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Virossa viimeisen vuosipuoliskon tapahtumat
(maaliskuu - lokakuu 2022)
8.-10. huhtikuuta oli Estbirdingin kevätkokous Saarenmaalla Kuressaaressa, jossa järjestettiin
yhteinen vihertikan (Picus viridis) etsintä. Tikan etsintään osallistui 24 henkilöä, jossa lintuja
etsittiin 185 eri kohdasta. Tikkoja ei löytynyt ensimmäistäkään. Kokouksessa pidettiin myös
esitelmiä: Rein Nellis esitteli vihertikan tilannekatsauksen Virossa, Uku Paal puhui
taigametsähanhi (Anser fabalis fabalis) määrityksestä, Camilo Carneiro puhui Islannin linnuista
ja nykyaikaisesta ornitologiasta. Hannes Pehlak kertoi Afrikan matkoistaan Gabonissa ja näytti
matkakuvia.
14. elokuuta pidettiin Viron suurin linturalli Estonian Open (27. kertaa). Rallialueeksi oli
Otepään luonnonpuisto. Kilpailuun osallistui 10 joukkuetta, joista yksi oli Latviasta. Rallin voitti
RC & Co 106 lajilla (Mihkel Metslaid, Margus Ots, Mariliis Paal, Uku Paal, Peeter Raudsepp).
14.-16. lokakuussa Estbirdingin syysmatka tehtiin Hiidenmaalle. Esityksiä pitivät: Uku Paal
lokkien määrityksestä, Triin Kaasiku rantaniityillä pesivistä linnuista ja pikkupedoista, Hannes
Pehlak erilaisista lintujen tarkkailuun liittyvistä sovelluksista ja vempaimista.
EOÜ:n kesäpäivät ja yleiskokous pidettiin 25.-26 kesäkuuta Harjumaalla. Esityksiä pitivät:
Jaanus Elts puhui vuoden linnusta eli lehtokurpasta (Scolopax rusticola), Mariliis Paal
Estbirding-lintuseurasta, Elle-Mari Talivee myös harrastustieteestä. Kesäpäivillä pidettiin myös
lintujen tunnistuskilpailu aloittelijoille ja edistyneille. Vuoden lintulajiksi 2023 julistettiin alli.
Illalla sytytettiin kokko ja pidettiin konsertti.

Lintulaskennat ja -seurannat
Natura 2000 -lintualueiden lintulaskentoja järjestettiin taas keväällä 2022, ja tällä kertaa
kartoitettiin Agusalun, Haanjan, Pohjois-Liivimaan, Kastin ja Sutulahden, sekä Ropka-Ihasten
lintualueita.
Keväällä 2022 järjestettiin 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. Tällä hetkellä
tuloksia ei ole vielä julkistettu.

Luonnonsuojelu
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EOÜ jatkaa taistelua pesärauhan puolesta Viron metsissä. Luonnonsuojelulain 55 §:n 61
momentin mukaan luonnossa esiintyvien lintujen pesien ja munien tahallinen tuhoaminen ja
vahingoittaminen, sekä pesien poistaminen ja lintujen tahallinen häiritseminen on kiellettyä
erityisesti pesimisen ja poikasten kasvatuksen aikana. Valitettavasti RMK ei noudata lakia.
Viron metsissä pesii 80-100 lintulajia. EOÜ järjesti keväällä yhteistyössä ”Päästame Eesti
Metsad” -yhdistyksen kanssa pesimärauhakampanjan, jossa metsässä pesiviä lintulajeja
esiteltiin laajemmalle yleisölle, katso myös https://pesitsusrahu.org/. Keväällä järjestettiin
myös lahjoituskampanja pesimärauhan suojelun kustannusten kattamiseksi.
EOÜ riitautti ympäristönsuojeluviraston luvan öljytä merimetson (Phalacrocorax carbon)
munat. Syynä on se, että lupa myönnettiin liian myöhään, kun osa merimetsoyhdyskuntien
poikasista on jo kuoriutunut tai kuoriutumassa. Jos öljytään tähän aikaan, munissa jo elossa
olevat poikaset kuolisivat tukehtumiseen, mikä on vastoin hyväksyttyä öljyämismenetelmää ja
yleistä etiikkaa. Lisäksi merimetson kielteistä vaikutusta Viron kalakantoihin ei ole riittävästi
todistettu. Euroopassa merimetso syö pääasiassa mustatäppätokkoa (Neogobius
melanostomus), joka on vieraslaji, joka puolestaan syrjäyttää kotoperäisiä kalalajeja. Koko
valitus löytyy osoitteesta https://eoy.ee/img/Kormorani%20vaie.pdf
EOÜ vastusti Pohjois Kõrvemaan luonnonsuojelualueella sijaitsevaa Koitjärven suota
vahingoittavaa kuivatushanketta, josta myös pakollinen Natura-arviointi jätettiin pois.
Kaksi vuotta sitten EOÜ riitautti Elbun suon turpeennostoluvan, jonka Keskkonnaamet oli
myöntänyt Hiiu Turvaksessa. Lintutieteellisen liiton mukaan turpeen nosto tuhoaa suon
luonnontilaisuuden, sekä suojeltujen lintulajien elinympäristöjä. Kokeilu on vielä kesken,
toistaiseksi alustavat tulokset ovat olleet luonnonsuojelun kannalta negatiivisia.
EOÜ
kerää
lahjoituksia
oikeudenkäyntikulujen
https://www.eoy.ee/ET/11/38/anneta-eesti-lindude-heaks/

kattamiseksi.

Lisätietoja:

EOÜ:n julkaisut
Kesällä julkaistiin Hirundo 1/2022, jossa on artikkeleita ruisrääkkän (Crex crex) elinympäristön
käytöstä, lehtokurpan (Scolopax rusticola) kevätmuutosta Virossa, ennallistettujen
öljyliuskelouhosten (palava kivi) linnuston palautumisesta luonnontilaan. Lue lisää
https://www.eoy.ee/hirundo/en
EOÜ-lehti Tiirutaja ilmestyi huhtikuussa https://www.eoy.ee/pics/1389_Tiirutaja_55.pdf,
kesäkuussa
https://www.eoy.ee/pics/1445_Tiirutaja_56.pdf
ja
lokakuussa
https://www.eoy.ee/pics/1522_Tiirutaja_57.pdf

Muita uutisia
Kesäkuun 25. päivästä alkaen on mahdollista maksaa kertaluonteinen EOÜ:n jäsenmaksu ja
liittyä EOÜ:n jäseneksi elinikäiseksi. Elinikäinen jäsenmaksu on 600 euroa. Lisätietoja:
https://www.eoy.ee/ET/11/45/lejmenimaks/
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Tulevat tapahtumat Virossa
Estbirdingin kevätkokous ja -matka järjestetään tällä kertaa 14.-16. huhtikuuta Läänemaalla
Haeskassa. Keväällä Estbirding valitsee myös uuden hallituksen. Hakeaksesi sinun tulee
lähettää hakemus yhdistykselle.
13. elokuuta järjestään Viron suurin linturalli Estonian Open. Rallialue on Pärnumaa.
Estbirding järjestää vuonna 2023 ”ekoralli” –nimisen kilpailun. Tapahtumaa koordinoin Kalle
Muru.
EOÜ suunnittelee aloittavansa uuden lintuatlaksen, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa, alkaako
se jo ensi vuonna vai joskus tulevaisuudessa.

