
tiirutaja
l i n n u h u v i l i s e   t e a b e l e h t     n r  3 4  •  a u g u s t  2 0 1 6

Lindude laevaloendused
Andrus Kuus, Veljo Volke, Andres Kalamees

Eesti mereosa (territoriaalmere ja majan
dusvööndi) pindala on 36 261 km². 
Ainult kitsal, umbes kahe kilomeetri 
laiusel ribal sellest on merelinnud ran
nast korralikult vaadeldavad. Samas üle 
poole meie merealast on alla 50 meetri 
sügavune ja võib leida kasutamist vee
lindude toitumis või peatumisalana.

Avamere linnustiku uurimiseks on 
kaks meetodit: lennu ja laevaloendu
sed. Mõlemal on oma plussid ja miinu
sed. Lennuk liigub loenduse ajal peaae
gu kümme korda kiiremini kui laev ega 
karda madalikke. Seetõttu sobib len
nuloendus suurte alade kiireks läbimi
seks, samuti loenduse tegemiseks väga 
madalatel merealadel. Samas muudab 
suur liikumiskiirus lindude määramise 
ja loendamise raskemaks, lisaks loen
datakse lennuloendusel linde enamas
ti palja silmaga umbes 75 meetri kõr
guselt. Laev liigub küll aeglaselt, kuid 
jätab loendamiseks rohkem aega, linde 
saab otsida ja määrata binokli abil ning 
tulemused on täpsemad.

Üksikuid laevaloendusi on Ees
tis tehtud varemgi, kuid regulaarselt 
hakkas Eesti Ornitoloogiaühing selle
ga tegelema 2005. aastal, kui rahvus
vahelise LIFE Nature projekti  “Mari
ne Protected Areas in the Eastern Baltic 
Sea” raames korraldas oma ala meister 
Jan Durinck siin laevaloenduse kooli

tuse ja treeningu. Esimesed loendused 
organiseerisid Läti kolleegid, neil osales 
teiste seas kaks eestlast ja loendused ula
tusid meiegi vetesse. Peatselt hakkasime 
ka ise loendusi korraldama ja nüüdseks 
on neid toimunud mitmesuguse ees
märgiga projektide raames (keskkon
namõju hindamine, esmane inventuur 
jms) ning mitme organisatsiooni (Kesk
konnainvesteeringute Keskus, Balti 
Keskkonnafoorum, Eestimaa Looduse 
Fond jt) juhtimisel või kaasabil. Loen
duste otseseks tegijaks on enamasti 
olnud Eesti Ornitoloogiaühing.

Nii laeva kui ka lennuloendus on 
oma olemuselt transektloendus, kus 
linde loendatakse liikuvalt platvormilt 
kindla laiusega loendusribal. Laeva

Laevaloenduse meeskonnas on tavaliselt kolm inimest Foto: EoÜ arhiiv 
ja linde vaadeldakse vaid laeva ühelt küljelt.

loendusel liigutakse tavaliselt kiiruse
ga 8–10 sõlme (u 15–18 km/h). Linde 
loendatakse 300 m laiusel ribal laeva 
marsruudi ühelt küljelt. Kindla laiuse
ga põhiribas esinevate lindude loenda
mine võimaldab välja arvutada lindu
de asutustiheduse. Loendamine ainult 
laeva ühelt küljelt lubab vähendada 
ebasoodsate keskkonnategurite mõju 
(vastupäike, tuul), samuti tööjõukulu. 
Loendusel osaleb enamasti vähemalt 
kolm inimest, kes vaheldumisi loen
davad, panevad tulemusi kirja ja puh
kavad. Linde loendatakse kahe minuti 
jooksul läbitavate lõikude kaupa. Lisaks 
loenduse põhiribas ja sellest kaugemal 
kohatud lindudele eristatakse peatuvaid 
ja lendavaid isendeid. 

Aasta linnu joonistusvõistlus

 Loe edasi lk 2 

Septembri keskpaigas algab aasta linnu 
joonistusvõistlus. Osaleda saab neljas 
vanuseastmes alates lasteaialastest kuni 
täiskasvanuteni. Tööde esitamise täht
aeg on 20. oktoober. Töid hindab asja
tundjate žürii. Võistlusel on muidugi 

ka auhinnad ning parimatest töödest 
koostatakse rändnäitus. Joonistusvõist
luse tingimused ja juhendi leiab aasta 
linnu veebilehelt www.eoy.ee/rasvatiha
ne alates 15. septembrist. Lisateave aad
ressil margus.ots@gmail.com.

Joonistus:  
Chintis 

 LundgrEn

http://www.eoy.ee/rasvatihane
http://www.eoy.ee/rasvatihane
mailto:margus.ots@gmail.com
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Loenduse põhiriba on omakorda jaga
tud osadeks: 0–50 m, 50–100 m, 100–
200 m ja 200–300 m laeva marsruu
dist. See võimaldab arvestada peatuvate 
lindude avastatavuse vähenemist põhi
riba kaugemates osades. Loenduse käi
gus fikseeritakse pidevalt ka marsruu
di punktide koordinaadid, mis hiljem 
seotakse vaatlusaja kaudu vaatlustule
mustega. 

Loenduseks kasutatav laev peab 
olema teatud mõõtmetega: väga väi
keselt kaatrilt nõuetele vastavaid loen
dusi teha ei saa. Üheks tingimuseks on 
näiteks see, et loendaja silm peab pare
ma nähtavuse huvides asuma vähemalt 
viie meetri kõrgusel veepinnast. Lae
val peab olema võimalik leida loenda
miseks koht, mis tagab hea vaatevälja 
ja pakub samas varju tuule eest. Prak
tikas on sellisteks kohtadeks osutunud 
enamasti kaptenisilla avatud küljed. 
Päris tähtsusetu pole ka laeva kodusa
dama asukoht, et sõit loendusalale liialt 
pikaks ei kujuneks. Aja jooksul oleme 
sõitnud üsna mitmel laeval. Viimasel 
ajal on meie heaks partneriks olnud Tal
linna Tehnikaülikooli meresüsteemide 
instituut; Soome lahes toimunud loen
dused oleme korraldanud nende uuri
mislaeval Salme.

Avamerega seotud linnuliigid võib 
jagada kolme rühma: põhjatoidulised 
sukelpardid, kalatoidulised liigid ja nn 
pelaagilised liigid. Kõige arvukamad 
on sukelpardid, moodustades peaaegu 
90% kõigist laevaloendustel kohatud 
lindudest. Sukelpartidest omakorda on 
kõige rohkem esinenud aule, järgnevad 
must ja tõmmuvaeras, ülejäänud liike 
kohtab laevaloendustel harva. Põhja
toidulised sukelpardid peatuvad merel 
tavaliselt suurte salkadena. Sageli moo
dustab meil peatuvate lindude arv 1% 
või enam kogu liigi rändetee populat
siooni arvukusest ja sellised peatuspai

gad on juba rahvusvahelise tähtsusega.
Kalatoidulised liigid peatuvad meie 

vetes hajusamalt. Arvukaimateks lii
kideks avamerel on kormoran, alk ja 
kaurid. Linnukaitseliselt on neist olu
lisimad kaurid, kes kuuluvad Euroo
pa Liidu linnudirektiivi I lisa liikide 
hulka, kelle kaitseks tuleb rakendada 
erimeetmeid. Meil esinevad valdavalt 
punakurk ja järvekaur, keda määra
misraskuste tõttu vaadeldakse tradit
siooniliselt koos. 

