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 MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi 2019.a. tegevusaruanne 

MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts asutati 16. jaanuaril 2005.a.Seltsi eesmärk on kaasata 

Lahemaa rahvuspargi territooriumil, peamiselt Eru lahe ümber asuvate külade inimesi  

looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilitamisele ja tutvustamisele. Korraldatakse Eru lahe 

ümbruse külade inimestele ja nendega koostöös  ühiseid sündmusi ja projekte, mis toetavad 

Seltsi eesmärkide saavutamist, edendatakse loodusharidust ja kultuuripärandi tundmist 

ning säilitamist ja kaitset. Seltsi 2019 aasta tegevuse aluseks on võetud Seltsi aastakoosoleku 

(19.01.19)otsus, mille alusel toimusid alljärgnevad tegevused. 

I. Läänemere Projekt-30. Läänemere projekt (BSP-Baltic Sea Project) on tegutsenud juba 30 

aastat. BSP lindude ökoloogia programm sai alguse 1992.aastal kui selle algatasid Linda 

Metsaorg ja Kaja Peterson Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) vaatlusjuhendite alusel 

kasutamiseks kõikides Läänemere riikide BSP koolides. Neist on osutunud  kõige 

populaarsemaks kesktalvine veelindude loendus jaanuaris, millele lisandus hiljem kevadine 

veelinnuloendus aprillis, osalemine samuti rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel (Birdwatch) 

lihavõtteajal ja sügisel oktoobris. 2017.aasta sügisest on Eestis rakendatud BSP 

programmidele riigisisesed programmijuhid, BSP lindude ökoloogia programmijuht on Linda 

Metsaorg. Eru lahe Rannarahva Seltsilt tellivad koolid veel  juhendamist BSP rannikuvaatluste 

ja BSP vee kvaliteedi programmides. 

 BSP lindude ökoloogia programmi üheks oluliseks eesmärgiks on BSP lindude 

vaatlusvõrgustiku laiendamine üle Eesti, kus head linnutundjad ornitoloogid teevad 

koostööd oma piirkonna koolinoortega. Lähtuvalt eeltoodust sai loodud kontaktid EOÜ 

juhtkonna ja mitme ornitoloogiga Eestis ning tutvustatud BSP lindude ökoloogia programme 

ja koostöö eesmärke koolidega. BSP parimate praktikate kogumikus avaldati meie juhend 

”Linnuretked Pärispea rannalooduses.”  

 BSP lindude ökoloogia programm -osalejaid vaatlustel 225 õpilast 

 Vaatlusprotokolle laekus 2019.aastal 12, vaatlustel osales 225 õpilast 10-st Tallinna ja 

Lahemaa piirkonna BSP koolist. Iga linnuvaatlusretke kohta on koostatud vaatlusprotokoll ja 

salvestatakse Leguluse kaudu E-elurikkusesse  ning neid andmeid saab kokku võtta Pluto F 

vahendusel. 

 II. Loodushariduslike tegevuste juhendamine- osalejaid 512 

Toimusid:  Vaatlused Vihasoo linnutornis rahvusvahelisel rändlindude päeval; Lindude 

vaatlemine Purekkaril - LaheKala MTÜ reklaamüritusel; Looduskaitsepäev - Läänemere 

projekt 30 Vabaõhumuuseumis, kus Tallinna õpilased võistlesid Läänemere tundmises;                                                                                                                              

Kuusalu suvelaagri laste juhendamine linnutornis; Lahemaa looduse päev Nõmmeveskil; BSP 

rannikuvaatlused Hara rannas-Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, 9.kl. ja 8.kl. õpilastele; Lindude 

ökoloogia kahepäevased õppepäevad Viinistul; Vaatlused Vihasoo linnutornis Maaülikooli 

loodusturismi tudengitega.; Linnuviktoriin Tallinna õpilastele. 

Kokku osalejaid BSP programmides ja loodushariduslikes tegevustes-737 (225+512). 



III. Koostöö Lahemaa rahvuspargi ja kohalike kogukondadega 

Pärispea poolsaare esindamine Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juhtgrupis, 

loodushariduse ,külastuskorralduse ja turismimarsruutide  valdkondades. Osalemine 

Lahemaa rahvuspargi säästva turismi strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel, mille alusel 

sai rahvuspark rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgi ehk EUROPARC sertifikaadi 5 

aastaks-2019-2023. 

Oleme olnud kaasatud Kolgaküla rahvamajas Metsa matkaraja seminaridel, kus tutvustati 

mööda Eesti Põhjarannikut loodavat rahvusvahelist matkarada ning avati mobiilne infokohvik. 

