
 

ARUANNE 2020.a. 

 BSP lindude ökoloogia programmi juhtimine  

Koostöö koolidega 

 BSP lindude ökoloogia programmi üheks oluliseks eesmärgiks oli eelmisel aruande esitamise 

aastal 2019 BSP lindude vaatlusvõrgustiku laiendamine üle Eesti. 

 Selle eesmärgi saavutamise aluseks sai võetud põhimõte, et head linnutundjad ornitoloogid 

teevad koostööd oma piirkonna koolinoortega. Taolisi ühiseid linnuretki linnuvaatluspäevadel 

on toimunud varemgi, kuid sellekohane täpsem ülevaade koolinoorte osalemisest senini 

puudub, sest pole noorte osalemise kohta eraldi arvestust peetud. Lähtuvalt eeltoodust sai 

loodud kontaktid EOÜ juhtkonna ja mitme ornitoloogiga Eestis ning tutvustatud BSP lindude 

ökoloogia programme ja koostöö eesmärke koolidega. Vaatlusvõrgustik noortest 

linnuhuvilistest Eestis aga pole senini oodatud kujul käivitunud. 

Andmed vaatlustest sisestatakse enamasti sisestavad oma linnuvaatlused Leguluse kaudu E-

elurikkusse (BSP linnuvaatluse vormi) ning panusavad sellega kodanikuteadusesse. Need, kes 

ise sisestada ei jõua või ei oska, saadavad tulemused BSP riiklikule lindude ökoloogia 

programmijuhile. 

2019.aastal ilmus juhend “Linnuretked Pärispea rannalooduses”kogumikus Head näited 

Läänemere  Projekti tööst 1989-2019(koostaja Anne Kivinukk).Nimetatd õppeprogrammile 

omistati kvaliteeti tõendav märgis “Läbimõeldud programm”Eesti Keskkonnahariduse 

Ühingu poolt juulis 2020.a. 

 Hea linnuhariduslik   koostöö on 2020.a. jätkunud vahetult Tallinna ja Lahemaa rahvuspargi 

piirkonna BSP koolidega. 

BSP koolidest Tallinnas on endiselt aktiivsed BSP lindude ökoloogia progrmmis osalejad: 

Gustav Adolfi Gümnaasium, Inglise Kolledž, Prantsuse Lütseum,Tehnikagümnaasium, 21.kool 

ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.  

 Lahemaa rahvuspargi piirkonnas on aktiivsed BSP lindude ökoloogia programmis tegutsejad: 

Loksa Gümnaasium, Kuusalu Keskkool, Kolga kool ja Kadrina Keskkool. 

Linnuteemaliste tegevuste juhendamine (138 +316=454 osalejat)  

1.Vaatlused BSP lindude ökoloogia programmis 2020 (138 vaatlustel osalejat) 

Vaatlusprotokolle laekus BSP koolidest 5: 1. kesktalvise veelinnuloenduse kohta 2 ja sügiseste 

vaatluste kohta 3.  Vaatlustel osales 138 õpilast 8-st BSP koolist( Tallinn + Lahemaa piirkond). 

Lisas failid:Vaatlusprotokoll 10.01.20;   ; Vaatlusprotokoll 16.01.20; Vaatlusprotokoll -

sügisesed vaatluspäevad 4.09.20;11.09.20;7.10.20  

 

 



 

 

2.Tegevusi lindude tundmaõppimisel (316 osalejat) 

12.01.20 ja 18.01.2020 Kesktalvised veelinnuloendused Eru ja Hara lahe rannikul kohalike 

perede osavõtul.                                                                              Osalejaid 12 

16.01.20- Rannaloodusepäev Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 8.kl. õpil. Osales 36 

9.05.20- rahvusvaheline rändlindude päev, vaatlus Vihasoo linnutornis . Osalejaid 7                                                                                                                                                                                  

25.03.2020-Haudelindude punktloendus Pirita loendusrajal.  Osalejaid 5 

11.04.2020-Lihavõtte-linnuvaatlus Pärispeal kohalike perede osalusel.Osales 12 

 4.09.20- Loodusepäev Loksa 11.kl. õpilastele                              Osalejaid 27 

11.09.20- Rannaloodusepäev Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 8.kl. õpil.Osales 52 

17.09.20- Lahemaa looduse päev Palmses. Metsa- ja veelinnud.  Osalejaid 115 

3.10.20- Sügisene linnuvaatluspäev Pärispea poolsaarel kohalike perede osalusel 14 18.12.20- 

Linnuviktoriin Tallinna BSP õpilastele veebis                   Osalejaid 35  

3. Alustatud on juhise koostamist ja rakendamist Pärispea rannalooduse radade 

kasutamiseks iseseisvaks väikeste gruppidena matkamiseks. 

Koostöö EOÜ-ga Eestis. Parema ülevaate saamiseks noorte linnuhuviliste kohta oleks vaja, et 

EOÜ vaatlustes, linnuretkedel ja suvepäevadel osalejatest märgitakse eraldi noored. 

Kasutan erinevalt EOÜ-st vaatlusprotokolli lihtsustatud tabelit, mis on tavaõpilaste jaoks 

linnuretkel kergemini täidetav nagu see on kirjas väljaandes” Head näited Läänemere Projekti 

tööst 1989-2019.”   

Linda Metsaorg, BSP lindude ökoloogia programmijuht Eestis 

14.02.2021.a.  

 

 

                                                                 

 

 