Pelaagilised linnuliigid veedavad 
suurema osa ajast mere kohal lenna
tes. Eesti vetes esinevad sellest rühmast 
kajakad, tiirud ja ännid. Arvukaima
teks liikideks neist on avamerel hõbe 
ja kalakajakas, linnukaitseliselt olulisi
maks liigiks väikekajakas.

Kõige rohkem laevaloendusi on 
toimunud Soome lahes – mitmesugus
te projektide raames kuus korda. Kõige 
ulatuslikum ornitoloogiaühingu poolt 
korraldatud loendus algas 2015. aasta 
kevadel ja lõpeb selle aasta detsemb
ris. Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

Sukelpardid on merel enamasti suurtes 
parvedes ja tõusevad laeva lähenedes 
lendu. Nende lugemiseks peab olema 
kogemust. Fotol on auliparv.  Foto: vELJo voLkE

merekeskkonna programmist rahastata
va projekti käigus kaardistatakse Soome 
lahe idaosa merelinnud. Esialgsed tule
mused viitavad vaeraste arvukale pea
tumisele selles piirkonnas. 2016. aasta 
kevadel loendati uurimisalal hulgali
selt väikekajakaid, mis näitab ala oluli
sust ka sellele liigile. Varasemate laeva
loenduste tulemustest on selgunud auli 
arvukas peatumine Soome lahe lääne
osas. Kahjuks kaasnevad veelindude 
arvuka peatumisega mõnikord ka prob
leemid. Näiteks Soome lahe lääneosas 
asuvale Neugrundi madalikule tahetak
se rajada nii tuuleparki kui ka loodus
kaitseala ja vaidlused madaliku tulevi
ku üle pole praeguseks veel lõppenud.

Kogu Soome lahe linnustikku hõl
mav kokkuvõte seni puudub. Eel
misel talvel uuriti lennuloendustel 
Maaülikooli teadlaste koostöös Kesk
konnaametiga läbi kogu Eesti mereala, 
sh Soome laht. Nii selle uuringu kui ka 
käimasoleva laevaloenduse tulemused 
on alles töötlemisel ja suuremaid kok
kuvõtteid on oodata järgmisel aastal.

Auli suuremad kogumid 
Soome lahes.  kaart: EoÜ

Soome lahel toimunud 
laevaloendused. 
kaart: EoÜ
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1 Neugrund 2007
2 Pakri 2007
3 Vaindloo-Uhtju 2009–2010
4 Tallinna madalad  2012–2013
5 Baltic Connector 2013–2014
6 Soome lahe idaosa 2015–2016

Lindude arv:
 1001 kuni 10 001 (24)
 101 kuni 1001 (103)
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Rasvatihane võib pesitseda nii vanades kui ka uutes post-
kastides, kui neis on mõni sissekäiguauk.  Foto: andrus EEsmaa 

See tihasepere on kasutusele võtnud hoopis  
suitsupääsukese vana pesa laudas.      Foto: aLEksEi hass

Võimalik, et see on Eesti kõige suurem rasvatihase  
pesa ja pesakast. Töökas lind vooderdas terve mesitaru  
põranda samblaga, kuigi pesa ise on vaid ühes nurgas.  Foto: oLEv kEnk/Err

Ootamatu avastus  
kogu talve nurgas seisnud grillilt.  Foto: vahur PooPuu

Rasvatihane on tavaline pesitseja aiapostides ja muudes 
püstistes torudes. Fotol olev pesa oli näiteks vanas kaevu-
torus. Poolas varssavis pesitseb aiapostides koguni 80% 
sealsest asurkonnast.  Foto: imbi rubEr

Rasvatihane on Eesti kõige sagedasem pesakastilind ja puuõõnes 
pesitseja. Üllatavalt sageli võib aga tema pesa leida aga ka maja
räästast, aiapostist või koguni postkastist ja muudest ootamatu
test kohtadest.

Rasvatihase (eba)tavalised pesakohad

Hoolimata kuumavast päikesest õnnestus sel pesakonnal keset lagedat 
platsi asuvas korvpallilaua torus lennuvõimeliseks saada.  Foto: kaLLi sEin
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Sabatihane

Sabatihast ei ole võimalik ühegi teise 
meie linnuga segi ajada – ta meenutab 
pisikest kohevat lumepalli, mille otsa 
on torgatud pikk saba. Saba on isegi 
pikem kui terve keha koos peaga. Isas 
ja emaslind on sarnased. Vanalindude 
pea on valge, äsja lennuvõimestunud 
poegade silma kohal kulgeb tahapoole 
lai tume kulmukaar. Sabatihase laulu, 
mis sarnaneb sinitihase trillerdusega, 
kuuleb harva. Kutsehüüd on kolmesil
biline „tsiitsiitsii“, tihaste segasalkade 
sidinast eristub selgelt sabatihase kare 
„tserr“.

Sabatihane on Euraasias laialt levi
nud Portugalist ja Briti saartest Jaapa
ni ja Kamtšatkani. Eestis on sabatiha
ne ebaühtlaselt levinud sage haudelind, 
läbirändaja ning talvitaja. Sabatihaseid 
pesitseb meil 50 000 – 100 000 paari 
ja talviseks arvukuseks hinna takse 
10 000 – 100 000 isendit.

Sabatihane pesitseb niiskemates, 

rohke alustaimestikuga leht ja sega
metsades, samuti metsistunud parki
des ja puisniitudel. Pesa ehitab ta leht
puule või kuusele kas vastu puutüve või 
punub selle oksahargile toetuvana peen
te okste külge. Pesa võib paikneda väga 
erineval kõrgusel, nii 1,5 kui ka 15 m 
kõrgusel. Ovaalne pesa on üleni kinni
ne ning lennuava on pesa külje ülaosas. 
Peamiseks pesamaterjaliks on rohu
kõrred ja sammal, pealt kaetakse pesa 
samblike ja kasetohu ebemetega. Seest 
vooderdab sabatihane pesa paksult sul
gedega. Sabatihase täiskurnas on 8–13 
valget punapruunide täppidega muna. 
Haudumine kestab 12–14 päeva ning 
haub vaid emaslind, keda isaslind kogu 
haudeperioodi jooksul toidab. Pojad 
lahkuvad pesast 14.–19. elupäeval. Poe

Sabatihase pesa võib olla niihästi madalal 
põõsastikus kui ka kõrgel puuharude 
vahel. Valmis pesa on enamasti pealt 

kinnine ja väikse lennuavaga.  
Foto: nEEmE sihv

Sabatihase poeg on tumepruuni maski ja valge mütsiga. Foto: uku PaaL

Sabatihase 
pesitsusaegne levik. 

Sabatihane meenutab 
sabaga lumepalli või 
pulgakommi.

