
Saateks 

Enalnuse sellest "Hirzmdo" numbrist vdtah enda alla jarjeliordne Eesti 

1innuharztldz1,ste komisjoni (HK) arzianne. Sellest Ira e.smupilgu1 vddru[~ar-a.cte 

lindzldega kuancpilt. Teine (ehklri lehekii~jenumhrite jiir-gi esirnene) pool selle.~t 

n~inlhrist 011 aga piihendirt~td iihe metsalitidz~de arviuku.se hinda172ise rnetoociikcr 

niiitlikule lcirjeldauu~isele - teema midu viimastes "Nirundodes" mitmcl lcorral 

puudzttatztd. Need artiklid toovad rnir7~1 urztst viiga hiisti esile "Hirundo" o.sa Eesti 

Ornitoloogiaiihingu eesn~arlride - Eesti linnztxtikzi kaitse, uurirnise ja tutvu.ctamise 

elluviimisel. Just kaunbc "kzlivrrdeja lakooniliste" HK arziunnete koostarnisel nihkuvad 

Eesti linnustiku niniekivja piirid vast kdige enam - zrzrsi liilre tuleh ansta aastult aina 

juurde. San7ztti saab ndnda aimzl selle.st, lcuidas seni iilihuruldci17e ek~siliiilaline ':jiir-skzt 

kaunis sagcdaks " n~uutuh. Parast HK avz~ande lugemist ei tohikski ehk kiiesoleva 

"Hirz~ndo" nulnbri liacmepildil olevat lindu enum eriti vddraparasek,r kutsuda. Paraku 

ei pruugi uga muutzrsed linnustikzns aluti sedapirli kiiia. Hoia/avaid ntiiteid, k~tiu'us 

kaunis tavaline linnuliik vdib kiiresti haruldaseks muutudu, ei ole kuhjziks ~*rrske otsida. 

Ndndu on siniraa jatkuvalt kehv olukord leidnud 'pidevul " kajastarnist lcahes eelmises 

"Hir~tndos". Samuti on moildzlva aastn lind - kunakz~ll kahjziks jzist sel viisil 

linnuteau'la.~te silma hakanztd. Bnnelcs vdi~naldab linnzistiku pidev seire siiiirrrseid 

langustrende aegsasti niar-gatcr jri ehk dnnestzib siis selle sziundutnise peutumiselcs 

lnidagi Ira ette vdttu. Sel1ek.s aga, et anda ztsaldztsviiir'mc pilt Eesti linnzistiku 

kaekaigust, on vaja usaldz~svaar-seid meetodeid Meetodeid loomade ziurimi.seks on 

viilja toiitutud palju, aina tiiZjtutukse valja znusi ning vunci mzrudeiulc.se. Ei ole rrga 
vdimalik leida nende seast meie aladele sobivud ilma nendega tutvztn~ufu. Osake 

sellisest lahenen~isest ongi jd~tdnzrd kaesoleva "Hirundo" kaante vahele. 

Ehkki kiiesolev triikis ei ole villiselt eriti erinev eelrnistest, on toimunud rnzrutzisi 

ka "Hirztndos", nii vormili,cees kui si.sulises pooles. Vczhetz~nzid on toimetaja, pisut 

muutunud toimetuskogct. Esimene rah\~usvahelisele uuu'itooriumile  lide el dud 

artiklitdlge on jdzldnud ajakir.ja Izodulehele. Sel tee1 saavad lageu'a tueva crll siindinud 

Eesti linde pztudzitavate teadniiste liitted edaspicli kutte- ning aru.saa&vaks kogzr 

maailma ornitoloogidele. Niiidakem siis maailmule, mida meil on - 

"Hirundo "toimetus ootab sdnumeid kdigilt linnuhzrvilistelt ja piiiiab nena'e ilrnumisele 

igati kaasu aidata. 

Hirzindo toimetaja 




