
Euroopa lindude kaitsestaatused iile vaadatud 

Euroopa 1,iidu linn~~direktiivi 25. aastapaevaks andis BirdLife Int~ulzatio~rnl viilja 

kaks uut pdhlalikku raarnatut Euroopa lindudest. Kiunme aastat parast esimest 

triikki ilmus jatk raamatule "Birds  i n  Europe: popt~ln t ion  estinzni[~s,  t w n d s  nnd 

conseronfion stotus",  kus antakse iilevaade 52 Euroopa riigi lindude praegusest 

kaitsestaatusest ja selle muutusest vcirreldes eelrnise kokkuvdttega. Teine tri~kis, 

"Birds  in tlre European Un ion :  n s ta tus  assrssi7zent", annab iilevaate linnuliikide 

staatusest uuene~lud Euroopa Liidu 25 liikmesriigis. 

Kasitletud 524 Euroopa liigist 226 omab praegu ebasoodsat kaitsestaatust. Seega 

on saarases kurvas staatuses tervelt 43% maailmajao linnuliikidest, samas kui kiimne 

aasta taguses valjaandes oli neid liike 38%. Paljud ohustatud lindudest on langeva 

arvukusega, aga lisaks kuulub siia terve rida liike, kelle populatsioon on siiani 

taastumata 1970. ja 1980. aastate krahhidest. Ohustatuse kategooriat on tdstetud ka 

mitmel sellisel kalianeva arvukusega linnuliigil, kes meil on veel iisna arvukad: 

mitmed kurvitsalised, nagu tikutaja, suurkoovitaja ja kiivitaja, kelle arvukus langeb 

kiiresti eeskatt kuivendusega kaasneva elupaikade viihenemise tdttu; paljud Aafrikas 

talvituvad randlinnud, nagu naiteks mets-lehelind, kivitaks ja radstapaasuke; 

p6ll~1majandusmaastikul levinud halltsiitsitaja, pdldvarblane ja kanepilind ning 

kulamaastikus pesitsevad koduvarblane ja kuldilokk jt. Talielepanu soovitatakse 

piiorata ka naiteks ragapardile, tedrele ja suitsuphdsukesele. Seevastu 14 linnuliigi 

puhul on vdimalik iiclda, ct efektiivne kaitsetcio on aidanud populatsioonide 

seisundil paraneda. Mu~ihulgas on arvukus oluliselt tciusnud valge-toonekurel, 

laululuigel ja merikotkal, nende seisundit ei peeta enam nii ohustatuks kui varem. 

Mdlemad raamatud peaksid lal~iajal lfiudma ka 

Eesti Ornitoloogiauliingu raamatukokku. Ohustatud 

Euroopa lindude kaitsestaatusest saab otsida infot ka 

interneti vahendusel aadressilt 7ozii~o.l1irill$.o1,~y/ 
nctiaiz/scienci~/sprc~cs/l.lirds~in-eu~op~~/s~7~~~ii'~~~~iii.~l1 

Interneti abil on kiittesaadav ka i~levandc  EL^-oopa 
Liidu lindudest (TOZLJW hirdl<~.org/iiciii~~~/s~-~~~~~~~~~/s~~~~c~~~s/ 

birdspi~r p l ~ ~ ~ r ~ ~ p c /  / ~ i r [ j s ~ ~ ~ r ~ t l ~ ~ ~ ~ ~ z ~ , ~ ~ ~ ~ f l .  



Siniraa kasi ltaib halvasti 

2004. aasta kulunes slniraale eriti 

kurvaks - iile ~nitlne aasta ri saanud 

meie andmetel Eestis tuult tiibadesse 

iikski noorlind. Ainuke teada olnud 

pesa Kagu-Eestis osutus juuli alguse 

kontrollretkeks riiiistatuks - kolrn 

valget muna leiti pesakasti alt rohu 

seest. Oletatavalt oli ruiistajaks sealinail 

itksikuna ringi lennanud isane siniraag, 

kes kaitus vaga agressiivselt ning noris 

pesaomanikega pidevalt tiili. 