"PuLgakomm, LEndav PuLgakomm." 
LoodusE aasta Foto 2014  
žÜrii tunnustus LoomaPortrEEdE 
katEgoorias:  
kiLvar kEssLEr

Sabatihane ja kukkurtihane
Margus Ots

Sabatihane ja kukkurtihane ei kuulu lindude süsteemis meie teiste tihastega 
 samasse, tihaslaste sugukonda (Paridae), vaid on nende veidi kaugemad sugula
sed ja kuuluvad omaette sugukondadesse, vastavalt sabatihaslased (Aegithalidae) 
ja kukkurtihaslased (Remizidae).

gade toitmisega tegelevad peale mõle
ma vanalinnu mõnikord ka teised saba
tihased, kes viimaste uuringute järgi 
on vanalindude lähisugulased (vennad, 
õed jt). Sabatihase toiduks on peamiselt 
putukad ja teised väikesed selgrootud. 
Lindude toidumaja juurde satub saba
tihane talvel juhuslikult.

Septembrisoktoobris rändab osa 
sabatihaseid lõuna ja lääne poole. Sügi
seks ja talveks jääb sabatihase pesakond 
kokku ning on koos ka rändeteel. Kuna 
karmidel talvedel hukkub sabatihaseid 
massiliselt, on tema arvukus meil üpris
ki kõikuv. Rõngastatud lindude taaslei
dude põhjal on teada, et Taanis elas üks 
sabatihane vähemalt 11 aasta ja 1 kuu 
vanuseks. Tavaliselt elab sabatihane vaid 
kahe kuni kolmeaastaseks.
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Kukkurtihane

Kukkurtihane on väike pruunikas lind 
helehalli pea ja musta maskiga. Mask on 
isaslinnul laiem ning emaslinnul väik
sem ega ulatu laubani. Noorlinnud on 
helehallikaspruunid ja must mask puu
dub üldse. Kukkurtihase kutsehüüd on 
väga peen ja kõrge venitatud „tsiii“ või 
ka kolmeosaline „tsitsitsi“. Kukkur
tihase laul koosneb kutsehüüdu
dega põimitud sirinatest ja 
viledest.

Kukkurtihase paar (all isane) peaaegu 
valmis pesal. Punuda on jäänud vaid 

torujas sissekäik. Foto: Jaak sarv

Vahel võib puudel rippumas näha ka 
vanu pooleli jäänud pesakausse.  
Fotol on isaslind.   
Foto: toomas mastik

Kukkurtihase poeg on hoopis helepruun ja ilma maskita.  Foto: uku PaaL

Kukkurtihase 
pesitsusaegne levik. 

Kukkurtihane on levinud Euroopas 
ja LääneAasias, levila ulatub Pürenee 
poolsaarest läänes Altaini idas. Euroo
pas on levila põhjapiiriks KeskRootsi ja 
Eesti. Vahemereäärsed kukkurtihased 
on paiksed, põhjapoolsemad linnud tal
vitavad LõunaEuroopas ja LähisIdas.

lammipajustikku sirguva kase või rem
melga, harvemini paju või lepa oksa 
külge. See keerukas ja vastupidav ehitis 
on valmistatud taimekiududest ja vil
last ning võib oksa küljes säilida mitu 
aastat. Ühes pesas mitu korda siiski ei 
pesitseta. Pesa ehitamist alustab tavali
selt isaslind, kes teeb valmis pesa aluse 
ja välisseina, sisemuse vooderdab aga 
emaslind. Isaslinnud rajavad kevadel 
ka mitu mängupesa, mida pesitsemi
seks ei kasutata. Kukkurtihase täiskur
nas on 6–8 valget muna. Haudumine 
kestab 12–15 päeva ja pojad lahkuvad 
pesast 15.–20. elupäeval. Kukkurtihase 
toiduks on peamiselt putukad ja teised 
väikesed selgrootud. 

Kukkurtihane saabub Eestisse april
lis, kuid varajastel kevadetel võib neid 
kohata juba märtsi lõpus. Sügisel lahku
vad kukkurtihased meilt septembris ja 
oktoobri alguses, ent üksikuid isendeid 
vaadeldakse veel novembriski. Eestis on 
kukkurtihast korra ka talvekuudel vaa
deldud – 29. detsembril 2009 Pärnu
maal Pikla kalatiikide roostikus.

Rõngastatud lindude taasleidu
de põhjal on teada, et Ungaris elas üks 
kukkurtihane vähemalt seitsme aasta 
vanuseks. Tavaliselt elab kukkurtihane 
vaid kahe kuni kolmeaastaseks. 

Eestis on kukkurtihane uustul
nuk, kelle esimesed pesad leiti 1950. 
aastate keskel Kasari suudmeluhalt 
Läänemaal ning Pedja jõe alamjook
sult nüüdsel AlamPedja looduskait
sealal. 1950.−1960. aastail arvati neid 
Eestis pesitsevat kuni 10 paari. 1970. 
aastate alguses asustas ta ka Tartu 
ümbruse luhad ning arvukuseks hin
nati 15−30 paari. Järgmine, eriti mär
kimisväärne levimislaine leidis aset 
aastail 1987−1989, misjärel kukkur
tihase asurkond kasvas suurusjärgu 
võrra, 100−300 paarini. Liigi arvukus 
kõigub aastati suures ulatuses, kuid see 
on tasapisi aina suurenenud ning prae
gu hinnatakse kukkurtihase haudepaa
ride arvuks 400−600.

Meil elutseb ta peamiselt pajustu
nud ja roostunud luhtadel, jõe ja jär
vekallastel ning mereranniku lahesop
pides. Oma iseloomuliku rippuva pesa 
rajab kukkurtihane tavaliselt keset 
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Madukotkas on 
rändlind, kes talvi
tab Aafrikas Saha
ra kõrbest lõunasse 
jäävates savannides, 
üksikud linnud jäävad 
ka LõunaEuroopas
se, Vahemere põhjakal
dale. Eestisse saabuvad 
madukotkad tavaliselt 
aprilli keskpaigast alates 
ja lahkuvad enamasti sep
tembris, kuid erandjuh
tudel on linde kohatud ka 
veel oktoobris. Madukotkad 
nagu teisedki suured 
haukad (suurkonna
kotkas, harksabad) on 
omamoodi „kroo
nilised hulkujad“, 
kes kolavad ringi ka 
põhja pool oma sün
nikodu. 1936. a suvel 
lasti Tartumaal Laiuse 
kihelkonnas madukotkas, 
kes oli 1932. aastal rõngas
tatud Lätis Pabaži lähedal. Jär
jest rohkem kohatakse madukotkaid ka 
Soomes. Esimene vaatlus põhjanaabrite 
juures tehti 4. oktoobril 1979 Virolah
tis. Samas paigas on soomlased teinud 
enamiku oma madukotkavaatlustest.

Eesti kuuest pesitsevast kotkaliigist 
on madukotkas kõige haruldasem ja 
ainuke, kelle pesa meie aladel sel aasta
tuhandel pole leitud. Arvatakse, et aeg
ajalt võib mõni paar meil siiski pesitse
da. Madukotkas on siin nii haruldane, 
et kõik vaatlused peab kinnitama Eesti 
Ornitoloogiaühingu juures tegutsev 
Eesti linnuharulduste komisjon. Madu
kotkas on taandumas kogu KeskEu
roopast. Põhjuseks peetakse inimtege
vuse mõju suurenemist ja sellega seoses 
tema  toidulaua vaesumist. Tüüpilise 
monofaagina toitub madukotkas põhi
liselt roomajatest. 

