Tapahtumakalenteri 2009
1.1. Eka-ekaa kisa. Lisätiedot: reijo.ruokonen@nuorisuomi.fi.

tammikuun alku: hallituksen järjestäytymiskokous

16.1. Lintujen rengastuskurssi alkaa - kurssin esite löytyy TÄSTÄ!

24.-25.1. valtakunnallinen PihaBongaus -tapahtuma.

26.1. klo 16.30 alkaen ensimmäiset pönttötalkoot Noljakan koululla. Lisätiedot: Janne Leppänen.

31.1. takaraja ARK-ilmoitusten jättämiselle. Harvinaisuushavainnot joista ei ole tullut ilmoitusta
poistetaan Tiira-havaintojärjestelmästä.

25.2. hallituksen kokous klo. 16.15

25.2. kuukausikokous 18:00 alkaen Joensuun yliopiston Biologian laitoksella Jouni Erola: Tuulihaukka
peltomaisemassa. Ennen esitystä lyhyet infot kevään laite-esittelytilaisuuksista sekä linnunpönttöprojektista

28.2. PKLTY:n PETOLINTUTAPAHTUMA
Petolinnuista kiinnostuneiden lintuharrastajien kokoontuminen sai viime vuonna niin hyvän suosion, että uusi tilaisuus
pidetään helmikuun viimeisenä lauantaina. Seuraavassa hieman lisäinfoa tapahtumasta:
Paikka on Kiihtelysvaarassa P-K:n kennelmiesten majalla. Joensuusta ajetaan Ilomantsin tietä läpi Heinävaaran. Noin
3,5 km Heinävaaran jälkeen käännytään vasemmalle (kyltti metsästysmaja Kennelmiehet). Heti puron ylityksen
jälkeen tulet Hepopurontielle (=vanha Ilomantsintie), jossa käänny vasemmalle. Aja 1,1 km ja käänny vasemmalle
mökin pihaan.( Laitetaan vielä risteyksiin, jotain tulia, nauhoja, kylttejä tms).
Karttapaikan linkki: <http://kansalaisen.karttapaikka.
fi/linkki?scale=16000&text=Kennelmiehet&y=6940445&x=4511634&lang=FI>
Tilaisuus alkaa joustavalla aikataululla eli paikalle voi tulla noin klo 13 alkaen. Ensitunnit on tarkoitus käyttää alkavan
kauden pesätarkastusten hienosäätöön. Tavoitteena on, että kaikilla kohteilla olisi "vastuullinen" tarkastaja/rengastaja
(jotta kaikki tulisi tarkastetuksi eikä päällekkäisyyksiä syntyisi - rengastajat voivat samalla tehdä ajamista vähentävää
suuntajakoa yms). Varsinaista ohjelmarunkoa lähdetään etenemään klo 15. Aloitetaan petolintukatsauksella, tehdään
tilanneselvitys uudelleen alkaneesta pesien säästämishankkeesta ja tärkeänä aiheena on myös Lintuatlas. Paikalle
tuodaan tutustuttavaksi erilaisia petolintuharrastukseen liittyviä välineitä ja materiaalia (tuo myös itsekin). Illan aikana
on tarjolla ainakin pari diaesitystä. Oletettavasti Jouni Erola näyttää kuvia tuulihaukasta. Tarmo Sotikovin

lintu/luontokuvia katsotaan kunhan esittäjä ehtii paikalle noin klo 20 mennessä. Pienellä budjetilla PKLTY tarjoaa
tapahtumassa kahvit ja lisäksi tarkoitus on tarjota myös kevyttä keittoruokaa. Kukin ottakoon mukaansa muut juotavat
ja syötävät (makkaranpaisto onnistunee jossakin tulisijassa). Mökki on vuokrattu sunnuntaihin puolenpäivään, joten
osa porukkaa pystyy yöpymään siellä. Suosittelemme makuupussien (ja varalta retkipatjojen) ottamista mukaan.
Saunakin on tarkoitus lämmittää, joten ota pyyhe mukaan.
Tervetuloa! Tapahtuman pääpaino on mukavalla yhdessäololla, toisiimme tutustumisella ja siinä sivussa P-K:n
petolintututkimuksen edistäminen. Tarjoilujen järjestämiseksi pyydän ilmoittamaan tulostasi ja mahdollisesta
yöpymisestä. Terveisin petolintuvastaava Hannu
Lisätietoja hannu.lehtoranta@oyk.fi <mailto:hannu.lehtoranta@oyk.fi> puh. 0500-186607 tai
janneleppanen@hotmail.com <mailto:janneleppanen@hotmail.com> (siis ei pistettä nimen välissä) puh. 050-3390605

5.3. toiset pönttötalkoot Noljakan koululla, tiedustelut Janne Leppänen janneleppanen@hotmail.com

maaliskuu: pönttöjen metsäänvientitalkoot

25.3. hallituksen kokous 16:30 Joensuun yliopiston Biologian laitoksella

25.3. sääntömääräinen kevätvuosikokous 18:00-18:59 Joensuun yliopiston Biologian laitoksella.salissa N101.

