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Tervehdys jäsenille!
Olemme eläneet erikoista, historiallista vuotta. Moni harrastus on joutunut
kokemaan isoja muutoksia. Oma harrastuksemme lintujen tarkkailijoina ja
suojelijoina ei onneksi ole paljonkaan ”saanut siipeensä”. Toki yhteiseksi aiottuja
retkiä jouduttiin perumaan, mutta muuten lintujen tarkkailua on jokainen pystynyt
jatkamaan melko normaalisti.

Ihmisten liikkuminen luonnossa ja kiinnostus myös lintuja kohtaan on kasvanut.
Mukavaa on ollut huomata, että myös lintuyhdistyksemme on saanut kymmeniä
uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan. Entisten jäsenten jäsenmaksuja on vastaavasti
rästissä, mutta toivotaan, että hoidat mahdollisen puutteen kohdaltasi kuntoon.

Syksyn toiminnasta nousee esiin EuroBirdWatch, johon jokainen voi osallistua.
Ajankohta on lokakuun eka viikonloppu (3.-4.10-2020). Silloin toivon kaikilta
aktiivista retkeilyä ja havaintojen ilmoittamista Tiiraan. Se on päivän tavoite läpi
Euroopan.

Loppuvuodesta yritämme lopultakin toteuttaa jäsenkyselyn, jonka olemme pitkään
aikoneet tehdä. Pyydän, että aikanaan sitten vastaat siihen ja tuot esille niitä
asioita mitä toivot yhdistykseltä.

Leppoisaa loppukesän ja myöhemmin alkavan syksyn retkeilyä kaikille.

Hannu Lehtoranta, puheenjohtaja

 

https://birdlife.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5f2e846737a36
https://birdlife.creamailer.fi/email/5f2e846737a36
https://www.osoite.fi/


 

 

uudistamishanke on edennyt, mutta ei
siinä aikataulussa kuin oltiin
suunniteltu. Hankehan vaiheistuu siten,
että ensin on purettava vanha
varastorakennus, jonka paikalle uusi
asemarakennus tulee.

ELYn poikkeusluvassa on ehto, että
koneellinen liikkuminen on tehtävä
lumipeitteiseen aikaan. Purkutavaran
poiskuljettamiseen pidettiin ainoana
järkevänä reittinä jään kautta
kuljettamista Aavarannan uimarannalle. Syksyllä odoteltiin pitkään talven tuloa ja
kun se viimein tuli, olivat ranta-alueiden jäät niin heikot ja lumisohjon peittämät,
että sinne ei voinut ajatellakaan moottorikelkalla menemistä. Lopulta hommaa
päästiin toteuttamaan talven käännyttyä kevätpuolelle. Lunta ei ollut, mutta jäät
kestivät kelkan ja kuormat. Kun olosuhteet olivat kohdillaan, iski korona. Emme
halunneet kutsua koolle talkoita edes ohjeistuksen sallimissa rajoissa, vaan
purkutöitä tehtiin turvavälejä noudattaen hyvin pienellä porukalla
rakennustoimikunnan toimesta. Kevään mittaan purkutöiden ikävimmät vaiheet
saatiin tehtyä ja jäljellä on enää varaston runko ja katto. Loppukevät ja kesä
rauhoitettiin luonnolle ja purkuporukallakin on riittänyt tekemistä omissa
rengastushankkeissaan. Syksyn mittaan on tavoitteena purkaa varaston loputkin
rakenteet. Katsotaan sitten, miten ne saadaan loppuvuoden aikana alueelta
lupaehtojen mukaisesti pois.

Joulun alla toteutettiin jäsenistölle kohdistettu varainkeruu aseman
uudistamishankkeeseen. Keräys tuotti hieman päälle 3000 euroa, josta ISO
KIITOS kaikille keräykseen osallistuneille. Meillä on nyt kasassa eri tavoin
hankittuna noin 10 000 euroa. Purkutöihin rahaa on kulunut toistaiseksi vähän,
lähinnä purkutavaran asianmukaiseen hävittämiseen. Kevääksi oli jo kalenteroitu
ryhmien tutustumiskäyntejä, jotka olisivat tuottaneet lisäresursseja, mutta ne kaikki
peruttiin. Yritys- ja yhteisökeräys päätettiin myös siirtää normaalimpaan aikaan.

Hidasteista huolimatta Höylaksen uudistamishanke etenee, tosin alkuperäisiä
suunnitelmia hitaammin. Vielä koittaa kuitenkin se päivä, jolloin voimme kutsua
kaikki hanketta tukeneet tutustumaan uudistettuun asemaan ja
asemarengastukseen.