On 
olnud 
aegu, 
mil madu
kotkad pesitse
sid Eestis regulaar
selt. Näiteks oli see nii 
eelmise sajandi esimesel 
poolel. Tol ajal olid madu
kotka toitumisolud tunduvalt soodsa
mad: metsaheinamaad ja jõeluhad olid 
niidetud, metsad korrastatud, põllud 
maaparandusest puutumata ning leidus 
rohkesti kiviaedu, eriti Eesti läänepool
ses osas ja saartel. See oli aeg, mil leiti 
mitmeidki pesi. Pesade otsimise motii
viks oli  praeguste loodussõprade vaate
vinklist taunitav tegevus – munade kol
lektsioneerimine. Tegelikult oli see pesa 
rüüstamine, sest madukotka kurnas on 
vaid üks suur valge muna. Linnuharul
duste komisjoni aruannetest selgub, 
et Eestis korjati madukotka mune 19. 
sajandi lõpul kahel korral ja 20. sajandil 
seitsmel korral; neist seitsmest korjami
sest kuus toimus enne Teist maailmasõ
da või selle ajal. Ühtlasi on teada kaks 

munaga pesaleidu, mille puhul võib 
samuti oletada, et munad läksid kellegi 
kollektsiooni. Peale munade korjami
se lasti („kollekteeriti“!) ka vanalinde. 
Näiteks: 15.05.1936 Mihkli khk., Pär-
numaa, emaslind, pesa 1 munaga (lastud 

ja muna kollekteeritud, mõlemad isik-
likus kogus).

Kuni 1960. aastate teise poo
leni käis aktiivne „kullisõda“, kus 
jahimehed said iga lastud „õela ja 

jahifaunat kahjustava kulli“ jalgade 
viimise eest jahindusklubisse pree

miapunkte. Preemiat maksti küll vaid 
rooloorkulli, kanakulli ja raudkulli 
eest, sest kotkad olid alates 1957. aas
tast looduskaitse all, kuid „paber on 
paber“ ja tegelikult lasti tol ajal ka kot
kaid; muu hulgas sattus kogumispunkti 
ka sinakashalle madukotka jalgu.

„Ussikull“ pesitseb eelkõige raba
servade männikutes ja luitemännikutes. 
Valgevenest pärit vaatlustulemuste põh
jal on talle eriti meelepärased metsiste 
mängupaigad. Pesa ehitab ta tavaliselt 
männipuu võrasse, kus seda on teine
kord vägagi raske märgata. Madukotka 
pesi leitakse harva ka seetõttu, et erine
valt teistest suurtest röövlindudest teeb 
ta enamasti igal aastal uue pesa. Eestis 
on Pärnumaalt teada siiski üks 10 m 
kõrgusel männi tipus asunud pesa, kus 
lind pesitses kahel aastal järjest (1942 
ja 1943). Valgevenest Vitsebski oblas
tist on teada kaks pesa, kus madukot
kas pesitses koguni kolmel aastal jär
gemööda. Asustatud madukotka pesa 
reedavad pesa lähedusest leitavad suled, 

Madukotka levikukaart.  
Aafrika keskosas on vaid talvitusala, 
aasta ringi elavad madukotkad Indias 
ja Indoneesia väiksematel saartel.  
kaart: birdLiFE intErnationaL

Väikekonnakotkast suurem ja kaljukotkast väiksem haugaslane. Emas
lind isasest veidi suurem. Noor ja vanalinde on raske eristada. Saagijahil 
kasutab nii rappelendu kui ka vastutuules hõljumist. Lennupilt suhteli
selt lai, kotkalik. Toiduks olevaid madusid veab enamasti nokas, kusjuu
res kolmandik kuni pool vonkleb nokast väljas. Võib segi ajada heleda 
hiireviu ja herilaseviuga.

Salapärane madukotkas
 Eedi Lelov, Kotkaklubi madukotka liigikoordinaator

• Tiibade siruulatus  kuni 180 cm. 
• Keha üldpikkus kuni 65 cm.

• Kaal 1700–1900 g.
• Ülapool hallikaspruun, alapool hele, valge.

• Tiiva alapoolel pole tiivanuki kohal tumedat  
  laiku (koma). 

• Pea jäme, kakulik, kael lühike, eriti märgatav istudes.
• Jalad ja nokk sinakashallid. 

• Hääl hele, kõlav ja meloodiline „jüok“.
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räppetombud ja roojalärakad. Pesa on 
vooderdatud männiokste tippudega. 
Pesa kõrgus maapinnast sõltub puis
tust. Pärnumaal on näiteks pesa leitud 
ka kuue meetri kõrguselt männi võrast 
(1945. a). Vitsebski oblastist avastatud 
kahe samal ajal asustatud madukot
ka pesa kaugus teineteisest oli u 6 km. 
Valge venes on madukotkas pesitsenud 
vaid umbes kilomeetri kaugusel asusta
tud kaljukotka pesast, 700 meetri kau
gusel kalakotka ja 1,5 km kaugusel 
musttoonekure pesast.

Eesti madukotkaste pesaelust tea
takse väga vähe. Munakorjajate kroo
nikat lugedes selgub, et madukotkas
te mune on pesadest võetud esimesest 
lehekuu päevast sama kuu keskpaigani.

Madukotka muna on valkjas, suur 
ja kogukas. Näiteks 1. mail 1942 Pär
numaalt kollekteeritud muna mõõtmed 
olid 77,5 × 60,6 mm. Haudeperiood 
on madukotkastel küllaltki pikk, 46–48 
päeva, ja pärast õnnelikku munast koo
rumist läheb veel 60 päeva, enne kui 
noor lind lennuvõime saavutab.

Nagu nimigi ütleb, toitub madu
kotkas madudest. Meie maal on tal vali
da vaid rästiku ja nastiku vahel, erand
juhtudel püüab ta ka mõne hiire ja 
linnupoja. Kleenukesed arusisalikud 
kõhtu eriti ei täida. Eestis kunagi las
tud madukotkaste magudest on leitud 
kümme roomajat: neli rästikut, viis 
määramata madu ja üks arusisalik. Vit
sebski oblasti 51st madukotka saakob
jektist olid 17 rästikud,14 nastikud ja 
14 määramata maod. Sealsetes rabades 
ulatub rästikute asustustihedus üheksa 

isendini hektari kohta. Eesti roomajate 
asustustiheduste kohta andmeid ei ole. 
Madukotkas ei ole madude mürgi suh
tes immuunne. Teda kaitseb vaid tihe 
sulestik ja osavus. 