25.3. klo. 19:00 alkaen Biologian laitoksen isossa auditoriossa (sali N100 vahtimestarin kopin vieressä) PKLTY ja
Joensuun Seudun Luonnonystävät yhdessä proudly presents:
Mauri Leivo: Lintujen kevätmuutto — luonnon huikea näytelmä
Esityksessään ML kertoo juuri ilmestyneen Kevätmuutto-kirjansa syntyvaiheista ja toteutuksesta sanoin ja kuvin,
minkä jälkeen on vuorossa n. 25 minuutin pituinen, samaa aihetta käsittelevä multivisio.
Lintujen kevätmuutto on ML:lle hyvin läheinen ja mieluisa aihe. Tämän pohjoisen pallonpuoliskon huikean
luonnonnäytelmän hän tuntee kuin omat taskunsa, sillä hän on seurannut sitä intohimoisesti jo 30 vuotta ja kirjoittanut
aiheesta lukemattomia havaintokatsauksia, artikkeleita ja tutkimusraportteja vuosien varrella. Kevät on hänelle
mieluisin vuodenaika, ja lintujen kevätmuutto sen hienoin tapahtuma. Kuvia on kertynyt vuosien varrella tästä
teemasta kymmeniä tuhansia.
Kevätmuutto-kirjan parissa ML on tahkonnut viimeiset kolme vuotta miltei päätoimisesti. Suurin osa ajasta on mennyt
kuvaamiseen, mutta myös kirjoitustyö on vienyt paljon aikaa. Useimmat kuvausretket ovat suuntautuneet ItäUudenmaan lintupaikoille, mutta joskus projekti on vienyt kauemmaksikin, useamman kerran Viroon ja kerran
Vattimerelle Hollantiin asti.
ML on Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva luontokuvaaja, kirjailija ja biologi. Hän aloitti lintuharrastuksen ja
luontokuvauksen koulupoikana 70-luvun puolivälissä Outokummussa, siirtyi opiskelemaan biologiaa Joensuuhun ja
päätyi töiden perässä Helsingin seudulle. Vuosien saatossa lintujen ja muun luonnon katselusta ja kuvaamisesta tuli
elämäntapa ja ammatti.
Häneltä ovat aikaisemmin ilmestyneet kirjat Nuuksio — miljoonan ihmisen erämaa (2003) ja Lintujärvi (2006), joka
voitti Vuoden Luontokirja 2006 -palkinnon.
Kuvaillassa on mahdollisuus ostaa Kevätmuutto-kirja tekijän nimikirjoituksella varustettuna hintaan 35 € (käteisellä).

1.-30.4. Huhtikuun pinnakisa
Perinteisessä kisassa kilvoitellaan siitä missä Itäisen Suomen maakunnassa havaitaan huhtikuun aikana
eniten lajeja. Mukana ovat PKLTY:n lisäksi Kainuu, Oriolus ja EKLY. Pinnatilanteen näet tästä: HuPikisa2009

7.-25.4. Niko Pekosen valokuvanäyttely Kahlaajarannalla Joensuun pääkirjaston Muikku-salissa. Näyttely
sisältää 25 valokuvaa, joissa esiintyy kahlaajia erilaisissa valoissa, taustoissa ja ympäristöissä. Suuressa osassa
kuvista yhdistävänä piirteenä on vesi ja peilaus. Niko Pekosen muihinkin lintukuviin voi tutustua osoitteessa
www.npekonen.com. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu Pohjois-Karjalassa kahlaajien päämuuttoaikoina.

23.4. iltapäivä Ikääntyvien yliopiston linturetki tiedustelut Helena Haakana 040-8220819, mukana
yhdistyskaukoputki Swarowski 20-60x.

25.4. (alustavasti) PKLTY:n yhdistetty linturetki ja pönttöjenvientiretki Värtsilään. Tarkempi aika ja
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin, mutta mahdollisen kiinnostuksensa voi jo nyt ilmoittaa sihteerillemme
Janne Leppäselle.

HUOM AIKA JA PAIKKA MUUTTUNUT ALKUPERÄISESTÄ !
26.4. sunnuntaina FotoFennican edustajan Mikko Katajan laite-esittely Joensuussa Rantakylässä
Hanhentien laiturilla klo. 14.00-16.00. Kiikareita, kaukoputkia, kameroita ym.ym. Ks.
http://www.fotofennica.fi/cl/cat/product_catalog.php?c=36

29.4. kuukausikokous 18:00 alkaen Joensuun yliopiston Biologian laitoksella. Tiedotus: Lintuatlas-hankkeen
tilanne ja kesän atlasretki (Hannu Lehtoranta & Janne Leppänen)
Esitys - Ilkka Porali: Digiscopingin tekniikka. Ilkka kuvaa esitystään näin: "Esitykseni tulisi käsittelemään lähinnä
digiscopingin tekniikkaa, joten otsikko voisi olla esim. "Digiscoping: kaukoputket, kamerat ja adapterit" tai lyhyen
kekseliäästi "Digiscopingin tekniikka". Aiemmissa esityksissä olen puhunut mm. kaukoputken kuvan
muodostumisesta, optisista virheistä ja niiden korjaamisista (mm. miksi ED/Fluoriitti/APO on lähes välttämätön),
okulaarin ja kameran yhteensovittamisesta ("afokaalinen" projektio, okulaariprojektio, prime focus...), millainen on
hyvä kamera/kamerapuhelin, mitä adaptereja on olemassa jne."

9.5. valtakunnallinen Tornien Taisto. PKLTY:n yhdistysjoukkue tällä kertaa Värtsilän Hopeakallion
tornissa.

14.5. Swarowski -kiikareiden ja -kaukoputkien maahantuojaesittely Joensuussa Höytiäisen kanavan
Suistolla, järjestäjänä joensuulainen valokuvaus- ja optiikkaliike Kuvanmaailma
http://www.kuvanmaailma.fi/ sekä PKLTY. Tapahtuman yhteydessä tehdään ainutlaatuinen tarjous
Swarowski-kiikareista. Kokoontuminen klo 7.00 Suiston parkkipaikalla, josta jatketaan Kolosseumille
optiikkaa testaamaan. Tilaisuus kestänee parisen tuntia, joten vähän myöhemminkin voi saapua.