Mikäli haluat tukea hanketta resurssein tai ideoin, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Hankeryhmän puolesta,

Reijo Ruokonen

reijo.ruokonen(at)rruokonen.fi

 

 

 

Valkoselkätikkojen
pesintämäärissä
saavutettiin ennätys
Syksyn 2019 vilkas vaellus
valkoselkätikoilla näkyi myös tämän
kevään pesintämenestyksessä.
Pohjois-Karjalassa todettiin kaikkiaan
33 valkoselkätikan pesintää, joista
yhdeksän pesintää sijaitsi uusilla pesimäpaikoilla. Pesinnät jakautuivat
kuntakohtaisesti seuraavalla tavalla: Joensuu 8 (joista Enossa 1, Pyhäselässä 2,
Kiihtelysvaarassa 2 ja Tuupovaarassa 2, Joensuun kantakaupungin alueella 1),
Kitee 9 (joista Kesälahdella 7), Kontiolahti 5, Liperi 2, Polvijärvi 4, Rääkkylä 1 ja
Tohmajärvi 4 (joista Värtsilässä 1).

Pesinnät jäivät kuitenkin löytymättä useilta vakituisilta reviireiltä ja pesintöjen
painopiste on edelleen Keski-Karjalassa ja Joensuun seudulla. Ylä-Karjalan
alueelta pesintöjä ei ole toistaiseksi todettu. Alueelta löytyy valkoselkätikalle

 



sopivaa biotooppia syöntijälkineen ja yksittäisine lintuhavaintoineen. Suurimpana
hidasteena alueella on retkeilyn ja havainnoinnin vähäisyys. Vuonna 2020 Pohjois-
Karjalassa rengastettiin ainakin 44 valkoselkätikan poikasta, joista kaikki saivat
yksilöllisen lukurenkaan jalkaansa. Tikkavaelluksen käynnistymistä jo odotellaan ja
rengastajat toivovat havaintoja myös näistä nuorista linnuista.

Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys perusti Valkkari Pohjois-Karjala
työryhmän vuonna 2015. Työryhmän toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa
Pohjois-Karjalan valkoselkätikkapopulaation vahvuudeksi vähintään 35 pesivää
paria vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2014 Pohjois-Karjalassa varmistettiin 25
valkoselkätikan pesintää. Pesintöjen määrä on ollut kasvusuuntainen ja työryhmän
tavoite jäi varmistettujen pesintöjen osalta jo hyvin lähelle asetettua tavoitetta ja
todellinen pesivien parien määrä ylittääkin sen jo kirkkaasti.

Lue lisää

PKLTY
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974
Joensuun lintutieteellinen yhdistys ry-
nimisenä. Vuonna 1979 nimi muutettiin
nykyiseksi, jonka mukaisesti
toimialueena on Pohjois-Karjala.
"Tieteellinen" -nimestään huolimatta,
yhdistys on kaikenlaisten

 

Tutustumisretki Sysmäjärven lintuveden
kunnostustöihin
Outokummun Sysmäjärvellä kunnostetaan vesi- ja rantalintujen elinympäristöjä
monin eri tavoin. Liiallista vesi- ja rantakasvillisuutta on poistettu niittämällä,
laiduntamalla karjaa ja pressujen alle tukehduttamalla. Lisäksi on raivattu puustoa
ja
pensaikkoa lokkilintujen pesimäsaarilta ja laitettu pesälaatikoita. Vieraslaji-
pienpetopyyntiä aloitellaan. Töihin rahoitus saadaan ELY-keskukselta ja PKLTY
toimii
välirahoittajana. Merkittävä osa töistä on talkootöitä...

 

  

 

Muita tapahtumia
3.10. klo 8-10. Muuton havainnointia Rääkkylän Vuoniemessä. Paikalla
opastamassa Jani Varis. Tapahtuma on osa Euroopan suurinta
lintuharrastustapahtuma EuroBirdWatchia.

 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2020
Jäsenmaksun henkilökohtainen tilanteesi:

Olet maksanut jäsenmaksusi vuodelle 2020. Kiitos että olet mukana tukemassa
toimintaa!

Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

 

http://www.pklty.fi/tutustumisretki-sysmajarven-lintuveden-kunnostustoihin-20-syyskuuta/
mailto:pk.lintutieteellinen@gmail.com


 

 lintuharrastajien kotipesä, niin tiedettä
tekevien kuin kotipihallaan lintuja
ruokkivien ja tarkkailevienkin.

www.pklty.fi

Puheenjohtaja Hannu Lehtoranta, lintuhannu57 (at) gmail.com

Sihteeri Mikko Hiltunen, pk.lintutieteellinen (at) gmail.com

  

 

Liity jäseneksi

 

BirdLife on maailman suurin ympäristöjärjestö ja johtava linnustonsuojelun asiantuntija. BirdLife
toimii yli 120 maassa, ja sillä on yli 10 miljoonaa henkilöjäsentä tai tukijaa.

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä maamme 30 lintuyhdistyksen
keskusjärjestö.

 

  

Päivitä tilaajatietosi Peruuta jäsenkirjeen tilaus

Osoitelähde: Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenrekisteri

http://www.pklty.fi
https://www.pklty.fi/liittyminen/
https://birdlife.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://birdlife.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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