Roomajat, olgu see siis rästik, nas
tik või arusisalik, on kõige lihtsam 
tabada madala taimkattega aladelt. Sel
listeks aladeks on eelkõige siirdesood, 
kõrgsood, raielangid ning põlendikud, 
samuti kruusakattega metsateed ja põl
lumajanduskõlvikuid ühendavad teed 
suurte sooalade läheduses. Teedel käi
vad maod end soojendamas. Sobivad 
paigad saagiotsinguks on ka freestur
baväljad, eelkõige nende veidi rohtu

Madukotkastel on vaid üks poeg,  
keda tuleb hoolega kaitsta. Foto on tehtud Prantsusmaal.  Foto: bErnard JoubErt

Madukotkas on suure pea ja pruuni seljaga.  Foto: aravind vEnkatraman 
Foto on tehtud Indias, kus madukotkad elavad aasta ringi. 

• Tiibade siruulatus  kuni 180 cm. 
• Keha üldpikkus kuni 65 cm.

• Kaal 1700–1900 g.
• Ülapool hallikaspruun, alapool hele, valge.

• Tiiva alapoolel pole tiivanuki kohal tumedat  
  laiku (koma). 

• Pea jäme, kakulik, kael lühike, eriti märgatav istudes.
• Jalad ja nokk sinakashallid. 

• Hääl hele, kõlav ja meloodiline „jüok“.

nud servad ja kuivenduskraavide kal
dad. Kui kuivendamata soodrabad 
püsivad muutumatuna aastakümneid 
või isegi aastasadu, siis raielangid on 
madukotkale saagipaigaks vaid mõne 
aasta. Raielank võsastub ja kuigi seal 
võib madusid elada, ei saa suur lind 
neid lihtsalt kätte.

Madukotkal on saagipüüdmiseks 
kaks põhilist viisi: varitsus kusagil kõr
gemal kohal istudes või hõljuv ja raplev 
lend jahiala kohal. Tavaliselt lendab lind 
u 30–40 meetri kõrgusel ja ikka nii, et 
ereda päikese korral jääks valgus seljata
ha. Asko Lõhmus on Eestis madukotka 
toitumisala suuruseks pakkunud 9 km2 
(IdaVirumaal 1992. aastal) ja 25 km2 
(1978. a suvel KeskEestis).

PõhjaValgevenes on madukotkaid 
saagijahil kohatud kuni 6 km kaugusel 
asustatud pesast.

Sel aastatuhandel on madukotkaid 
vaadeldud peaaegu kõigis Eesti maakon
dades. Vaid Hiiumaale, kus veel 1980. 
aastatel teda regulaarselt nähti, pole ta 
viimaste aastate jooksul jõudnud. Ena
mik vaatlusi pärineb siiski Lääne ja 
LoodeEestist. Seal on ka linnuvaatle
mise aktiivsus suurim, eelkõige kevad
perioodil. Ühtki kinnitatud madukot
ka vaatlust pole teada vaid 2007., 2013. 
ja 2015. aastast. Madukotka viimane 
teadaolev pesaleid jääb meil aga kogu
ni 1971. aastasse, lennuvõimestunud 
noorlindu nähti viimati 1983. aastal.

Palume kõigist, ka väga vanadest 
madukotkale viitavatest vaatlustest 
teada anda linnuharulduste komisjoni
le aadressil margus.ots@gmail.com või 
postiga aadressil Veski 4, Tartu.
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2015. aastal varustasime Eesti Ornit
oloogiaühingu uuringu käigus Kesk
konnainvesteeringute Keskuse toel 
GPSsaatjaga seitse suurkoovitajat. Sel 
aastal õnnestus saatja andmed kätte 
saada kolmelt linnult: Viljandimaalt 
pärit Barklaylt, Struvelt LääneViru
maalt ja Schillingilt Järvamaalt. See 
andis esmakordse võimaluse uurida 
Eesti suurkoovitajate rändeteid. Senine 
teave põhines vaid 11 rõngastatud koo
vitaja taasleiul.

Eesti lindude ränne. 
Tarvo Valker. Kirjastus 
Varrak, 2016. 216 lk.

Viimane Eesti lindude 
rännet käsitlev raamat 
ilmus 1975. aastal. Pä
rast seda on tänu teh
noloogia arengule 

teadmised sel teemal oluliselt täienenud 
ning uue põhjaliku ülevaate ilmumine 
väga tänuväärne. Lindude ränne on äär
miselt keeruline ja mitmekülgne nähtus. 

Seepärast on tõeline proovikivi välja va
lida, millest ja kui põhjalikult kirjuta
da ning kuidas seda lihtsas keeles esita
da. Raamatus on püütud käsitleda kõiki 
teemasid alates rände uurimise ajaloost 
kuni kliimamuutusteni ning vaatlusko
ha, aja ja tehnika valikuni. Mõnele tee
male on pühendatud lõiguke, teisele mi
tukümmend lehekülge. Pikemates pea
tükkides on raamat kohati liiga detailne 
ja tavalisele linnusõbrale ehk raskesti jäl
gitav. Autori valikul on läbivalt rohkem 
tähelepanu pööratud toimunud muu

Linnuhuvilised soovitavad

Eedi (istub) ja tema kaaslane.  
Foto PEsakaamErast: ain nurmLa

Mullu oktoobris toimusid Karula rah
vuspargis Eesti Ornitoloogiaühingu 
ja Kotkaklubi koostöös talgud, mille 
käigus puhastati ligi kaks kilomeetrit 
Saera oja (vt Tiirutaja nr 31). Lootsi
me, et seal kandis elav musttoonekurg 
Eedi või mõni tema liigikaaslane leiab 
suvel selle koha üles ja saab hõlpsamini 
kala püüda. Nüüd võime julgelt öelda, 
et töö sai tehtud asja eest. Sel aastal käi
sid Eedi ning vähemalt üks ilma mär
gisteta musttoonekurg puhastatud lõi
gul korduvalt toitumas. Eedile oli see 
paik koguni kõige sagedamini kasuta
tud toitumisala! Satelliitsaatja on mää
ranud tema asukoha sel lõigul enam kui 
40 korral. 

Eedi pesas oli 2016. aastal neli 
muna (esimene 11. aprillil), millest koo
rus kolm (esimene 15. mail) ja lennu
võimestus juuli teisel poolel kaks poega. 
Enamvähem samamoodi ja samal ajal 
kulges pesitsus ka Karula teise musttoo
nekure pesas, mida saime jälgida veebi
kaamera kaudu. Oma osa nende edukas 
pesitsemises võis olla ka talgutel. Eedi 
asus rändele lõuna poole 12. augustil, 
kuu aega varem kui mullu. Tema talvi
ne sihtkoht on tõenäoliselt Saudi Araa
bias, kus ta veetis ka läinud talve. 

Tänavu sügisel korraldab Eestimaa 
Looduse Fond seitse musttoonekure 
talgut, neist kolm Karula kandis. Vaata 
veebilehelt www.talgud.ee.