29.6.-5.7. Niko Pekosen valokuvanäyttely Kahlaajarannalla Suhmuran taidekesässä. Näyttely sisältää 25
valokuvaa, joissa esiintyy kahlaajia erilaisissa valoissa, taustoissa ja ympäristöissä. Suuressa osassa kuvista
yhdistävänä piirteenä on vesi ja peilaus. Niko Pekosen muihinkin lintukuviin voi tutustua osoitteessa
www.npekonen.com. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu Pohjois-Karjalassa kahlaajien päämuuttoaikoina.

4.-5.7. TERVETULOA ATLASRETKELLE !
Yhdistyksen atlasretki suunnataan alueemme heikoimmin tutkituille seuduille. Matka suuntautuu LieksanNurmeksen pohjoisosiin lauantaina heinäkuun 4. päivänä jatkuen halukkailla sunnuntaihin.
Tukikohtana ja majoituspaikkana toimii Suolalammen kämppä Lieksan ja Nurmeksen rajamailla. Majoitus
omissa makuupusseissa.
Kokoontuminen tapahtuu lauantaiaamuna Nurmeksen ABC:llä klo 6.00. Siinä tapahtuu jakaantuminen eri
atlasruuduille, joissa tehdään havainnointia pienjoukueissa (1-2 henk) päivän ajan. Yhteisesti sovittavana
aikana sitten kokoonnutaan kämpälle ruokailemaan, saunomaan ja viettämään yhteistä laatuaikaa. Samalla
puretaan päivän "saaliit".
Viime vuotiseen tapaan (Tuupovaaran suunta) päivän aikana kisataan leikkimielisesti atlaspinnakisa.
Pistelaskennassa lasketaan kustakin lajista pesimisvarmuuden mukainen pistemäärä (1-8) ja osalla lajeista
on kerroin (2 tai 3).
Pääosa osallistujsta oletettavasti tulee Joensuun korkeuksilta. Tarvittaessa pystyn helposti järjestämään
perjantaina yöpymisiä Juuassa tai Nurmeksessa, jos haluaa lyhentää aamun matkaa.
Homman laadusta johtuen tarvitaan melko runsaasti autoja. Jos muodostelette enemmän kuin kahden
henkilön yhteiskuljetuksia, tiedoksi se, että kämpän lähialueelle on helposti järjestettävissä tutkimusaluetta
myös ekologiselle kävely- ta kanoottijoukkueelle (otan 1-2 kanoottia mukaan). Jonkerinsalon suojelualue on
kämpästä parinsadan metrin päässä ja lupaavalta näyttävä lampi,- puro-, jokireitti on kanootilla mahdollista
päättää kämpän rantaan.
Tutkimusalue on tyypillistä P-K:n "erämaata", mutta onneksi kaikilla lähialueen ruuduilla löytyy myös oikeaa
vanhaa metsää. Vesistöjä on kohtalaisen runsaasti.
Päivän ruoka- ja juomahuollosta jokainen osallistuja vastaa itse. PKLTY tarjoaa majoituksen, iltaruuan
(lämmitellään joku keitto), iltanuotion makkarat ja myös aamupalatarvikkeita hommataan. Saunajuomat ja
pyyhkeet jokainen hommaa itse.
Sunnuntaina osallistujien toivotaan jatkavan retkeilyä Nurmes-Valtimo-Lieksa alueella. "Etelän immeisille"
voin suositella esim. piipahtamista Suojärvellä, joka on erämaassa oleva lintuvesi (ei maatalousvaikutusta)
tai vaikka Valtimolla Kalliojärvellä.
Valmistelen retkeilyalueen atlasruuduista karttoja, jotka joukkueet saavat käyttöönsä
aamukokoontumisessa. Viime vuonna ruudut arvottiin ja niin tehtäneen nytkin.
TERVETULOA MUKAAN MUKAVALLE YHTEISRETKELLE. Viime vuonna porukka vaikutti hyvin
tyytyväiseltä, uskon niin käyvän nytkin. On mielenkiintoista retkeillä täysin tuntemattomissa maisemissa ja
samalla tehdä merkittävä palvelus lintutieteelle.
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle mielellään mahdollisimman pian, mutta viime tipassakin saa tulla mukaan
(ota kuitenkin huomioon, että tarvitsen tietoa ruokahankintojen ja karttojen valmistelun takia).
Lisätietoja annan mielelläni tarvittaessa. (muistakaa tehdä atlashavainnointia kaikessa muussakin
liikkumisessanne ja olemisessanne)
Hannu Lehtoranta

Eevalantie 6 D 14 83900 Juuka
0500-186607
hannu.lehtoranta@oyk.fi

6.7.-2.8. Niko Pekosen valokuvanäyttely Kahlaajarannalla Tuupovaaran Ullakolla. Näyttely sisältää 25
valokuvaa, joissa esiintyy kahlaajia erilaisissa valoissa, taustoissa ja ympäristöissä. Suuressa osassa kuvista
yhdistävänä piirteenä on vesi ja peilaus. Niko Pekosen muihinkin lintukuviin voi tutustua osoitteessa
www.npekonen.com. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu Pohjois-Karjalassa kahlaajien päämuuttoaikoina.

30.9. kuukausikokous 18:00 alkaen Joensuun yliopiston Biologian laitoksella

25.10. kuukausikokous 18:00 alkaen Joensuun yliopiston Biologian laitoksella

25.11. sääntömääräinen syysvuosikokous 18:00 alkaen Joensuun yliopiston Biologian laitoksella.