Uksikuid vihjeid siniraa esinemisest on 2004. aastal laekunud ka mujalt Eestist, 

kuid siiani pole need kahjuks uute pesaleidudeni viinud. 2003. aastal registreeriti 

Eestis kaks edukat siniraa pesitsust, rnille tulernusena lennuv6imestus neli poega. 

Meie teadmised kakkudest taienevad 

Koostiiiis Keskkonnaministeeri~~miga on 2004. a. lopuks valminud iilevaade 

habekaku staatusest Eestis (autor Ulo Vali) ning kassikaku kaitsekorralduskava 

aastateks 2005-2014 (autor Rein Nellis). 

LIFE-Nature projekt I kategooria kaitsealuste linnuliikide healcs 

Viimastel aastatel on EOU liikmed aktiivselt osalenud ohustatud liikidele 

kaitsekorralduskavade koostamisel. NiiGd on uhing astunud suure sarnlnu sel  noel 

planeeritud Iinnukaitse elluviimiseks ning koostciiis Kotkaklubi, Soomaa Rahvus- 

pargi, Keskkonnaniinisteeriu~ni ja Erametsaliiduga alustanud Euroopa Liidu LIFE- 
Nnttlue programmi raames uut prolekti EAGLELIFE, mille eesmdrgiks on suur- ja 

vaike-konnakotka ning must-toonekure kaitse t~hustamine. Valituks osutusid just 

need linnud, kunn tegu on rangelt kaitstavate I kategooria kaitsealuste liikidega, 

kellele on valminud kaitsekorralduskavad. 2004. aastal alguse saanud viie-aastase 

projekti sisuks ongi kavades ette nahtud tegevuste thitmine. Projekti juhib Urmas 

Sellis. 



Eesti Omitoloogiaiihingu suvepaevad 

EOU suvepaevad toimusid sel aastal 19.-20. luu~iil Parnumaal Haademeestes. 

Soe suveilm tdi kaunisse Eesti edelanurka kohale ligi 100 linnuhuvilist, krllest 

kol~nandiku moodustasid iiliingu liikmete sobrad ja tuttavad. Kuna 14,'laderneeste 

knndis asuv Luitemaa looduskaitseala koos iimbrusega on kn EOU LIFE-Niitlivr 

projektiala, aitasid koliapealsed projektitiiiitajad t6husalt kaasa kogu i~rituse 

korraldamisele. Suured tanud siiiikohal Marika ja Mati Kosele ning Aivo Kleinile. 

Suvepaevade kava oli traditsiooniliselt t h e  sisaldades arv~tkalt huvitavaid 

ettekandeid oma ala meistritelt. Esimese paeva ettekannete sarja avnsid lndrek ja 

Jaak Tammekand andes iilevaate Pdhja-Liiviinaa linnustikust, ~nilles nad analiiiisisid 

viirnaseid uurimistulernusi Nigula looduskaitsealalt ning selle i~~l-tbrusest. Sellele 

jargnevalt tegid Mati Kose ja Aivo Klein p611jaliku retke Luitemaa loodusknitseala 

linnuriiki ning Kaja Kiibar tutvustas Nigula looinadr turvakodu igapnevast t66d 

~ i ing  probleeme. Jaanus Elts vaagis uue linnuatlase koostasnise l~etkeseisu nuig 

innustas iihingu liikmeid aktiivsemalt atlase tods osalema. Traditsiooniliste kutse- 

meisterlikkuse v6istluste jarel raakis Hannes Pehlak reisimuljetest Dnestri (Nistru) ja 

Doonau deltasse. 0htusiibgile jargnesid muljetavaldavad paikeselooja11gu retked 

Rannametsa vaatetorni, Tolkuse rappa ja Hdademeeste rannaniidule. Lokke611tul 

raakis Haiidenieeste vallavanesn Urmas Aava enda ja valla suhetest ii~nbritseva 

looduse ja looduskaitsega. Kuid see ei p a m u d  paevale veel punkti. Keskciol alustas 

pungil buss teed Pikla kalatiikidele, kus huvilised said kuulata erinevaid (iiihiili. 

