„Rõngaleidja 2019“
Reeglid:
1. Iga võistleja peab järgima eetilise linnuvaatluse põhimõtteid ja vältima oma tegevusega
lindude liigset häirimist. Lähenemine rõngastatud linnule viisil, mis võib häirida rändel
peatuvaid või pesitsevaid linde on keelatud.
2. Võistlus on avatud kõigile linnuvaatlejatele, kes on valmis järgima võistluse reegleid.
3. Võistlusperioodiks on 01.01.2019 – 31.12.2019 ning võistluspiirideks Eesti Vabariigi
territoorium.
4. Võistluse punktisumma tuleb koordinaatorile edastada hiljemalt iga järgneva kuu
5. kuupäevaks, kasutades selleks etteantud excel-i faili. Oma punktisummad edastatakse eposti teel: tormissepp@gmail.com.
5. „Rõngaleidja 2019“ võitjaks osutub vaatleja, kes kogus võistluse käigus kõige suurema
punktisumma (punktiarvestusest loe allpoolt). Eriauhind antakse vaatlejale, kes leidis aasta
jooksul kõige enam erinevate linnuliikide rõngaid.
Punktiarvestus:
1. Võistleja poolt loetud rõngad annavad punkte järgnevalt:
1 punkt – luikede, hanede, sookure ja merikotka värvirõngad
3 punkti – kõik ülejäänud loetud rõngaleiud
2. Võistluse punktisumma üheks osaks on ka edukalt loetud rõngastega liikide arv. Kõik liigid
annavad võrdselt 1 punkti.
Näide punktisumma kujunemisest: Vaatleja loeb ära 1 väikeluige ja 3 künnivarese rõngast.
Võistleja punktisumma on seega: väikeluik (1x1=1) + künnivares (3x3=9) + loetud
rõngastega liikide arv (2) = 12 punkti.
3. Sama linnu rõnga lugemise eest antakse igale võistlejale punkte vaid ühekordselt. Näide:
Vaatleja loeb augustis Linnamäe põldudel peatuva sookure jalarõngaste värvikombinatsiooni.
Kui sama võistleja leiab selle linnu septembris näiteks Noarootsi põldudelt, siis ta leiu eest
siiski punkte juurde ei saa, sest tegu on sookurgede jaoks sama ööbimiskogumiga ning leid
pärineb samast rändeperioodist.
4. Punkte antakse üksnes Keskkonnaagentuuri Matsalu Rõngastuskeskusele edastatud
rõngaleidude eest. Erandiks on hane– ja luikede kaelarõngad, mille võib sisestada ka otse

geese.org portaali, kuid seejuures on oluline märkida kaasvaatlejaks Matsalu Ringing Center.
Matsalu rõngastuskeskusele tuleb rõngaleiud edastada e-posti teel: ring@matsalu.ee.
NB! Rõngakoodide lugemisel väldi vigu! Märgiste lugemisest loe pikemalt Tiirutajast nr. 30:
http://www.eoy.ee/sites/default/files/Tiirutaja_30_veebi.pdf .
5. Punkte ei anta rõnga taasleiu eest nimetatud juhtudel:
a) hukkunult leitud lind;
b) mistahes viisil kinni püütud lind;
c) samal aastal ja samas piirkonnas vaatleja poolt rõngastatud lind (samuti ei saa punkte 2018.
aasta detsembris samas kohas rõngastatud lindude eest);
d) I kaitsekategooria linnuliikide pesade ja liikumispiiranguga aladel (ka siis kui selleks
vastav eriluba on olemas) tehtud rõngavaatlused;
e) pesitsuskolooniast, kus toimub massiline lindude märgistamine (näiteks kajakad,
kormoranid) ja nende lähiümbrusest pärinevad rõnga taasleiud. Näide: Kakrarahu koloonias
rõngastatud kalakajakate taasleide arvestatakse üksnes väljaspool endise Ridala valla piire.
Kakrarahu koloonias pesitsevad kalakajakad on märgistatud valgete värvirõngastega, millel
on musta kirjaga kood, mis algab tähega „P“.