AJANKOHTAISTA-PALSTAN ARKISTO 2000-2002
(25.9.2002) HATUNVAARAN HANHIVIIKOT

Kiteen Luonnonystävät ry järjestää viimevuotiseen tapaan Hanhiviikot
Hatunvaaralla. Vaaralle pystytettiin 22.9. puolijoukkueteltta kaminoineen tauko-,
sateenpito- ja yöpymispaikaksi. Jos aiotte yöpyä vaaralla, ottakaa yhteyttä
allekirjoittaneeseen järjestelyjen vuoksi. La (28.9.) ja su välinen yö on jo varattu.
Pari koululuokkaa on jo kysellyt yöpymismahdollisuutta. Annamme heille etusijan.
Teltta puretaan syyskokouksemme päätteeksi 20.10.
KOULULAISILLE OPASTUS
Viime vuodesta poiketen vaaralla ei ole jatkuvaa päivystystä. Markku Halonen on
lupautunut opastamaan koululaisryhmiä siivekkäiden maailmaan to 26.9., pe 27.9.,
pe 4.10. ja 11.10. Koululais- tai muiden ryhmien on ilmottauduttava Markulle
puhelimitse paria päivää ennen Hatunvaaralle tuloa. Opastuksesta ei peritä
korvausta. Levittäkää tietoa tutuille opettajille.
Kiteen Luonnonystävät ry psta Kari Antikainen kari.antikainen@edu.kitee.fi

(28.8.2002) ASIAA KURJISTA JA KURKIVAHINGOISTA
Pyysin kurkivahinkoja työkseen tutkivaa Pirjo Koskista kertomaan teemasta
pk_lintulistalla. Alla hänen laatimansa tietopaketti, jonka lopussa on vetoomus
kurkihavaintotietojen saamiseksi. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Toivottaa Pentti
Zetterberg, PKLTY pj.
Hei verkkolaiset!
Kun Tohmajärven kurjet ovat olleet nyt tapetilla, niin kertoisin mielelläni
paikallisille lintuihmisille taustoja ja siitä, mitä siellä oikeastaan touhutaan.
Kurjethan ovat aiheuttaneet Valkeasuon lähistöllä pääasiassa ohrapelloilla
huomattavia vahinkoja tässä vuosien mittaan, minulla on tietoja vuodesta 1992
lähtien ja vuosi 1994 oli ensimmäinen, kun sieltä haettiin korvauksia. Määrät ovat
vaihdelleet, välillä on nollavuosia, mutta usein on yli 50 000 markan
vahinkohakemuksia. Tähän asti ne ovat tulleet pääasiassa Hasusen pelloilta, mutta
viime vuonna oli neljä korvauksien hakijaa, ja summakin kohosi huomattavasti.
Viime syksynä tutustuin kurkivahinkojen torjuntaan Ruotsissa, ja kävin katsomassa
Vaasan tilanteen, ja loppusyksystä aloimme suunnitella Tohmajärvelle vahinkojen
torjuntakeinoja.
Itse olen opiskellut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
riistaeläintiedettä, opinnot on nyt ohi ja paperitkin kohta käsissä. Matti Osara
ympäristöministeriöstä oli aikoinaan ottanut yhteyttä meidän laitokselle näiden
vahinkojen torjuntakeinojen merkeissä, ja hankkeesta on julkaistukin Mari
Hallikaisen opinnäytetyö, jonka nimi on: Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen
lintujen aiheuttamien vahinkojen torjuminen - Menetelmät ja niiden soveltuvuus
Suomen olosuhteisiin. Kun Mari lopetti, minä sain tehtävän jatkaakseni. Viime