Vihasoo linnuvaatlustornis asendati linnupiltide galerii uue väljapanekuga Jüri Metsaoru 

annetustoetuse abil. 

Kohalikel kogukondadel aitasime tähistada külade esmamainimise tähtpäevi: Turbuneeme 

küla 325 puhul andsime välja voldiku, kus tutvustame küla ajalugu ja tänapäeva. Külapäeva 

lehes kirjutasime Seltsi viimaseaja tegemistest teemal-Meie elukeskkonna tervise hoidmine. 

Pärispea küla 760 tähistasime seltsimajas, kus meenutasime minevikku ühises peolauas. 

 

 Linda Metsaorg, 

MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi juhatuse esimees 

/linda.metsaorg@mail.ee/ 

Tel.56 917 494 
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Kalendaarne ülevaade BSP lindude ökoloogia programmi töödest 2019. a. 

Jaanuar 2019 

12.-13.01.2019-talvitavate veelindude loendus. Kiri BSP koolidele meeldetuletuseks teha 

vaatlusi ja lisati vaatlusprotokolli uus lihtsam vorm. 

12.01.19 Toimus veelinnuloendus ümber Pärispea poolsaare, mille korraldas ja viis läbi Linda 

Metsaorg (Eru lahe Rannarahva Selts). Osalesid samuti kohalike BSP koolide (Loksa, Kolga) 

õpilased. 

12.01.19 Toimus Tallinna õpilaste veelindude loendusretk Viimsi poolsaare rannikul, mida 

juhendasid ornitoloogid Kaja Peterson ja Beatrice Metsaorg, mille valmistas ette Linda 

Metsaorg. Osalesid õpilased BSP koolidest (G.Adolfi Gümnaasium, Prantsuse Lütseum, 

Tehnikagümnaasium). 

25.-27.19 kutsusime noori osalema talvisel aialinnuvaatlusel. 

 

Veebruar 2019  

1.02.19 Eelteade Tallinna koolidele Tallinna Haridusameti kaudu, et looduskaitsepäev 

Vabaõhumuuseumis tuleb 31. mail teemal-Läänemere Projekt 30. 

4.02.19 Taotluse vormistamine Tallinna Keskkonnaametile toetuse saamiseks Tallinna 

Linnuklubile Tallinna koolidele linnuhariduslike ürituste läbiviimiseks peamiselt BSP lindude 

ökoloogia programmis. 

19.02.19 Juhendi kirjutamine “Linnuretked Pärispea rannalooduses” ja esitamine BSP 

parimate praktikate kogumiku koostajale Anne Kivinukkile.  

27.02.19 Tallinna Linnuklubi (TLK) üldkoosolek Kullos. Päevakorras (muuhulgas): BSP lindude 

ökoloogia programmis osalevate Tallinna õpilaste juhendamine lihavõtte- linnuretkel 21. 

aprillil Vabaõhumuuseumis ,31. mail Vabaõhumuuseumis toimuva looduskaitsepäeva kava 

arutelu. Ühtlasi selgus, et TLK linnuhariduses ei saa arvestada praktiliselt juhatuse liikmetega 

(Aarne Tuule ja Triin Leetmaa), sest nad on hõivatud aasta linnu projektiga. Linnuhariduslikku 

tööd  koolinoortega TLK-s nõustus vabatahtlikult jätkama Linda Metsaorg, kes on alati 

pidanud seda valdkonda väga oluliseks ja seda otseselt juhendanud.     

 

Märts 2019 

Pöördumisel loodusainete õpetajate poole Tallinnas selgusid nimeliselt loodushuvilised 

koolinoored, kes on valmis osalema BSP lindude ökoloogia programmides järgmistes koolides, 

nagu   Tehnikagümnaasium, Prantsuse Lütseum, Inglise Kolledž, 21. kool, G.Adolfi 

Gümnaasium. Vaatluste juhendamist koordineerib Linda Metsaorg. 

15.märts – KIK projekti esitamise tähtaeg. Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi nõustamine 

projektitaotluste vormistamisel. 



Tallinna Linnuklubi koostööpartner Vabaõhumuuseum kutsus Tallinna Linnuklubi ornitolooge 

juhendama lihavõtte linnuretki 21. aprillil kell 12 ja kell 14. Otsustasime omakorda kutsuda  

osalema selles õpilasi koolidest, et teha vaatlusi BSP lindude ökoloogia programmis. 

Teade Õpetajate lehele, et 31. mail on Vabaõhumuuseumis looduskaitsepäev- Läänemere 

Projekt 30. 