Jhrgmise paeva hoinmik a l p s  varakult linnuvaatlusega Pulgoja vaatlustor~~is. 

Parast kosutavat liommikusooki kuulati Agu Leivitsa pdhjalikku jn l-tn,il-avalt 

illustreeritud iilevaadet Edela-Eesti linnustiku uurimisest ning sellcga seotud 

inirnestest. Maris 0unsaar koostoos Aivar Leitoga esitas esialgse kokkuvcitte 

sookurekogumike ja p6llumajanduse suhetest FIiiumnal, snillele jnrgncvnlt Rein 

Nellis vaagis kassikaku saatust Eestis. Suvepdevade lopetuseks c7pctcis Margus 

Ellerrnaa pdhjalikult tundlxa linnupesasid nii teoor~ns kui praktikns ning Mnrko 

Valker raakis linnukaitselisest t66st Silma looduskaitsealal. 

Tihe program111 oli ka kdigil kohale tuh~ud  lastel, ltes traditsioonil~sdt 

jooliistasid linde, vallnlstasid looduslikest inaterjalidest kauneid c~li1(~i(i ,  \J~lr,iaic la 

pilte ning khisid ratsutarnas la rannaniidul lamrnaste prhmeld k.isulc,iid \Ilg[,rn,is 
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EOU noorliikmete oppepkievad Jarvamaal 

Kolin pikka paevn (9.-11, luulil 2004. a,) uurisid 24 koolinoort ornitoloogide 

juhendamisel Jirvalnaal larva-Jaani ilrnbruse metsatukkade, tnluciuedr, jhrvede ja 

kultuurmaade Iinnustikkt~. Ninielt toimus kuues piirkondlik ornitolc~c>giai~ltingu 

noorliikmete laager. Kui eelrnistel aastatel olid osavotlatrks vaid Jarvamaalt ja Laane- 

Virumaalt parit noorliikmed, siis seekord oli osalejaid kutsutud mujaltki. 

Laagri iiheks peaeesmargiks oli praktiliste dppuste kaigus harjutada uue 

linnuatlase valitiiid. Uuriti nelja atlaseruutu ja teliti neis kindlaks 89 linnuliigi 

esinemine. Huvitamateks vaatlusteks oli tait, mustviires ja pesitsev tuuletallaja. 

Viimase elutsemisest Jarva-Jaani Limbrusest puuduvad andmed enam kui 

paarkiimmeitd aastat. Tdsist peamurdlnist pakkus keset suve elnase punapea-vardi 

iratundmine. Uuri~nisretked umbruses vaheldusid kdigil paevadel teooria 

omandamisega - tehelepanu piiorati lindude maarantisele, valitiiode metoodikale, 

pesitsustcienaos~~se hindamisele, fenoloogiliste vaatluste tegemisele jms. Saadud 

teadmisi rakendati slaididelt vciistu linde maarates. 

Huvilisi juhendasid Jaanus Elts, Urrnas Sellis ja Ulo Vali. Lisaks omandasid ise 

teadmisi ja olid noorte jul~endamisel abiks kohalikud kodu-uurijad Liina Eenpuu, 

Anu Nurk, Ester Valdvee ja Raul Eenpuu 

Raul Eenpuu 

Birdzvntch 2004 

2.-3. oktoobril 2004 toimus jarjekordne rahvusvalteline lirutuvaatlus Birdzuntcil. 

Eesti Ori t i toloogiauh~~g~~sse laekus 63 nimekirja, mille koosta~nisel oli osalenud 147 

inimest. Kokku vaadeldi iile 202 000 linnu 167 liigist. Koige arvukarnateks 

linnuliikideks olid neil paevil 11aned ja lagled, sest Birdzuntcil'i ajale langes suur- 

laukltane ja rabahane labirande korgpunkt. Loendati ca 16 700 suur-laukhane, 13 900 

vnlgeposk-laglet ja 10 700 rabahane, lisaks veel ca 67 000 liigini maaramata hane voi 

laglet. Arvukuselt jarp~esid hallrastas (ca 10 400 isendit) ja metsvint (7400). Vaid Lihte 

isendit kohati 16 linnuliigi puhul. Kciige sagedasemaks ehk enamates nimekirjades 

esinenud liikideks olid rasvatihane (61 nimestikku), vares (56), pasknaar (55), 

l~allrastas (54) ja harakas (49). Linnuliike, lnis esinesid vaid uhes nimekirjas, oli 32. 