kesänä keskityin valkoposkihanhiin, ja lähinnä tutustuin kurkiasioihin, tänä kesänä
keskityin kurkiin, ja jatkan vielä jotakin valkoposkihanhien kanssa. Tänä vuonna
olen hankkeessa kesäkuusta syys- tai lokakuun loppuun. Ehkä sekin on syytä
mainita, että minulla ei ole lintuharrastustaustaa.
Tohmajärvellä kurkiongelma sälyttyi niin paljon yhden viljelijän harteille, että
minun mielestä oli tärkeä lähteä liikkeelle täältä. Samalla alue oli tarpeeksi pieni
lähteä kokeilemaan ja kehittämään kurkivahinkojen torjuntaa. Mikä tärkeintä, täällä
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (Hanne Lohilahti) oli ollut jo ennen minun
yhteydenottoa aktiivinen, ja täällä oli paikallista kiinnostusta ja innostusta lähteä
yhteistyössä miettimään, mitä tilanteelle voisi tehdä. Lisäksi asumis -ja
liikkumismahdollisuudetkin ovat ilman autoakin Valkeasuolla niin hyvät, että
käytännössä on mahdollista toimia täällä. Lähdimme siitä, että kurjille pitää olla
niille tarkoitettu alue, missä on riittävästi ja houkuttelevaa ruokaa koko syksyä
ajatellen ja niitä karkoitetaan mahdollisilta vahinkoalueilta. Ruotsissa esimerkiksi
kurkien karkoitukseen oli palkattu ihminen, joka vei kaasukanuunoita ym.
karkotinlaitteita pelloille, kun maanviljelijät soittivat ja ilmoittivat kurjista. Se oli
siis jonkinlainen oravanpyörä, kun kurjet lensivät sitten naapuri-isännän pellolle.
Lisäksi kurkipelllon merkitys korostuu, koska tarkoituksena ei ole karkottaa kurkia
pois Tohmajärveltä, niiden ruokailu vain yritetään keskittää alueille, mistä ei
aiheudu haittaa, ja yritetään estää vahingot muualla. Tämän seurauksena
Tohmajärvellä on nyt yhteensä lähes 11 hehtaaria kurkipeltoa. Näistä suuremman,
lähes yhdeksän hehtaarin kurkipellon rahoitus on tullut Pohjois-Karjalan
ympäristökeskuksen kautta hankkeesta, jonka nimi on Ympäristönhoito maatilojen
uutena ansiomahdollisuutena ja sen rahoitus tulee Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) kautta.
Kurkipellolla piti kasvaa ohraa ja hernettä, mutta herneen osuus on jäänyt
valitettavan pieneksi, paikoin sitä on ihan hyvin. Molemmat kasvit ovat kurkien
"suosittuja vahinkokohteita". Toinen kurkipelto on YM:n rahoittama, vain pari
hehtaarin suuruinen, mutta halusin sen mukaan, koska siellä oli valmiiksi kaivettu
monttu, jonka pohjalla kurjet mielellään tepastelivat. Siitä piti saada juomapaikka
vain vähän syvyyttä lisäämällä, mutta käytännössä sitä jouduttiin kaivamaan
yllättävän paljon, eikä monttu ei ole nyt aivan toivotunlainen, kuivalla
loppukesälläkin on varmasti osuutensa. Tuollaisen montun pohjalla voisi sopivan
kosteuden vallitessa olla vaikka mitä tongittavaakin kurjille. Tällä pellolla kasvaa
pelkästään ohraa, eikä sitä ole päästy puimaan vielä, eli sen tehokkuudesta ei voi
vielä paljon sanoa. Sitä suurempaa, ohra-hernepeltoa, niitettiin ensimmäisen kerran
elokuun 6. päivänä metsän reunasta muutaman kymmenen metrin leveydeltä, silloin
kurkia oli viljelijän mukaan noin 60. Päivä niiton jälkeen ne ruokailivat sillä
kurkipellolla, mutta kun puitujen peltojen ja lintujen määrä kasvoi, kurjet
levittäytyivät laajemmalle. Tarkkoja tietojakaan ei siltä ajalta ole. 20.8. kurkipellolla
oli iltapäivällä 95 kurkea, ja sen jälkeen olen nähnyt siellä muutamia lintuja.
Saa nähdä miten tilanne syksyn edetessä kehittyy, kun peltoa niitetään laajemmalta
alueelta ja kurkimäärät kasvavat.
Minä olen ollut valmiina tulemaan paikan päälle heti, kun kurjet ovat uhanneet
puimattomia ohrapeltoja, ja tulin Tohmajärvelle tiistaina 20. elokuuta, kun
maanvilejlijä pyysi. Kurkiakin oli maanantaina 19. 8 laskettu Valkeasuolta 650.
Tilanne on (toimittajia lukuunottamatta) ollut varsin rauhallinen, minua ei juurikaan
ole karkoitukseen tarvittu. Kuulemani perusteella luulin tarvitsevani jos jonkinlaista
karkotusmenetelmää ja hankinkin jopa paukkupatruunoita, mutta toistaiseksi pelkkä
kävely tai pyöräily koiran kanssa pellon lähistöllä on riittänyt. En pääse niistä edes
hyvälle kaukoputkietäisyydelle pyörällä tai kävellen, sitten kun on mahdollisuus
lähestyä niitä autolla tai puimurilla, niin ehkäpä pääsen tarkkailemaan ruokailua ja