Must-toonekurg Eedi tänu talgulistele
urmas sellis

Satelliitsaatjaga suurkoovitaja.  
Foto: tarmo mikussaar

Eesti suurkoovitajate rändeteed
Riho Marja, Jaanus Elts

Suurkoovitajate 
rändeteed.  
kaart: riho marJa

Kõik kolm lindu asusid rändele 
pärast ebaõnnestunud pesitsemist. Esi
mesena startis 19. juunil Schilling, kes 
jäi 29. juunil pidama Lakolki ja Mjol
deni vahelisele rannikualale Taanis. 20. 
juunil retke alustanud Barklay oli järg
misel päeval juba Rootsis ja Saksamaal 
ning 23. juunil Hollandis Waddenzee 
piirkonnas. 21. juunil startinud Stru
ve lendas talveks koguni Inglismaale 
North Woottonisse, kuhu jõudis 11. 
juulil. Kõik kolm lindu veetsid oma 

tustele lindude rändekäitumises. Samas 
on üllatavalt vähe juttu näiteks Eesti 
lindude uurimisest satelliitsaatjate abil, 
pole mainitud Eesti teadlaste kliima
muutuste ja rände seoste uuringuid jm. 
Raamatus on pikad tabelid süstemaati
lises järjestuses liikide rändeaja ja oluli
semate koondumispaikade kohta Eestis. 
Samas võinuks kas või tuntumate liiki
de kohta olla ülevaatlik skeem fenoloo
gilises järjestuses. Loodetavasti võetakse 
järgmisena põhjanaabrite eeskujul ette 
Eesti lindude rändeatlase koostamine. 

Barklay
Struve

Schilling

Kevadränne
Sügisränne

talve üllatuslikult väiksel alal (48, 54 ja 
126 km²).

Sel kevadel asus 6. aprillil esime
sena koduteele Inglismaal talvitanud 
Struve, kes oli 8. aprillil tagasi eelmi
se aasta  pesitsuspiirkonnas. 7. april
lil Hollandist startinud Barklay jõu
dis vanasse pesitsuspaika juba järgmisel 
päeval ning 14. aprillil Taanist alusta
nud Schilling 18. aprillil. Kõigi kolme 
linnu esimene pesitsuskatse ebaõnnes
tus ka sel aastal. Vaid Schillingil õnnes
tus tuvastada järelkurn, kust koorusid 
ka pojad.

http://www.talgud.ee
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eOÜ 20. suvepäevad

2.–3. juulil toimus Lahemaa servas Kolgal Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suve
seminar ehk 20. suvepäevad. Osalejaid saabus sel aastal 163, kelle seas oli ühin
gu liikmeid ja külalisi peaaegu võrdselt. Viimaste aastate meeldiva suundumuse
na oli taas näha palju lapsi ja noori. Ürituse baasiks olnud Kolga kool ning kaunis 
ja mitmekesine piirkond lõid suurepärased eeldused päevade kordaminekuks. Ka 
suviselt vahelduv ilm pidas ennustust hoolimata peaaegu lõpuni vastu peamiselt 
päikselisena. Täname kõiki osalejaid, abilisi ja toetajaid, eriti Keskkonnainvestee
ringute Keskust. Suvepäevade kroonika ja viited pildigaleriidele leiad EOÜ vee
bilehelt www.eoy.ee. 

Tornide linnuvaatluspäev
14. mail toimunud tornide linnuvaat
luspäeval vaadeldi linde 15 vaatlustor
nist ja Eesti kõrgeimalt mäelt ehk Kivi
õli poolkoksimäelt. Kõige liigirikkama 
torni tiitli sai vaatluspäevade kuueaasta
ses ajaloos juba neljandat korda ülekaa
lukalt Pärnumaal asuv Kabli vaatlustorn 
111 liigiga. Tulemus jääb vaid kolme lii
giga alla sama koha käes olevale vaat
luspäevade rekordile. Teise koha saavu
tas 86 liigiga Haeska torn Läänemaal ja 
kolmanda 72 liigiga Aardla torn Tartu
maal. Kokku nähti ja kuuldi 167 linnu
liiki, mis on vaatluspäevade kolmas tule
mus. Kõige põnevamad liigid olid vae
nukägu Rumpo vaatetornis Vormsil ja 
punaharksaba Valgamaal Tellingumäel. 
Suur tänu kõigile osalejatele, juhendaja
tele ja koordinaator Thea Permile. 

13. augustil toimus Hiiumaal 22. linnu
vaatlemise võistlus ehk linnuralli Esto
nian Open. Võistlejatel tuli saarel 14 
tunni jooksul üles leida võimalikult palju 
linnuliike. Osales seitse võistkonda Ees
tist, kuus Soomest ja üks Lätist kokku 55 
liikmega. Ralli võitis 125 liigiga Soome 
meeskond METS. Parim Eesti võist
kond Läänemaa Linnuklubi jagas 122 
liigiga teist kohta. Naiskond Eesti Nai
sed tegi ajalugu sellega, et läbis esimest 
korda kogu ralli jalgsi. Hiiumaalt leiti 

 Foto: margus kuPP

 Foto: margus kuPP
 Foto: margus kuPP  Foto: kErsti kinks
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Vaenukägu.  Foto: katarina tomPs

Parim Eesti meeskond.  
vasakuLt: tarvo vaLkEr, hannEs PEhLak, mati kosE, rEnno nELLis, Lisaks Foto autor LEho LuiguJõE

 päevaga kokku 168 linnuliiki. Kesiste 
tulemuste üheks põhjuseks oli kindlas
ti sel päeval valitsenud halb ilm. 2003. 
aastal Hiiumaal toimunud rallil leidsid 
võitjad sealt 148 ja kõik osalejad kokku 
koguni 182 liiki. Huvitavamad liigid 
olid seekord koldjalghõbekajakas, must
viires, kaljukotkas, 11 kanada laglet, kaks 
veetallajat ja mudanepp. Linnurallit kor
raldavad klubid Estbirding ja Viron Lin
tuseura. Järgmisel aastal toimub võistlus 
12. augustil LääneVirumaal.

estonian Open 2016

http://www.eoy.ee
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Augustis alustas Eesti Ornitoloogia
ühing projekti, mille käigus analüü
sitakse ühingu liikmete ja partnerite 
abiga organisatsiooni hetkeseisu ning 
muudatuste vajadust. Vaatluse all on 
sellised olulisemad valdkonnad nagu 
organisatsiooni tegevussuunad,  juh
timine, liikmeskond, partnerlussuh
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Keskkonnaminister Marko Pomerants 
andis 9. mail keskkonnakuu avamisel 
üle Eesti looduskaitsemärgid, mille teis
te seas pälvisid Eesti Ornitoloogiaühin
gu direktor Andres Kalamees ning loo
dusajakirjanik, linnusõber ja ühingu 
liige Toomas Jüriado. Andrese teekond 
Eesti looduskaitses algas LääneEesti 
saarte biosfääri kaitseala teadusdirekto
ri ja hiljem direktorina. Pärast seda on 
ta peaaegu kaks aastakümmet juhtinud 
Eesti Ornitoloogiaühingut ning osaleb 
ise ka paljudel välitöödel, juhendab lin

Looduskaitsemärgi 
kandidaadid. 
Vasakult esimene 
Toomas Jüriado, 
kolmas Andres 
Kalamees.

nuvaatlusi jm. Tänu Toomas Jüriadole 
on aga ornitoloogiaühing saanud pärast 
taasasutamist tugeva liikmeskonna ning 
tegutsenud edukalt hariduse ja teavitu
se vallas. 