Nagu eellniselgi aastal, oli ka tanavu k6ige pikem Siirve linnujnama nilnekiri (Jukka 

Hatva, Tuukka Kuupiainen, Jyrki l2ausa~l~o, Mati Martinson, Uku Paal, Harri 

Pietarinen ja Tuomas Seimola) - 124 linnuliigiga. Jiirgnesid Ra~uio P~rurnets (95 liiki), 

Marju Erit (74), Leho Anslaid (74) ning rank Tammekand (73). 



121  -- - -- Hirundo 17 ( I ) ,  2001 - -- - -. - - 

Eesti linnuatlas aastal 2004 

Tiinav~i kevadel alustas EOU peaacgu aastase ettevslinist~~stoo ]arc1 uue 

haudelindude Icvikuatlase \,ilitoi)dega. Atlaseruute said vaatlelad vdlida ii~terneti- 

poliise kaal.ciirnl<eiiduse k n ~ i d ~ l .  Neile, kes ise internetti ei kasuta, otsltl sob~ l~ lc  ruut 

kontoris kirlelduse jargi. Detse~nbri alguseks oli atlase kaastZiiilisi 335 11ing n,icl olld 

valltiiodeks vhlja valinud ille 750 ruudu. 

Detsembri lopuks 011 kaardirakenduse arelidaja AS Regio l u b a n ~ ~ d  inlcl-netti 

iiles p a m a  ka kaardirakenduse liikide levikuknartidega liillg iildise intoga ( 1 - ~ i n d ~ ~  

uuritus ja vaadeldud liikide arv). Pilt baartidel Iiakkab inuutuina vastav,>lt (lute 

kirjete lisanduinisega. Seeparast paluine mitte sattuda arevusse, kui Tc,it. I . L I L I ~ U  

kohta veel tuleinusi esitatud pole, sest siis pole me neid lihtsalt jiiudn~id veel 

andrnebaasi lisada. 2004. a. liipus plaanilne valjn saata lnnterjalid ka juba jiirgnevaks 

aastaks, et esirneste lindude registreerimine igati vfiimalik oleks. Osalt tcen~a sc:d,~ l<a 

vaatlejate innustamiseks v5litiibdega alustaina jubn varakevadel, et ka T V I ~  ruudus  

pesitsevad kakud ikka avastatud saaks. 

Lopetuseks palve koigilc vaatlejatelc, kes sel aastal atlasetiiid tegid: palun 

saatkc taidetud ankeedid ara esirnesel viiimalusel, et  me saaksime uue 

~Blitiiiiperioodi a l p s e k s  vfiimalikult adekvaatse p i l d ~  tehtud tZiiide hetkeseisust. 

Samuti palume vaatlejatcl, kellele on saadetud tapsustavaid ki~siinusi, neile 

vciimalikult kiiresti vastata, sest sellest sdltub Teie poolt esitatud ankectidc I6plik 

sisestainine. Kui Te soovite muuta oma ruuduvalikuid, siis palulne sellestki ineid 

inforineerida. 

Suur tanu neile, kes oma vaatlustulemused oigeaegselt edastasid! 

Jaamls Elts  €9 Aizrlrlrs I<trtrs 

Taas internetti linde maarama! 

2004. a. detsembr~st 2005. a. aprillini j3tkab EOU onia  internet^ kodulehel 
zusuzu e o y . ~ ~  li1uiurnaaramisv6istl~1st, mille kiigus iga kuu alguses pnnnnkse ara- 
arvainiseks valja 3-5 l inn~~fotot .  Erinevalt menukaks osutunud esimesest maaramis- 
v6istluscst jagatnkse n i ~ i t d  ulesanded lcahte erineva raskusastn~ega kategooriasse, 
Vdistluscga on  oodatud l l i t ~ ~ i n a  l<6ik huvilised! A ~ ~ h i n n a d  on viilja prunn~~d 11ii E,OU 
kui ka MTU Loodusajakiri. 