laskemaan tarkemmin parvesta poikasten osuuksia ym. (Toistaiseksi muuten
poikasia on vähän, varmaan alle viisi prosenttia linnuista.) Puidun ja puimattoman
ohran raja-alueet ovat pahimpia alueita vahinkojen kannalta, ja muutamalla
sellaisella paikalla kokeillaan totutteluverkkoja karkottimena. Toivottovasti saadaan
kurjet oikeasti tottumaan niihin, ja jos lopulta saamme verkon avulla kurkia kiinni,
niin tarkoituksena olisi myös värirengastaa niitä. Pitkällä tähtäimellä voisimme
joskus saada pientä aavistusta siitä, mistä kurjet Tohmajärvelle kertyvät ja minne ne
jatkavat. Verkotus ja rengastus toimii ainakin niille linnuille varmaan elinikäisenä
karkotteena kyseiselle pellolle, eli siitä olisi kahdenlaista hyötyä. Syytä mainita, että
ideoidessa ollaan oltu yhteydessä Jouko Alhaiseen, ja saatu sieltä hyviä vinkkejä
kokeiltavaksi. Lisäksi kurkityöryhmän asiantuntemus tulee käyttöön, kun siihen
kuuluva Kimmo Koskela on palkattu syyskuun ajaksi proktiin kurkien tarkkailuun ja
karkotukseen. Kimmo on ollut jo suunnittelussa mukana, ja on joustavasti pystynyt
olemaan mukana jo nyt. Hän on parhaillaan töissä Pohjois-Karjalan
ympäristökeskuksessa, ja tekee sitten tilanteen mukaan syyskuussa päiviä sinne
takaisin.
21. 8 keskiviikkona laskin 631 kurkea Valkeasuon puolella aamulennolla klo 5 5.40 välillä lentävän Valkeasuon yli Hasuselle päin. Muutama kymmen lintua oli
jäänyt jo aiemmille pelloille, eli lintumäärä oli varmaan 650-700. Mutta suurin osa
kurjista (n. 400 kurkea) onkin siitä iltapäivästä lähtien ollut kateissa, ollaan ajeltu ja
etsitty niitä kauempana olevilta potentiaalisilta pelloilta, ja kysellyt maanviljelijöiltä,
mutta en ole saanut selville niiden olinpaikkaa. Jos verkkolaisista joku tietää, niin
viitsisittekö ystävällisesti soittaa ja ilmoittaa, jotta saisimme perustietoa lintujen
liikkeistä ja ehkäistyä mahdollisia uusia vahinkoja. Loput kurjet ovat olleet kiltisti
puiduilla pelloilla, ennen minun tuloa naapuriviljelijän pelloilla kurjet olivat olleet
muutaman hehtaarin alalla ohrassa, mutta niitäkään ei ilmeisesti tarvinnut jättää
puimatta. Hasusen pelloilla kurjet ovat tehneet muutaman labyrintin noin aarin
kokoiselle puimattomalle alueelle. Tilanne oli niin rauhallinen, että lähdin
viikonlopuksi hyvillä mielin kotiin Lahteen, ja sovittiin, että soitellaan Hasusen
kanssa sunnuntai-iltana, miltä tilanne näyttää. Soitin eilen, ja menen Tohmajärvelle
vasta huomenna, koska kurkia ei edelleenkään ollut paljoa, eikä ne ollet käyneet
puimattomilla pelloilla.
Pienenä tunnelmapalasena kirjoitan vielä, että oli tosi hienoa seurata kurkien tuloa
niiden yöpymislammelle ja taas seuraavana aamuna seurata niiden "heräilyä" ja
lentoonlähtöä. Ikävä kyllä emme saaneet silloin laskettua tarkkaa kurkimäärää,
lintuja oli paljon pienellä alalla ja usvasta ilmestyi uusia kurkia. Mutta oli siellä
vähintään 500 lintua, ja toivottavasti tulevina aamuina pääsen paikkaamaan
tilannetta.
Olen yrittänyt tiedustella kurkimäärien kehittymistä Valkeasuon alueella vuosien ja
vuosikymmenten saatossa, ja jos joku on laskenut niitä, niin olisin kovin kiitollinen
tiedoista. Kurkien kannoilla pitäisi pysyä, ja jos tosiaan saatte tietoonne alueita,
minne ne ovat löytäneet, niin ilmoitelkaa. Jos vahinkoja saadaan ehkäistyä, niin
ehkäpä asenteet eivät kärjisty kurkien kannalta epämieluisaan suuntaan. Tärkeitä
alueita ovat lisäksi yöpymispaikat, myös ideoita ja kehittämisehdotuksia tai muuten
vain ajatuksia asian tiimoilta saa soitella ja kirjoitella. Sähköpostia en pysty
Tohmajärvellä lukemaan, joten sen ääreen pääsen seuraavan kerran vasta ensi
viikonloppuna, mutta kännykkä toimii kyllä.
Terveisin, Pirjo Koskinen
pirjo.koskinen@phnet.fi 040-589 8580

(14.8.2002) HÖYTIÄISEN KANAVAN LINTUSUISTOLLA TAPAHTUU
Viikolla 33/34 käynnistyy Höytiäisen kanavan Suiston ruovikon raivaus uuden
lietealueen luomiseksi. Nykyisen avoimen alueen itäpuolelle tulee noin kaksi kertaa
nykyisen kokoinen uusi avoin alue. Tältä alueelta ruovikko raivataan kokonaan
vesirajaan asti. Myös nykyisen avoalueen ulkoreunan ruovikkovyö raivataan siten,
että lietteeltä tulee suora lentoyhteys avovesialueelle. Työn arvioidaan kestävän
parisen viikkoa maksimissaan. Toimenpiteiden myötä Suiston arvo kahlaajien ja
muiden rantalintujen ruokailu-, levähdys- ja pesintäalueena tulee huomattavasti
kasvamaan. Työ tehdään PKLTY:n aloitteesta, sen suorittajana on Pohjois-Karjalan
ympäristökeskus ja rahoittajana puoliksi Joensuun kaupunki ja puoliksi PohjoisKarjalan ympäristökeskus.
Tiedustelut:
PKLTY:n puheenjohtaja Pentti Zetterberg 013-2513505
PK:n ympäristökeskuksen ympäristötyöpäällikkö Jukka Höytämö 013-1412708
Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Latja 013-2675495

(14.8.2002) VUONIEMEN TORNITALKOOT
Vuoniemen tornitalkoot viime viikonloppuna onnistuivat hyvin. Paikalla oli
lauantaina lähes kaksikymmentä ja sunnuntainakin kymmenkunta reipasta ja ahkeraa
talkoolaista. Yhdessä puuhastelu Vuoniemen kauniissa maisemassa oli leppoisaa ja
tulostakin syntyi, kiitos Veju Turusen tarmokkaan työnjohdon: kaikki kuusi
portaikkoa ja toinen 16-metrisistä sivuelementeistä saatiin valmiiksi ja nelimetrinen
staijauslavakin lähes kokonaan. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Huom!
Rakentamiseen osallistuneilla on aina etuoikeus staijauspaikkaan tornissa!
Tornin rakennusta jatketaan seuraavan kerran ensi lauantaina. Silloin on paikalla
mehtätyökone, jolla raskaat sivuelementit nostetaan pystyyn toisiinsa liitettäväksi.
Hommassa tarvitaan talkooväkeäkin. Jokunen on jo ilmoittautunutkin, mutta lisää
tarvittaisiin. Joten jos tuntuu siltä, että haluat tehdä jotain konkreettista yhdistyksen
yhteiseksi hyväksi ja lintuharrastuksen edistämiseksi, ilmoittaudu talkoisiin!
Hommat aloitetaan lauantaina 17.8. kello 8.00 ja lopetellaan sopivasti ennen
lauantaisaunaa. Toki myöhemminkin voi saapua, ja olla vaikka vain muutaman
tunnin. Yhdistys tarjoaa sapuskaa ja juomaa. Tervetuloa Vuoniemeen!
Pentti Zetterberg, PKLTY pj.

