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Virossa viimeisen vuosipuoliskon tapahtumat
(marraskuu 2021 - helmikuu 2022)
3.-5. joulukuuta oli Estbirdingin kokous Saaremaalla Kuressaaressa. Kokouksessa kuultiin
esitelmä kiljukotkien määrityksestä (Pelle Mellov), uusia haasteita lintujen määrityksestä ja
taksonomiasta (Uku Paal) ja lintumatkasta Romaniaan (Heleri Alles). Tapahtuma oli avoin
kaikille kiinnostuneille.
Vuonna 2021 Estbirding järjesti "Oma lintupaikka" kilpailun. Kilpailuun osallistui yhteensä
112 lintuharrastajaa. Kilpailun voitti Martin Piispea 207 lajilla (Kasispea), toiseksi tuli Antero
Lindholm 205 lajilla (Haversi) ja kolmanneksi Marco Purovesi 173 lajilla (Kaaviranna). Kaikissa
ruuduilla nähtiin yhteensä 277 lajia.
Helmikuussa pidettiin ELF (Estonian Fund for Nature) jokavuotinen kosteikkokonferenssin
“Looduskaitse ja märgalade konverents“, minkä tallennetta voi katsoa osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=2SH3pJSH6Ek&list=PLwWz4ccpnJhoPaH93B1uNqIlV1dQ38hs
Lintulaskennat ja -seurannat
Tammikuussa järjestettiin keskitalvinen vesilintulaskenta 56. kerran. Aiempien vuosien
raportit (viroksi) löytyvät osoitteesta
https://kese.envir.ee/kese/viewProgramNew.action?uid=473581
Luonnonsuojelu
EOÜ järjesti yhteistyössä MTÜ Päästame Eesti Metsät kanssa lahjoituskampanjan
hakkuuoikeudenkäynnin kulujen kattamiseksi https://www.eoy.ee/ET/vabayhendusedkutsuvad-annetama-kaimasoleva-raierahu-kohtuasja-toetuseks/
Elbun turvetuotanluvan käsittely jatkuu. Katso yksityiskohdat
https://www.eoy.ee/ET/ornitoloogiayhing-vaidlustas-elbu-rabasse-kaitsealuste-soolindudeelupaika-antud-turbakaevandusloa/
Julkaisut
Syksyllä julkaistiin Hirundo 2021/2, jossa on artikkeleita mustahaikaran (Ciconia nigra) tilasta
Virossa ja haarahaukan (Milvus migrans) pesäpaikkavaatimuksista Viron olosuhteissa.
https://www.eoy.ee/hirundo/en
EOÜ-lehti Tiirutaja ilmestyi syyskuussa 2021 https://www.eoy.ee/pics/1254_Tiirutaja_53.pdf
ja joulukuussa 2021 https://www.eoy.ee/pics/1275_Tiirutaja_54.pdf
Estbirding julkaisi yhteenvedon 2021 lintuvuodesta: https://www.estbirding.ee/linnuaasta-
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kokkuvotted/linnuaasta-2021

Muita tärkeitä uutisia
IOC-taksonomia on käytössä Virossa 1.1.2022 alkaen. Uusi lista Viron linnuista on luettavissa
täällä https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/
Vuoden lintu 2022 on lehtokurppa. Kotisivu: https://eoy.ee/metskurvits/
Uusia lajeja Viron lintuluettelossa
1.-12.03.2022 mustakurkkurautiainen (Prunella atrogularis) Muhun saarella (kuvat).

Tulevat tapahtumat Virossa
(maaliskuu - lokakuu 2022)
Estbirding järjestää Rarileidja-kilpailun vuonna 2022. Tapahtumaa koordinoivat Peter Lind ja
Janne Põlluaas. Tietoa kilpailusta löytyy https://www.estbirding.ee/voistlused/rarileidja2022 ja Estbirding kotisivulla https://www.facebook.com/groups/440127030267440 Tällä
hetkellä kaikkien harvinaisten lajien pisteet ovat nolla.
EB-kevätkokous ja -matka järjestetään 8-10. huhtikuuta Saarenmaalla. Tällä kertaa
tavoitteena on etsiä yhdessä vihertikkaa ja sen asuttamia reviirejä. Lisää tietoa:
https://www.estbirding.ee/uudised/estbirdingu-kevadkoosolek-2022-spring-meeting-ofestbirding-2022
2.-3. heinäkuussa järjestetään EOÜ:n kesäpäivät. Ohjelma ja paikka ilmoitetaan kesäkuun
alussa ja kokoontuminen on avoin kaikille kiinnostuneille.
Lintumessut järjestetään toukokuussa Haeskassa.
13. elokuuta järjestetään Viron suurin linturalli Estonian Open. Rallialue on Otepään
luonnonpuisto ja Otepää kaupunki (Otepää looduspark ja Otepää linn) ja kilpailu on avoin
kaikille. Rallialat: https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;vid=KLO1000559
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Ympäristölautakunta suunnittelee järjestävänsä konferenssin "Lajit, niiden tila nykypäivän
Virossa - miten jatketaan?". Viruspandemian vuoksi konferenssia on siirretty useaan
otteeseen, mutta toivottavasti se joskus tapahtuu. Lisätietoa konferenssista
https://keskkonnaamet.ee/liigikaitse-konverents-2021

Lintulaskennat
Keväällä 2022 järjestetään Kablin kevätseuranta, koordinaattori Margus Ellermaa. Laskenta
suoritetaan 11.3. - 3.6.2022 asti. Muuton lisäksi suoritetaan pesimälintujen inventointi 5.5. 5.06.2022. Kabli on ainoa lintujen kevätmuuton pitkäaikaisseurantapaikka Virossa, jossa
kevätmuuttolaskentoja on tehty viiden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien.
Natura 2000 lintualueiden lintulaskennat jatkuvat ja tällä kertaa kartoitetaan Agusalun,
Haanjan, Põhja-Liivimaan, Kastin ja Sutu lahden, Ropka-Ihasten lintualueet.