Anstn liild 2005 - ka~rnkzrll 

Kanakull valiti iiheteistkii~nnendaks aasta l i n u k s  ~nitmel pohjusel. Esiteks on 

muidugi vajalik liigi tutvustamine laielnale i~ldsusele, sest kanakull on Eestis olnud 

uks villatumaid roiivlinde la tema kol~ta on liikvel palju vaararvamusi. Esimene 2005. 

aasta lindu tutvustav artikkel illnus 25. novembril Viljandimaa maakollnalehes 

Sakala, kuhu toimetuses lisati kanakulli foto asemel hoopis hiireviu pilt. On illnne, et 

kanakulli (ja teiste roovlindude) tutvustamine on vajalik ja murdmist vajab arusaam, 

et iga kull ei ole kanakull. 

Teiseks on kanakulli arvukus meil vii~nasel kiimnendil kaks korda vahenenud, 

viilnasel hinnangul pesitseb meil vaid 400-600 paari. Teadmata on arvukuse languse 

pfihjused, mille selgitamine saab olema kanakulli-aasta tahtsaim, aga kindlasti ka 

k6ige raskem Lilesanne. Just madala ja kiiresti vaheneva arvukuse tdttu arvati kana- 

kull EOU soovitusel I1 kaitsekategooriasse. Vastavalt Looduskaitseseadusele tuleb 

selle kategooria liikide kaitse tagada vahemalt pooltel teadaolevatel pesapaikadel 

kaitsealade, l~oiualade viii pdsielupaikade moodustamisega. Aasta linnu tood 

algasidki juba 2004. aasta lopus kanakulli piisielupaikade nilnestiku moodustarni- 

sega, mille abil vdetakse kaitse alla 40 pesapaika. Kalljjuks peab nentima, et vdrreldes 

kanakulli arvukusega on pesi, mida kaitsta, vaga vahe teada. Seetiittu on k6ik teated 

kanakullipesadest oodatud kirja tee1 Eesti Ornitoloogiaiihingusse (pk 227, Tartu, 

50002), elektronpostiga aadressile Renno.Nellis@mail.ee viii allakirjutanu mobiil- 

telefonile 55542326. Teie abi on kanakulli kaitse tiihustamisel vaga vajalik! 

2005. aasta alguses on esimese iihingu liikmeid kaasava tegevusena plaanis 

korraldada kanakulli vaatluspaev, mis seisneks kanakulli sangijahi ja selle edukuse 

jalgilnises saagirohketes kol~tades. Tapsem info nii selle kui ka teiste tegevuste osas 

saadetakse iihingu liikmetele laiali vnrakevadel. Kutsun ides kdiki dliingu liikmeid 

aktiivselt osalema aasta linnu projektis! 

Renno Nellis 

2006. aasta lind on telne vale pikksaba - hanilane. Siis asub aasta linnu prolekti 

vedamn Monika Laurits. 

2007. a. on aasta linnu staatuses luiged, oma ndusoleku projekti juhtimiseks on 

and~lud Leho L~iig~ijfie. 



2004. aasta teisel poolel on EOU juhatus arutanud jooksvalt iihingu 

fillantsseisu ning tegeler~ud prolektitaotluste koostamise ja esita~nisega erinevatele 

rahastamisallikatele, et liartkida thiendavaid vahendeid iiliingu erinevate tegevus- 

valdkondade tcicis hoidmiseks ning laiendamiseks. Taiendavate teemadena on 

arutlusel olnud 2005. aasta rnais loppev Haiderneeste LIFE-Nntl~re projekti seis ning 

kaesoleval aastal kaivitunud uus samalaadne must-toonekure ning konnakotkaste 

kaitse korraldamisega tegelev projekt. Jul~atuse liikmed on kainud mitnletes 

maakondades ul i ing~~st  ja selle tegevusest raakimas ning huvilistele li~ide tundma 

dpetamas. Koos teiste Eesti Keskkonnaorganisatsioonide Koja (EI<O) partner- 

organisatsioonidega 011 arutatud ning uliispiiord~~rnistes osaletud v a p  erinevatel 

teemadel nagu pdllumajandus, GMO-d, kaitsealade reformimine, Nr1tul.n 2000, 

Euroopa Liidu LIFE-fondi saatus jpt. Uhingupoolne panus on antud meie 

katusorganisatsiooni BirdLifr Intrrnafiorlnli poolt korraldatud kampaaniatele ning 

osaletud selle iihenduse Euroopa strateegia ja tegevuskava valjatootamises. 