Looduskaitsemärke annab Kesk
konnaministeerium välja alates 2011. 
aastast. Märgiga tõstetakse esile neid, 
kellel on suuri teeneid Eesti looduse 
uurimisel, loodusteadmiste levitamisel 
ning looduskaitse edendamisel, aren
damisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel 
kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Looduskaitsemärgid

Noored looduskaitsjad 
keskkonnaministriga (tagumine).   
Foto: kEskkonnaministEErium 

5. juunil andis keskkonnaminister 
Marko Pomerants Pärnus 19 noore
le üle noore looduskaitsja märgi. Selle 
tunnustuse said ka neli Eesti Ornitoloo
giaühingu liiget: Art Villem Adojaan, 
Rainer Grosberg, Pelle Mellov ja Agnes 
Pajula. Neist kolm esimest on Tartu 
Loodusmaja linnuringist ning osalenud 
välitöödel, rõngastamisel, paljudes laag
rites, viktoriinidel jm. Art Villem võitis 
sel aastal ka õpilaste teadustööde kon
kursi (vt eelmist Tiirutajat). Pärnumaalt 
pärit Agnes on edukalt osalenud bio
loogiaolümpiaadidel, loodusviktoriini
del ja fotokonkurssidel ning on aktiiv
ne linnuvaatleja.

Noore looduskaitsja märki annab 
keskkonnaministeerium välja ala
tes 2011. aastast. Sellega tunnustatak
se kuni 26aastasi suure loodushuviga 
noori, kes on eriliselt silma paistnud 
loodushoiu alal, saavutanud häid tule
musi loodushariduse konkursil või 
aidanud kaasa loodusteemalise ürituse 
korraldamisele. 

Noored looduskaitsjad

Juhendaja Riho Kinks näitab Värska 
lastele, kuhu ja kuidas panna üles 
pesakasti. Foto: EvE kaPtEn

Eelmise aasta novembrist selle aasta 
maini käisid kuus Eesti Ornitoloo
giaühingu juhendajat mööda lasteae
du ning tutvustasid lastele talviseid ja 
suviseid aialinde ning nende abistamise 
võimalusi. Talvel räägiti lindude toitmi
sest ja vaadeldi toidumaja juures tegut
sevaid linde, kevadel räägiti pesakasti
dest ja uuriti lasteaia ümbruse linnuelu. 
Üheksas maakonnas osales kokku 39 

lasteaeda 57 rühmaga. Õppeprogram
midest sai osa vähemalt 1089 last ja 148 
õpetajat ning teisi täiskasvanuid. Suur 
tänu kõigile juhendajatele ja abiliste
le. Ettevõtmist toetasid Keskkonnain
vesteeringute Keskus, Nordic Houses, 
Vara saeveski ja Bauhof.

Üle tuhande lapse sai linnuharidust

ted ja rahastus. Liikmete ja partnerite 
arvamust ühingu tegevuse kohta uuri
me sügiskuudel eposti teel korralda
tava küsitluse kaudu. Seejärel toimub 
kolm temaatilist aruteluseminari, mil
lel tehtavad otsused leiavad koha EOÜ 
arengustrateegias ja tegevuskavas. Pro
jekti eesmärk on muuta ühing senisest 

tugevamaks, tõhusamaks ja jätkusuut
likuma rahastusega organisatsiooniks. 
Projekt lõppeb 2017. aasta mais, seda 
rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapi
tal. Lisateave: Liis Keerberg, liis.keer
berg@eoy.ee, 520 8967.

Algas EOÜ arenguprojekt

JanEk Jõgisaar /www.bionEEr.EE
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Õnnitlused

Eesti Ornitoloogiaühing õnnitleb juu
beli puhul ja tänab toetuse eest:

Andres Kalamees 50
Jaanus Elts 50
Koit Eller 50
Andrus Kuus 55
Haldja Kangur 55
Jevgeni Shergalin 55
Mihkel Maala 55
Rolf Uhling 55
Siiri Konks 55
Aleksander Parman 60
JüriKarl Seim 65
Toomas Talve 65
Matti Ahola 70
Rein Kirst 70
Rein Mikk 70
Eet Tuule 75
Kati Läll 75
Tõnu Joab 80
Ruth Ling 90

1. juunil suri Soomes Huikonmäel 
76aastaselt Eesti Ornitoloogiaühin
gu auliige Ilkka Stén. Ta oli Soome lin
nurõngastuskeskuse juhataja, Mikkeli 
lääni keskkonnanõunik, Soome Linnu
ühingute Liidu (praegu Birdlife Suomi) 
juhatuse esimees, Soome Looduskait
seliidu juhatuse liige jm. Eriline huvi 
Eesti vastu ja tihedamad sidemed Ees
tiga tekkisid tal alates 1950. aastatest. 
Sajandivahetusel oli ta Soome linnu
ühingu Eesti toimkonna koordinaator. 
Ilkka valdas vabalt eesti keelt, külas
tas sageli Eesti paremaid linnupaiku ja 
oli eksperdiks meie linnukaitset käsit
levates projektides. 2003. aastal vali
ti Ilkka Stén Eesti Ornitoloogiaühingu 
auliikmeks ja ta on ka Eesti Looduseuu
rijate Seltsi auliige.

Leiti maailma vanim merisk

Merisk.  Foto: mati rahu
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Juuli algul toimunud Eesti Ornito
loogiaühingu suvepäevadel kuuluta
ti välja aasta lind 2017, kelleks on tur
teltuvid. Eestis pesitseb selle perekonna 
kaks liiki: turteltuvi ja kaelusturteltu
vi. Turteltuvid valiti aasta linnuks see
tõttu, et need kaks liiki on ühed kõige 
vähem uuritud linnuliigid Eestis. Peale
gi on nende arvukus viimastel kümnen
ditel kõvasti kahanenud nii Eestis kui ka 
mujal. Ühtlasi saavad turteltuvide aastal 
tuttavamaks teisedki meie tuvid. Eesti 
Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta 
lindu alates 1995. aastast ning turteltu
vid on järjekorras 23. Varasemate aasta 
lindudega saab tutvuda veebilehel www.
eoy.ee/aastalind. Lisateave: Jaanus Elts, 
jaanus.elts@eoy.ee, 515 3641.

Kaelus-turteltuvi. Foto: John bridgEs/rsPb-imagEs.Com

aasta lind 2017

ilkka stén 2015. a. Örö saarel.  
Foto: Pirkko kara

1. augustil õnnestus linnuvaatleja Hans Keijseril Hollan
dis Rotterdami lähistel teleskoobiga välja lugeda jalarõn
ga kood meriskil, kes osutus teadaolevalt maailma vani
maks oma liigi esindajaks. See lind rõngastati 1972. aasta 
3. märtsil vähemalt kaheaastasena Hollandis Texeli saa
rel. Lind oli seega vähemalt 46aastane. Eesti teadaole
valt vanim merisk on 18aastane. Selle vähemalt aastase 
linnu rõngastas Arvo Täll 1979. aastal Kihnus ning püü
dis samas uuesti 1983. ja 1996. aastal. Just merisk avas 
1910. aasta 26. juunil ka Eesti lindude rõngastamise aja
loo, kui sai Vilsandi rahvuspargis Telve saarel esimese lin
nuna rõnga jalga. 

