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Eesti Ornitoloogiaühing

• Asutatud 1. mail 1921.

• Ühingu eesmärk on Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine.

• Ühingusse kuulub üle 600 liikme, kelle seas on nii linnusõpru kui ka 
kutselisi ornitolooge.

• Eesti Ornitoloogiaühing on Eesti Keskkonnaühenduste Koja liige ning 
linnukaitseühenduse BirdLife International liige ja ametlik partner.



Suvine aialinnupäevik

• Sai alguse 2014. aastal.

• Harrastusteaduslik algatus, mille eesmärk on koguda andmeid ja 
parandada teadmisi meie aedades tegutsevate ja pesitsevate 
linnuliikide kohta.

• Kogutud andmete alusel saab teada, milline on aialindude levik ja 
arvukus Eestis ja kuidas kulgeb lindude pesitsemine.
• Fenoloogiliste vaatluste analüüs

• Eesti haudelindude pesitsusaegne arvukuse hindamine

• Euroopa haudelindude levikuatlase koostamine

• Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.



Aasta Päevikute arv Osalejate arv Vaatluste arv

2014 284 424 8500

2015 391 672 19 200

2016 509 920 27 200

2017 502 873 26 600

2018 549 959 28 509

2019 524 928 27 218

2020 675 1193 29 880





Kuidas osaleda?

• Päevikut saab täita 1. märtsist kuni 3. oktoobrini 2021.

• Osaleda saab igaüks, kellel on linnas või maal aed.

• Lehel eoy.ee/aed tuleb luua oma isiklik päevik. Salvesta oma päeviku 
link veebilehitseja järjehoidja real.

• Päevikusse saab kirja panna:
• kõik linnuliigid, keda aias näed või kuuled;
• kõik linnupaarid igast liigist, kes aias pesitsevad;
• kõik kahepaiksed, roomajad ja imetajad, keda sa aias kohtad;
• taimed, mis on õitsema hakanud;
• putukad, sh taimeõitel kohatud kimalased, liblikad ja teised tolmeldajad.

https://eoy.ee/aed/






Aga kui… ?

• Mul ei ole aeda.
• Aia asemel võib vaatlusalaks olla ka kortermaja koos ümbritseva hooviga.

• Vaatlusalaks ei sobi park, mets, niit, istandus või põllumaa.

• Mu majanaabrid tahavad ka aialinnupäevikut pidada.
• Leppige naabritega kokku, et loote kortermaja aia/õue kohta ühe päeviku, 

mille linki jagate ja mida koos täidate.

• Mul pole arvutit ja/või internetiühendust, et iga päev veebipäevikut 
täita.
• Märgi vaatlused üles prinditud abiankeetidele ja sisesta veebipäevikusse 

hiljemalt 3. oktoobriks 2021.



Vaatluste tegemine

• Päevikusse tuleb kirja panna ainult need vaatlused, mille liigimäärangus 
oled täiesti kindel.

• Vaatlused peavad olema tehtud vahemikus 1. märtsist kuni 3. oktoobrini 
2021.

• Kirja tuleb panna iga liigi puhul esmakohtumise kuupäev, lindude arv ja 
tegevus.

• Pesitsuskindluse määramiseks tuleb iga haudepaari puhul alati kirja panna, 
millest järeldad nende pesitsemist. Eesmärk on tuvastada kindel 
pesitsemine.

• Märgi üles, mis kuupäeval puhkesid õide looduslikud ja aiataimed ning 
millal ilmusid välja esimesed putukad.



Liikide määramine

• Linnumäärajad

• Linnuhäältega heliplaadid (nt MTÜ Loodusajakiri e-pood)

• Veebilehed e.loodus.ee, loodusheli.ee ja xeno-canto.org

• Nutirakendus „Eesti linnud“

• Trükis „Eesti kahepaiksete välimääraja“

• Eesti kimalaste määramislehed

• Facebooki grupid (Ornitoloogia, Meie kimalased ja erakmesilased, 
Ritsikad ja tirtsud, Eesti imetajavaatlejad jne)

• Saada foto, video või helisalvestus aadressile aed@eoy.ee



Vaatluste sisestamine

• Vaatlusi saab sisestada otse oma veebipäevikusse.

• Vaatlusi saab kirja panna prinditud abiankeetidele ja hiljem sisestada 
veebipäevikusse.









Mis saab vaatlustest edasi?

• Aialinnupäeviku täitjal on kolm võimalust:
• EOÜ paneb liikide vaatlused andmehalduse keskkonda PlutoF üles koos aia 

asukoha ja vaatleja nimega;
• EOÜ paneb liikide vaatlused andmehalduse keskkonda PlutoF üles koos aia 

asukohaga, kuid ilma vaatleja nimeta – nimeks saab Anonymous;
• EOÜ ei pane vaatlusi andmehalduse keskkonda PlutoF üles, soovi korral paneb 

vaatlused üles vaatleja ise.

• Andmehalduse keskkonda PlutoF sisestatud vaatlusandmed jõuavad 
portaali eElurikkus ja neid saavad kasutada ornitoloogid, teadlased, 
eksperdid jt.

• EOÜ teeb igal aastal suvise aialinnupäeviku kokkuvõtte.



Infokanalid

• Veebileht eoy.ee/aed

• Suvise aialinnupäeviku uudiskiri (10 uudiskirja hooaja jooksul)

• Suvise aialinnupäeviku koordinaator Martin Tikk (tel 5326 7516)

• aed@eoy.ee

• www.eoy.ee

• EOÜ Facebooki leht: www.facebook.com/ornitoloogiayhing

• EOÜ Facebooki grupp: www.facebook.com/groups/ornitoloogia

https://eoy.ee/aed/
mailto:aed@eoy.ee
http://www.eoy.ee/
http://www.facebook.com/ornitoloogiayhing
http://www.facebook.com/groups/ornitoloogia


Muud ühingu tegevused

• Aasta lind 2021 – kuldnokk (eoy.ee/kuldnokk)
• Helivaatluste kogumine

• Kuldnoka vaatluste kogumine

• Loodusõhtud

• Pesakasti meisterdamised

• Lihavõtte linnuvaatluspäevad 3.-4. aprill

• Tornide linnuvaatluspäev 15. mai

• Loodusfestival 7.-13. juuni

• Teabeleht Tiirutaja (haridusasutused saavad tasuta tellida)

https://eoy.ee/kuldnokk/
https://www.eoy.ee/ET/4/tiirutaja/
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www.eoy.ee

eoy@eoy.ee

http://www.eoy.ee/
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