Tanu BirdLife-i Hollandi partneri Vogell?~sclzrn~zing Nrderlnnii, Prints Bernhardi 

Foiidi (Prirls Bernl~ard Cultut~fonds) ja Euroopa Liidu LIFE-projekti EAGLELIFE 

koosrahastamisele on dl~ingu kontoris niiud tiiiis uus ja kaasaegne pallundusmasin. 

EOU iidukogu pidas koosoleku 18. martsil Tartus, vaiksemas koosseisus 

koguneti 18. juunil Hiiiidemeestel. Kinnitati iihingu aastaaruaruie, jatkati EOU 

strateegia koostamist iiing kasitleti jooksvaid kiisimusi. Juhatust ndr~stnti Balti- 

Aineerika partnerlusprogrammile suunatud rahastainistaotluse osas. 16. detsenibril 

seisab ees jargmine koosolek, kus valitakse LILIS juhatus, otsustatakse, kuidas jatkata 

praeguseks seiskunud tood EOU strateegia koostamisel ning arutatakse uliingu 2005. 
nasta tegevuskava. 

JSrgmine EOU iildkoosolek toimub 2005. a. mfirtsi lopus Tartus 

2005. aasta suvepaevad leiavad aset juuli alguses 

Valgamaal, Middendorffide kantsis Hellenurmes 



IN MEMORIAM 

AINO KUMARI 
15. IX 1908 - 17. X 2004 

17. oktoobril 2004. a. lal~kus meie hulgast Eesti vanim linnu-uurija Aino 

Ku~nari, kes pi~liendus ol-nitoloogiale peaaegu I<olmveerand sajandi eest. 

Ta siindis 15. septeinbril 1908. a. Pcilva apteekri Rudolf Bergmanni pel-es. 

Paraku suri isa mcine aasta parast ja Aino kasvas iiles rndningase ~najaudusliku 

kitsikuse tingimustes. See mdjutas ka piirast Voru Tiitarlasteg~mr~ansiumi Idpetamist 

1927. a. Tartu ~ l ikoo l i s  alustatud loodusteaduse opingiid, nii et lopudiplom jai 

saavutamata; vahepeal, 1932-1935 oppis ta farmaatsiat. 

Loodusuurijate Seltsi ornitoloogia sektsiooni koosolekutel tutvus Aino telnast 

pisut hiljem stuudiumi alustanud Erik Sitziga (alates 1938. a. Eerik Kumari), kellega 

alates 1934. a. suvest tehti koos linnuretki (Matsalus, Ahja jiieorus, Natsi rabal jm). 

1940. a. solmiti Tartus abielu, jargmisel aastal koliti Tallinnasse, kus asuti toiile 

loodusmuuseumis. Augustis 1941 lahutas soda noorpaari mitmeks aastaks; Aino jdi 

m ~ ~ ~ i s e ~ i i n i  kogusid hoidma ja oli aastail 1944-1946 lood~~smuuseumi direktor. 