Lahkus EOÜ auliige

http://www.eoy.ee/aastalind
http://www.eoy.ee/aastalind
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 1. septembril algab ajakirja Eesti 
Loodus fotovõistlus, mis on üks Eesti 
suuremaid loodusfotode konkursse. 
Osaleda saab noorte ja ka täiskasvanu
te kategoorias. Võistlustöid oodatak
se hiljemalt 1. oktoobriks. Muu hulgas 
annab Eesti Ornitoloogiaühing eriau
hinna parimate aasta linnu fotode eest. 
Vaata lähemalt veebilehelt www.eesti
loodus.ee
 1. septembril algab 15. EENeti 
arvutijoonistuste võistlus, mille peal
kiri on sel aastal „Ajarada“. Rasvatihase 
aasta puhul on üks võistluse teemadest 
„Tiitiidigitihane“. Võistlus toimub 
neljas vanuserühmas, tööd tuleb esita
da hiljemalt 18. novembril. Parimatele 
töödele ja juhenda
jatele on auhinnad. 
Võistlus toimub 
koostöös Eesti 
Rahva Muuseumi 
ja Eesti Ornitoloo
giaühinguga. Vaata 
lähemalt veebile
helt http://joonis
taja.eenet.ee. 
 21.–22. septembril toimub Lääne
maal seminar „Linnud ja tekstid“, mis 
keskendub lindude kujutamisele kul
tuuris: kirjanduses, folklooris, kunstis, 
keskkonnaajaloos, samuti meedias laie
malt. Esimesel päeval lahkavad teemat 
Eesti, Soome ja Ungari teadlased. Tei
sel päeval toimub Lihula mõisa saalis 
kõigile huvilistele avatud osa, kus oma 
mõtteid avaldavad kirjanik Peep Ilmet, 
folkloristid Marju Kõivupuu ja Mall 
Hiiemäe, keskkonnaajaloolane Ulri
ke Plath ning linnumees Urmas Sel
lis. Samas tehakse kokkuvõte esimese 
päeva teadusseminarist. Õhtusel linnu
retkel tutvutakse Matsalu linnu eluga 

ja  jälgitakse Eesti suurimat sookurge
de rändekogunemist. Seminar kuulub 
samal ajal algava Matsalu loodusfilmide 
festivali kavasse. Osavõtusoovist tuleb 
teatada aadressil  ellemari@utkk.ee või 
telefonil 5191 1810. Vaata lähemalt 
EOÜ veebilehelt www.eoy.ee.
 1.–2. oktoobril toimuvad rahvus
vahelised linnuvaatluspäevad Euro-
Birdwatch 2016. Sellega juhitak
se tähelepanu lindude sügisrändele ja 
meid ümbritsevale linnurikkusele. Osa
lemiseks tuleb neil päevil vaid lindu
de tegutsemist jälgida. Seda võib teha 
nii koduaias kui ka pikemal linnuret
kel. Palume nähtud liigid ja lindude 
ligikaudse arvu kirja panna ning või
maluse korral edastada andmed juba 
2. oktoobril hiljemalt kell 15, kasuta
des EOÜ kodulehel www.eoy.ee ole
vat ankeeti. Kes selleks ajaks ei jõua, 
neilt ootame andmeid 6. oktoobriks, 
siis võib neid saata ka postiga aadressil 
Veski 4, 51005 Tartu. Lisateave: riho.
kinks@eoy.ee, 508 6690.
 7.–9. oktoobril toimub Järvamaal 
Lõõlas Kaitseliidu Järva maleva õppe
keskuses Eesti Ornitoloogiaühingu 
praktiline sügislaager, mis korralda
takse EOÜ mälumänguga kogutud 
annetuste toel. Selle eesmärk on otsida 
metsamassiividest kaitsealuste linnulii
kide seni teadmata pesi, et tagada nende 
kaitse. Eriline tähelepanu on loomuli
kult ohustatud musttoonekurel. Kaasa 
löövad oma ala parimad eksperdid Kot
kaklubist, kes annavad praktilisi näpu
näiteid pesade leidmiseks. Osalema on 
oodatud kuni 40  vähemalt 16aastast 
inimest. Osalejatele pakutakse maju
tust, söökijooki, mõnusaid õhtuseid 
tegevusi ja head sügisest metsaelamust. 
Info ja registreerimine kuni 3. oktoob
rini  aadressil urmasbl@gmail.com või 
telefonil 5666 0628.

 Novembrini saab aasta linnu vee
bilehel osaleda määramisvõistlusel. 
Eelmise vooru õiged vastused ja uued 
ülesanded avaldatakse iga kuu alguses. 
Linde tuleb ära tunda nii fotodelt kui 
ka hääle järgi. Osaleda saab algajate või 
edasijõudnute tasemel. Iga kuu loosi
takse osalejate vahel auhindu. Vaata 
veebilehelt www.eoy.ee/rasvatihane. 

Linnuhuvilised soovitavad

Eesti Jahimees

Ajakirja Eesti Jahimees maijuuni numbris on pikem lugu 
Matsalu linnuriigi ajaloolisest kaitsest peamiselt jahinduse vaa
tenurgast. Peep Männil jt tutvustavad samas numbris uuringu 
tulemusi, kus tehispesade abil uuriti metssea mõju metsisele. Aja
kirja juuliaugusti numbrist saab lugeda kaelustuvi jahist ning 
arutletakse taas küsimuse üle, kas metssiga on ikka lindude kisk
ja või raipesööja. 

Hirundo

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo aasta esime
sest numbrist saab lugeda lindude välisparasiitidest ja nende 
mõjust suluspesitsejatele, lindude isiksuse uurimisest ja rasvati
haste hemoglobiinitasemest. Vaata www.eoy.ee/hirundo.

Määramisvõistluse  
üks pildiküsimusi algajatele.  Foto: margo vutt 
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Osale

Vigade parandus

Eelmises Tiirutajas oli Looduse Aasta 
Foto üks võidutöödest tehnilise apsu 
tõttu moonutatud. Vabandame autori 
ees ja avaldame foto uuesti.

Geteli Hanni, „Lehelinnu peitusemäng 
"troopikas"“. I koht kategoorias „Laste 
looduspildid“.

 15. novembril algab maismaa tali-
linnuloenduse 30. hooaeg. Osalemi
seks tuleb talve jooksul kolm korda läbi
da oma valitud umbes 10 km pikkune 
rada ning kirja panna kõik kuuldud 
ja nähtud linnud. Loendusandmete 
abil jälgitakse Eestis talvitavate lindu
de käekäiku ja iga uus osaleja on suu
reks toeks. Kaasalöömiseks võta ühen
dust aadressil jaanus.elts@eoy.ee või 
telefonil 742 2195.

http://www.eestiloodus.ee
http://www.eestiloodus.ee
http://joonistaja.eenet.ee
http://joonistaja.eenet.ee
https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=ellemari%40utkk.ee
http://www.eoy.ee
http://www.eoy.ee
mailto:riho.kinks@eoy.ee
mailto:riho.kinks@eoy.ee
mailto:urmasbl@gmail.com
mailto:jaanus.elts@eoy.ee