(9.7.2002) KESÄKUUN PINNASKAPAN TULOKSET (Kalle Larsson)
Tässä tulevat vihdoin kesäkuun kilpailun lopulliset ja tarkistetut lajimäärät sekä
lopullinen tuloslista:
1.
2.
3.
4.
5.

Kari Lindblum 156
Urho Paakkunainen 154
Harri Kontkanen 147
Kalle Larsson 144
Jarkko Rutila 131

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hannu Kivivuori 130
Veijo Turunen 128
Arto Airaksinen 125
Hannu Lehtoranta 123
Jukka T Heikkilä 113
Pentti Zetterberg 111

Lista paljastaa varsin mainiosti, että lintuja oli maastossa varsin mukavasti, sillä
aivan muutaman päivän retkeilylläkin päästiin yli 110 lajin saldoon.
Kaikenkaikkiaan kilpailussa havaittiin lajeja 179. Mielenkiintoisina puutteina
seuraavat lajit: metsähanhi, ampuhaukka ja peltopyy. Toisaalta olemme saaneet
seurata verkon välityksellä, että kilpailun aikana tehtailtiin varsin maukkaita
haviksia runsain mitoin, seuraavaksi vain muutama mainitakseni: viirusirkkalintu,
lampiviklo, lapinuunilintu 2 kpl, kultasirkku, sinipystö ja muutama mustatiira.
Purussa päätettiin järjestää myös ensivuonna vastaava kuukauden kestävä mittelö.
"Onnettarena" toimi Rutila ja hän nosti 11 jäljelle jääneen kuukauden joukosta
seuraavaksi rallikuukaudeksi heinäkuun. Siis vuonna 2003 taas listaillaan.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia osallistujia rehdistä ja mukavasta kilpailusta ja tietysti
onnittelut kaikille tasapuolisesti hyvästä henkilökohtaisesta saldosta!

(17.4.2002, HaL) PKLTY JÄRJESTÄÄ RETKEN VÄRTSILÄN SEUDUN MAINIOILLE
LINTUPAIKOILLE!











Retkelle lähdemme 28.4 sunnuntaina klo 6.30. Kokoontuminen Joensuun torin
parkkipaikalla, jossa pakkaamme itsemme pikkubussiin, johon mahtuu mukaan 8
retkeilijää. Mikäli lähtijöitä on enemmän kuin kyytiin mahtuu, niin lopuille täytyy
organisoida kimppakyyti henkilöautoilla.
Matkalla Värtsilään pysähdymme seudun parhailla lintupaikoilla, mm.
Tohmajärven Valkeasuolla sekä Peijonniemenlahdella. Takaisin Joensuuhun
palaamme viimeistään kuuteen mennessä.
Retkellä käytettävissä yhdistyksen uusi huippuhyvä kaukoputki!
Retken hinta vain 3e PKLTY:n jäsenille, muille 4e.
MUKAAN lämpimät, säänmukaiset varusteet ja saappaat + runsaat retkieväät!
ILMOITTAUTUMISET 24.4. keskiviikkoon mennessä allekirjoittaneelle!
Retkelle otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, yhdistyksen jäsenet
etusijalla
lisätietoa Värtsilästä lintupaikkana löydät tästä!

Hanna Lavikainen
p.050-3537685
lavikain@cc.joensuu.fi
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talkoolaista. Yhdessä puuhastelu Vuoniemen kauniissa maisemassa oli leppoisaa ja
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portaikkoa ja toinen 16-metrisistä sivuelementeistä saatiin valmiiksi ja nelimetrinen
staijauslavakin lähes kokonaan. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Huom!
Rakentamiseen osallistuneilla on aina etuoikeus staijauspaikkaan tornissa!
Tornin rakennusta jatketaan seuraavan kerran ensi lauantaina. Silloin on paikalla
mehtätyökone, jolla raskaat sivuelementit nostetaan pystyyn toisiinsa liitettäväksi.
Hommassa tarvitaan talkooväkeäkin. Jokunen on jo ilmoittautunutkin, mutta lisää
tarvittaisiin. Joten jos tuntuu siltä, että haluat tehdä jotain konkreettista yhdistyksen
yhteiseksi hyväksi ja lintuharrastuksen edistämiseksi, ilmoittaudu talkoisiin!
Hommat aloitetaan lauantaina 17.8. kello 8.00 ja lopetellaan sopivasti ennen
lauantaisaunaa. Toki myöhemminkin voi saapua, ja olla vaikka vain muutaman
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(15.10.2001) Hatunvaaran hanhiviikot päättyivät ! Pohjois-Karjalan
luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys (PKLTY ry.) ja
Kiteen luonnonystävät järjestivät tänä syksynä Kiteen Hatunvaaralla erityiset hanhija lintuviikot. Tarkoituksena oli lintuharrastuksen ja -tietouden lisääminen.
Erityishuomio haluttiin kiinnittää hanhien muuttoon ja suojeluun. Hanhiviikot
onnistuivat erittäin hyvin, kävijämäärä oli ainakin 600, mikä ylitti odotukset
moninkertaisesti! Lue lisää hanhiviikoista! Hanhiviikoilla havaittua!

(5.9.2001) Sopivaan aikaan kesän taittuessa syksyyn vallinneet idänpuoleiset tuulet ovat lennättäneet
tavanomaista enemmän henäkurppia Pohjois-Karjalaan. Pk_lintulistalle ilmoitetuista havainnoista ylläpidetään
hurppakoostetta.

(15.8.2001) "Alkaako kohta punajalkahaukkojen invaasio?
Ensimmäiset nuoret nähtiin viime viikolla Pietarin kaakkoispuolella."
Näin kyselee viime viikolla Ilmajärven tienoilla käynyt Venäjänlähettiläämme Jari Kontiokorpi.
Jos alkaa, niin PKLTY-nettisivuilla tullaan seuraamaan lajin
esiintymistä Pohjois-Karjalassa!