Siigisel 1946 jYtkus too Tartus, alul i~likooli zooloogiam~r~rseurnis, veebruarist 

1947 aga vastloodud TA Bioloogia Instituudis. Taas alustati loodusekspeditsioone: 

Ahja jdele, Koiva lammile, Rapina kanti ja Edela-Eesti pcilismetsadesse. Epohl~i- 

loonud Eesti rabade looduse uurimisel oli Aino iiks pohilisi osalisi; ta veetis pikki 

paevi vaatlustelgis linde pildistades ja nende kaitumist jalgides. Hilisema ea tervise- 

liinki seostas ta ikka rabadel veedetud suvedega ... Matsalu looduskaitseala algus- 

kiimnendil tegi ta sealgi linnuvaatlusi ja -1oendusi. Si~gised ja talved kulusid kogu- 

tud materjali analuiisimiseks, esmajoones lindude toitumise selgitamiseks. Enamuse 

Eerik Kumari kirjutatud tekstidest tippis iimber Aino, ent ta on ka ise kirjutanud 

kiuln~~~ekond teadustiiiid (rabak~~rvitsalistc toitumisest, mitme Eesti piirkorma haude- 

linnustikust ja lindude randest). Tnstituudi zooloogiasektoris tcilitas ta 1978. aastani, 

jaades edaspidigi huvi tundma ornitoloogide tegevuse ja kaekaigu vastti. 

Allakirl~~taiiu pdlvkonnasse, orna noorematesse kolleegidesse suhtus Aino 

Kumari - tenla onla sdnul - kui iseei~da lastesse. 1950. aastail Kumarite kodus paar 

korda kuus tudengitega peetud vestlusdht~~te illleks sisustajaks oli loornulikult ka 

Aino (ja mittt ainult kulinaarselt!). 

EOU auli~kmeiks vnlitute hulgas oli Aino Kumari 1992. a. esimene, ja "eel iile 

tosina nasta \,ciisime rii6mu tundn tellla teada sanniise tahtest ja kulalislnhkusest. 

Jadme teda tanutundes ~naletama kui linnuteadlast la sudamlikku inimpst. 
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IN MEMORIAM 

EINAR TAMMUK 
9. X 1960 - 4. I11 2004 

Einar Tamlnur oli looduskaitsja alates lapsep6lvest - juba 10-aastnselt veenis ta 

umber oma kula poisse, kel oli saanud igapaevaseks harjum~~seks ragulkadega 

tuvlsid jahtida. Alneti poolest sai Einarist looduskaitsla 1982. nastal, mil ta asus thcile 

Eesti Metsainstituudi Looduskaitse laboris. Sellest ajast algas tellla ernkordsclt 

viljakas tiio Eestiman kotkaste kaitsel ning j ~ ~ s t  kotkaste eest seislnisega seostame 

Einar Tammuri nime senimaani. 1989. aastal, mil taasiseseisv~~nud Eestis rajati 

rnassiliselt suhkruvatti tootvaid kooperatiive, tundis Einar vajadust lisada nende 

sekka ni~dagi erilist. Koos sopradega asutas ta Eesti esimese looduskaitsekooperatiivi 

"Kotkas", mille tegevuse eesmargks sai alul kotkaste kaitse, hiljem lisandusid ka 

teised looduskaitselised tiiod. 1993. a. tunnustati kotkakooperatiivi Eesti Taassiinni 

aul~innaga. Jargmisel aastal sai teoks ammune Laeva soostiku tundmadppirnisel 

targanud unistus - koos aateknaslastega onnestus Einaril moodustada Alam-Pedja 

looduskaitseala. Ka see ettevotmine palvis tunnustust - 1998. a. maarati Alam-Pedja 

looduskaitsealale Taani WWF poolt "Panda" aulund. Alan-Pedja hoidmisega seotud 

energiakulu ei osanud Einar kiill ette aimata. Puhkuseta, stressirohked toiiaastad 

votsid olna osa ja 4. martsil2004 seiskus Einari siida. 

Einar oli oma tegemistes erakordselt sihikindel. Ta oli orna ala t6eline 

asjatundja ja tal oli oskus koondada eesmarkide saavutamiseks asjatundjaid teistelt 

elualadelt. Nii suutis ta enda iiinber luua professionaalse meeskonna, kes kindlasti 

suudab alustatut edasi viia. Einari sooviks oli hoida Eestirnaa loodust niimoodi, et 

~neie  maa oleks saja aasta pdrast vahemalt sama elamisvaiirne kui praegu ning 

kotkaste uhked lennusiluetid illnestaks me maastikke ka tulevikus. 

Unnas Sellis 




