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Ornitoloogiaühingu tegevus on niivõrd oluline, et otsustasime mainumbri pühendada EOÜ ja üldisemalt lindude temaatikale.
Linnustiku artiklitest tõstaksin
esile Euroopa lindude atlase uue köite
ülevaate (lk 38–42). Siit selgub atlaste toimetamise tähtsus, näiteks arvukaid roherähni leide Venemaal tuleks
kriitilisemalt hinnata. Meie linnuatlase koostamisel on suur hulk roherähni leide ümber hinnatud hallpearähni leidudeks. Pealtnäha vähetähtis
täpsustus, ent kui tahame linnustiku
muutusi teaduslikult hinnata, ei saa
kuidagi mööda algandmete õigsuse
hindamisest.
Ornitoloogiasektsiooni algusaegadel oli teine oluline tegevusvaldkond lindude kaitse, mis on ka praeguse EOÜ põhilisi tegevussuundi.
Siinsest ajakirjanumbrist saab lugeda põhjalikku ülevaadet põllulinnustiku allakäigust viimasel kahel aastakümnel.
Tänavusel Eesti looduseuurijate seltsi 168. tegevusaastal ja aprillis peetaval 1358. üldkoosolekul on
mul nüüd hea võimalus LUS-i asepresidendina soovida õnne kunagisest LUS-i sektsioonist välja
kasvanud mittetulundusühingule, mis on keskkonnavaldkonnas
üks Eesti tegusamaid ja olulisemaid. Üheskoos tegutsedes –
ajakirjas Eesti Loodus, Eesti looduseuurijate seltsis ja Eesti
ornitoloogiaühingus
– oleme kindlasti
edukamad!

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee
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853. aastal asutatud Eesti looduseuurijate seltsi 572. koosolekul 12. mail 1921 loodi
LUS-i ornitoloogiasektsioon, mille
esimeheks sai Johannes Piiper.
Tollase koosoleku trükitud kokkuvõte oli LUS-i aruannete sarja 28. köites
veel saksakeelne nagu kogu seltsi toonane asjaajamine. LUS-i president oli
tollal keemiaprofessor Georg Rudolf
Wilhelm Landesen, kelle olulisemad
teadustööd käsitlesid vesilahuste soojuspaisumist.
578. koosolekul 24. novembril
1921 kinnitati ornitoloogiasektsiooni põhikiri. LUS-i aruannetes on see
toodud kõigepealt eesti ja siis saksa
keeles. „Ornitoloogilise Sektsiooni
ülesandeks on: a) Kodumaa lindude
teaduslik uurimine ja laiemate ringide tutvustamine kodumaa lindudega, ja nende eluga. Viimaseks otstarbeks korraldab sektsioon referaadiõhtuid, populaarteaduslisi loenguid
ja ekskursioonisid; b) Lindude kaitse,
käsi käes looduse mälestus märkidekaitse sektsiooniga. Ornitoloogiline
Sektsioon seisab koos Loodusuurijate
Seltsi liikmetest. Esimehe valib
Loodusuurijate Selts, mille juures
ornitoloogilisel sektsioonil
õigus on kandidaate ette
panna.“
Iseseisev Eesti ornitoloogiaühing sündis
70 aastat pärast ornitoloogiasektsiooni asutamist: 1. mail 1991.
Tollaseid sündmusi on
m e e nu t a nu d
iseseisva
ühingu
esimene esimees
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