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Toimetaja veerg

1853. aastal asutatud Eesti loo-
duseuurijate seltsi 572.  koos-
olekul 12.  mail 1921 loodi 

LUS-i ornitoloogiasektsioon, mille 
esimeheks sai Johannes Piiper. 
Tollase koosoleku trükitud kokkuvõ-
te oli LUS-i aruannete sarja 28. köites 
veel saksakeelne nagu kogu seltsi too-
nane asjaajamine. LUS-i president oli 
tollal keemiaprofessor Georg Rudolf 
Wilhelm Landesen, kelle olulisemad 
teadustööd käsitlesid vesilahuste soo-
juspaisumist. 

578.  koosolekul 24.  novembril 
1921 kinnitati ornitoloogiasektsioo-
ni põhikiri. LUS-i aruannetes on see 
toodud kõigepealt eesti ja siis saksa 
keeles. „Ornitoloogilise Sektsiooni 
ülesandeks on: a)  Kodumaa lindude 
teaduslik uurimine ja laiemate ringi-
de tutvustamine kodumaa lindude-
ga, ja nende eluga. Viimaseks otstar-
beks korraldab sektsioon referaadi-
õhtuid, populaarteaduslisi loenguid 
ja ekskursioonisid; b) Lindude kaitse, 
käsi käes looduse mälestus märkide-
kaitse sektsiooniga. Ornitoloogiline 
Sektsioon seisab koos Loodusuurijate 
Seltsi liikmetest. Esimehe valib 
Loodusuurijate Selts, mille juures 
ornitoloogilisel sektsioonil 
õigus on kandidaate ette 
panna.“

Iseseisev Eesti orni-
toloogiaühing sündis 
70 aastat pärast orni-
toloogiasektsiooni asu-
tamist: 1.  mail 1991. 
Tollaseid sündmusi on 
meenutanud 
i s e s e i s v a 
ü h i n g u 
e s i m e -
ne esi-
mees 

prof  Raivo Mänd Tiirutaja 
märtsinumbris (www.eoy.ee/
p i c s / 1 1 0 9 _ Ti i r u t a j a _ 5 1 . p d f ) . 
Ornitoloogiaühingu tegevus on nii-
võrd oluline, et otsustasime mai-
numbri pühendada EOÜ ja üldise-
malt lindude temaatikale.

Linnustiku artiklitest tõstaksin 
esile Euroopa lindude atlase uue köite 
ülevaate (lk 38–42). Siit selgub atlas-
te toimetamise tähtsus, näiteks arvu-
kaid roherähni leide Venemaal tuleks 
kriitilisemalt hinnata. Meie linnuatla-
se koostamisel on suur hulk roheräh-
ni leide ümber hinnatud hallpearäh-
ni leidudeks. Pealtnäha vähetähtis 
täpsustus, ent kui tahame linnustiku 
muutusi teaduslikult hinnata, ei saa 
kuidagi mööda algandmete õigsuse 
hindamisest.

Ornitoloogiasektsiooni algusae-
gadel oli teine oluline tegevusvald-
kond lindude kaitse, mis on ka prae-
guse EOÜ põhilisi tegevussuundi. 
Siinsest ajakirjanumbrist saab luge-
da põhjalikku ülevaadet põllulinnus-
tiku allakäigust viimasel kahel aas-
takümnel. 

Tänavusel Eesti looduseuurija-
te seltsi 168. tegevusaastal ja april-
lis peetaval 1358.  üldkoosolekul on 

mul nüüd hea võimalus LUS-i ase-
presidendina soovida õnne kuna-
gisest LUS-i sektsioonist välja 
kasvanud mittetulundusühingu-
le, mis on keskkonnavaldkonnas 
üks Eesti tegusamaid ja oluli-
semaid. Üheskoos tegutsedes – 
ajakirjas Eesti Loodus, Eesti loo-

duseuurijate seltsis ja Eesti 
ornitoloogiaühingus 

– oleme kindlasti 
edukamad! 
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