saab lahemalt lugeda EOU 
I 

kodulehelt aadressil www.eoy.ee. I 

Linnumaaramisv6istlus Eesti Ornitoloogiaiihingu kodulehel  

Veebruarist novembrini toimus EOU internetilehel maaramisvdistlus, kus igal 

kuul otsiti vastust neljale linnupildi-kiisimusele. Kiiinnes voorus osales kokku 234 

iiksikv6istlejat ja voistkonda. Igal kuul loositi osalejate vahel auhind, mille oli valja 

pannud MTU Loodusajakiri. Tihedas rebimises kogusid lopuks vdrdselt k6ige enam 
punkte Ranno Puumets ja Steve Sild, kes eksisid vaid korra. Vdistluse korraldajad 

tiinavad koiki osalejaid ja fotograafe, kes lahkelt o ~ n a  pilte lubasid kasutada. Eriline 
tanu kuulub Margus Ellermaale, kes aitas ka iilesannete kommentaaride koostamisel. 

Vdistluse kusimused, kommentaarid ja punktitabel on iileval EOU kodulehel. 
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Uut Eesti haudelindude levikuatlasest 

2003. aastaga on uue linnuatlase ettevalmistused j6udnud nii kaugele, et 2004. 

.lastn varakevndel v6ib plaaniparaselt alustada juba andnlete kogumisega. Vhlja on 

Iootatud inetoodika, koostatud juhend ja ankeet, triikitud atlast tutvustav voldik 

~ r i ~ i g  ette valmistatud kaardid ja muud vajalikud matejalid. Lisaks on peetud 

111i tmed tutvustavtd loengud Eesti eri paigus ja ilmunud esimene teade televisioonis. 

Avcitud on ka linn~~atlase kodulehekiilg aadressil www.eoy.ee/atlas. Kodulehelt 
I(*laL> tiiciks vajalikud materjalid ja juhendid ja sealt saab igaiiks endale ka oma 

v.~atlusruudud valida. Lisaks andmete kogumisele on 2004. a. plaanis mitmed 

linnufippeiiritused iile Eesti ja atlase laialdane tutvustamine meedia vahendusel. 

I,irgmisel siigisel tehakse juba esimesed val~ekokkuvotted ja -analiiiisid. Atlase 
koordinaatoriks on alates 2003. aastast Jaanus Elts. Uue Eesti linnuatlase valmimisele 

snab oma panuse anda igaiiks! 

2003. aasta teisel poolel on EOU juhatus pidanud seitse koosolekut. "eamiste 

teemadena on arutusel olnud Haademeeste LIFE-projektiga seotud kiisimused, uue 

linnuatlasega seonduv, ettekandekoosolekute kava, Eesti-Soome ornitoloogide 

paevade ja Birdwntch'i korraldamine, uue juhatuse liikme leidmine, 2004. ja 2005. 

nnsta suvepaevadega seonduv ja aasta lind 2005. Lisaks on lahendatud jooksvaid 

kiisimusi ja arutatud to6korraldusega seonduvat. 

Jargmine EOU iildkoosolek leiab aset 27. martsil2004 Tartus. 
2004. aasta suvepaevad toimuvad 19.-20. juunil Pamumaal Haademeestel. 

I'hevade ettevalmistusega tegelevad sealsed iihingu LIFE-projekti tootajad. 

Juhatuse otsusega on 2005. aasta lind kanakull. Oma niiusoleku projekti 

~ ~ ~ h t i m i s e k s  on andnud iihingu liige Renno Nellis ja teda on lubanud toetada 
Kotkaklubi liikmed. Juba on saadud Eesti Posti kinnitus aasta linr~u kujutamiseks 

postmargil. 

Kroonzknt kirjzltns Rilzo Kinks 



Eesti Omitoloogiaiihingu 2004. aasta lind on valge-toonekurg. Samal aastal leiab 

aset ka selle liigi iile-euroopaline loendus. Aasta linnu projekti luhib Margus Ots. 

Ootame kdigi linnuhuviliste aktiivset osalust. 

Muudatused  l innul i ikide eestikeelsetes nimetustes 

EOU juures tegutsev Eesti Linnunimetuste Kolnisjon otsustas oma 13. 

novembril 2003. a. pertud koosolekul teha muudatusi miinede linnuliikide 
eestikeelsetes nimetustes. I'aris uue l ime  sai endale risla (Calidris alpir!!~), kes 

niiitdsest on soorudi ehk soorisla. Teistel liikidel muudeti senine siinoniiiim 

pdhinimetuseks, inida edaspidi tulrks eelistada senisele piihinimetusele. Uued 

pohinimetused ja sitnonuurnid on jsrgmised: laanerahn ehk kolmvarvas-ralin, 

salutihane ehk sootihane, n6lva-lehelind ehk rohe-lehelind. Kdigi perekond Cnlidris 

liikide nimetus on rudi ehk risla (enne risla ehk 
riidi). Sooriidi (endine risla) alamliigi scllinzii 

liiginimi on edaspidi niidurudi ehk niidurisla, 

alamliik alpinn aga tundrariidi ehk tundrarisla. 

Kuna muudeti vaid nimede eelistust (valja arva- 

tud soorudi puhul), vdib ka edaspidi kasutada 

siinoniiiime. Uusi nimetusi on kasutatud juba 

kaesoleva numbri linnuarvukuste artiklis, 

muutuste selgitus on uleval EOU kodulehel. 

Uued  triikised 

Vali, U. 2003: Vaike-konnakotkas ja tema kaitse Eestis. Hirundo Supplementurn 6. 

Kuresoo, A. & Luigujoe, L. 2003: Rohllnepi kaitse Eestis. Hirundo Supplementurn 7. I 
2003. aastal ilmus kaks Hirundo lisanumbrit, kus antakse iilevaade 15ike- 

konnakotkast ja rohunepist - praegustest teadrnistest nende lindude bioloogiast, neid I 
varitsevatest ohtudest ning liikide kaitseks vajalikest tegevustest. Lisan~~mbreid 

I 

iihingu liikllletele liikmemaksu eest ei saadeta, aga molemat triikist saab igaitks osta 

25 krooni eest E O L ~  kontorist. 