 

Aprill 2019 

Valmistusime ja osalesime:  

* BSP programmijuhtide nõupidamine Loodusmuuseumis 16.04.19; 

* Lihavõtte linnuvaatluspäevad 20.-21.04.19 

*  Eru lahe Rannarahva Selts korraldas koos kohalike BSP koolide õpilastega linnuretke 

laupäeval, 20. Aprillil 2019.  

* Tallinna BSP koolide lindude ökoloogia programmis osalejad tegid linnuretke 

Vabaõhumuuseumis pühapäeval, 21. aprillil kell 12 ja kell 14. Juhendasid ornitoloogid Kaja 

Peterson ja Peep Veedla. 

* Looduskaitsepäev 31. mail Vabaõhumuuseumis. Kooskõlastasime päevakava kohtunikega ja 

koostööpartneritega, otsime õpilaste tunnustamiseks vahendeid. 

 

Mai 2019 

3.mai -Eelinfo linnuõppepäevad Viinistul 26.-27.09.19 saadeti 1). BSP Tallinna koolidele, kes 

osalevad BSP lindude ökoloogia programmis; 2). BSP linnuvõrgustikus Eestis vaatlusi 

juhendavatele partneritele. 

9.mai – Kevadine linnuvaatluspäev Kolga kooli õpilastele, BSP lindude ökoloogia programmis 

osalejatele. 

11.mai -rahvusvaheline rändlindude päev. Vaatlused linnutornides Eestis. Kutsusime Vihasoo 

linnutorni BSP koolide linnuhuvilisi. 

20.mai- Tallinna koolide võistkonnad registreerivad osavõtuks 31.mai looduskaitsepäevast 

teemal -Läänemere Projekt 30. Kohtunikud teatasid rajapunktide ülesanded. Alustasime 

materjalide paljundamist, piknikueine tellimist, esikohtadele preemiate leidmist jt eeltöid. 

31.mai- Looduskaitsepäev- Läänemere Projekt 30 Tallinna koolidele Vabaõhumuuseumis 

 

Juuni 2019 

29.-30. juuni-Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suveseminar Palupera koolis. Selgitame EOÜ 

koostöö võimalusi BSP lindude ökoloogia programmi rakendamisel koolides. 



 

August 2019 

15.08.2019 Linnuvaatluste juhendamine Vihasoo linnutornis Eve Sarapi Kuusalu suvelaagri 

õpilastele. 

28.08.2019 BSP tegevust tutvustava stendi vormistamine koolide keskkonnahariduse 

infopäevale Rakveres. 

26.-29.08.2019 Roosta rahvusvaheline laager. 

 

September 2019 

6.09- Rannalooduse õppepäev BSP Loksa gümnaasiumi 11. klassi õpilastele Pärispeal (6 tundi) 

19.09- Lahemaa looduse päev Nõmmeveskil. Linnuvaatluste juhendamine Valgejõe ääres 

teemal-Jõed lindude elupaigana. 

*20.09.19 BSP mereprogrammide õppepäev Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 8.kl. õpilastele  

 *24.09.19 BSP lindude ökoloogia ja rannikuvaatluste programmid Kadrioru Saksa 

Gümnaasiumi 9.kl. õpilastele. 

* 26.-27.09.2019- BSP linnuprogrammide õppepäevad Viinistul linnuhuvilistele õpilastele 

Eestis. 

* 30.09.2019- Linnuvaatluste juhendamine Vihasoo linnutornis Maaülikooli loodusturismi 

tudengitele. 

 

Oktoober 2019 

5.-6.oktoober-rahvusvahelised linnuvaatluspäevad Birdwatch 

Laupäeval, 5.10.19 Linnuretk ümber Pärispea poolsaare ranniku - Eru lahe Rannarahva Seltsi 

liikmed  ja Lahemaa piirkonna koolinoored.  

Esmaspäeval, 7.10.19 Tallinna BSP koolid BSP lindude ökoloogia programmis osalejad 

 

November 2019 

• Ettevalmistused linnuviktoriiniks TLK sünnipäeva puhul - Tallinna BSP koolid; 

(info koolidele, viktoriini koostamine, saali rent, aasta linnu ettekanne, linnukalendrite 

ostmine jt.  

  Detsember 2019 

• 10.12.2019 TLK sünnipäevaviktoriin Tallinna Prantsuse Lütseumis.  



Osalejatele kutse kesktalvisele veelinnuloendusele jaanuaris, BSP lindude ökoloogia 

programmi täitmine. Edasine tegevus linnuhuviliste noortega. 

            Linda Metsaorg,tel.56917494 

BSP lindude ökoloogia programmijuht Eestis 

 

 

Linda Metsaorg, 

MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi juhatuse esimees 

/linda.metsaorg@mail.ee/ 

Tel.56 917 494 
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