(13.8.2001) Kutsu Hatunvaaran hanhiviikoille ! Pohjois-Karjalan
luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys (PKLTY ry.) ja
Kiteen luonnonystävät järjestävät tänä syksynä Kiteen Hatunvaaralla erityiset hanhija lintuviikot. Tarkoituksena on lintuharrastuksen ja -tietouden lisääminen.

Erityishuomion haluamme kiinnittää hanhien muuttoon ja suojeluun. Lue lisää
hanhiviikoista!

(10.8.2001) Yhdistys on käynnistänyt tutkimushankkeen 'Petolintujen
huomioimisesta metsänhakkuissa'. Tavoitteena on petolinnut mahdollisimman
hyvin huomioivien metsänkäsittelysuositusten laatiminen metsien käsittelystä ja
suojelusta vastaavien tahojen käyttöön. Tarkoitukseen on myönnetty kaksi
tutkimusstipendiä, jotka on mahdollistanut R. Erik Serlachiuksen säätiön
yhdistykselle myöntämä avustus. Lue lisää tutkimushankkeesta!

(27.7.2001) Viirusirkkalintuäänityksiä PohjoisKarjalasta. Kuuntele, opi tuntemaan ja huomaa yksilöllinen
vaihtelu! (Recordings of Lanceolated Warbler Locustella
lanceolata from North-Karelia, eastern Finland) PÄIVITETTY /
updated 1.8.2001

Neitokurki kävi 15.6.2001 illalla Värtsilässä ja Jari Kontiokorpi otti videolla kuvia! Kuva 1 ja
kuva 2.

IDÄNKÄKI/Oriental cuckoo (Cuculus saturatus) palasi ! (Tuoreimmat
tiedotukset pk_lintulistalta)

VIIPURIN KEVÄTARKTIKA 2001, Jari Kontiokorven katsaus

(7.5..2001) Yhdistys tarjoaa: OPASTETTUJA LINTURETKIÄ Joensuun
Höytiäisen kanavan Suistolle!
(4.5..2001) ÄYRÄPÄÄNJÄRVEN UUSI TULEMINEN Prof Pertti Huttusen artikkeli kuuluisan
lintujärven historiasta ja nykytilanteesta. Artikkeli on ilmestynyt 25.4. 01 lehdessä
'Ostiensis - tiedettä ja tutkimusta Joensuun yliopistosta vuonna 2001' .

(30.3.2001) Jarkko "Storm from the East" Rutila hoitaa lintulajikisojen TORNIEN TAISTO
ja MAAKUNTAKISA voitot Pohjois-Karjalaan!

(15.3.2001) Kuvia hemppolinnuista Joensuun Kontiosuolla, määritä!

(9.3.2001) Rääkkylän VUONIEMEEN LINTUTORNI

(20.2.2001) Vuoden 2001 PROJEKTILAJI ON PELTOSIRKKU!

(6.2.2001) Suojeluvastaava tiedottaa: Järjetön TIIRAYHDYSKUNNAN TUHOAMINEN
Höytiäisellä kesällä 2000

(17.11.2000) PUNAKAULAHANHI VÄRTSILÄSSÄ 16.11.2000

Jari Kontiokorven videolta nappaama kuva maassa valkoposkien kanssa löytyy tästä
(koko 20 kt) ja tästä lentokuva (koko 23 kt).
(20.11.2000) YHDISTYSTALKOILLA TÄRINÄVAPAA LINTUTORNI

Kuvaesitys Joensuun Höytiäisen kanavan Suiston uuden tärinävapaan lintutornin
rakentamisesta löytyy TÄSTÄ ja tästä KEVYTVERSIO. Voit selata esitystä
näytölläsi. Esityksen piti 18.11.2000 BirdLife Suomen yhdistysseminaarissa
Kajaanissa Pentti Zetterberg.
(10.10.2000) IBA -KOHDEVASTAAVIA nimetty

Eräille yhdistyksen alueella oleville IBA-kohteille eli tärkeille lintupaikoille on
nimetty kohdevastaavat, jotka seuraavat paikkojen suojelutilannetta. Kohdevastaavat
ovat Hannu Kivivuori (Värtsilän laakso), Kalervo Leppänen (Kon Pitkäranta), VeliMatti Sorvari (Lie-Ilo Patvinsuo) ja Pentti Zetterberg (Kit Päätyenlahti). Jatkossa
muillekin maakunnan parhaille lintupaikoille pyritään löytämään kohdevastaavat.
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Heikki Pönkkään (puh. alla)
(22.9.2000) HEIKKI PÖNKKÄ yhdistyksen IBA-vastaavaksi

Yhdistyksen hallitus valitsi eilisessä kokouksessaan suojeluvastaava Heikki Pönkän
vastaamaan myös IBA-asioista (Important Bird Areas) yhdistyksen toimialueella.
Heikki toimii IBA-asioissa yhteyshenkilönä BirdLifen suuntaan, hänen puoleensa
voi kääntyä myös yksittäisiä IBA-kohteita koskevissa asioissa. Eräille PohjoisKarjalan tärkeimmistä IBA-kohteista ollaan parhaillaan etsimässä paikkavastaavia,
tästä asiasta enemmän lähiaikoina. Lisätietoja Heikki Pönkkä puh. 040-543 0011
(10.9.2000) Katsaus Viipurin kevätarktikaan 2000
(Esko Veijalainen ja Jari Kontiokorpi Pk_lintuverkossa 10.9.2000)

