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Tornien taisto
Lauantaina 4.5. havainnoidaan kevään lintutilannetta jälleen Tornien taistossa klo
5- 13 välisenä aikana.

Pohjois-Karjalassa Juuan Vuokonjärvi, Polvijärven Ruvaslahti, Rääkkylän
Oravilahti ja Tohmajärven Värtsilän Hopeakallio ovat PKLTY-yhdistystorneja,
joilla erityisesti on varauduttu opastamaan paikalla käyvää yleisöä lintujen
tunnistuksessa ja harrastuksessa. Tämä toki kuuluu tapahtuman henkeen kaikilla
muillakin taisto-torneilla.

Ruvaslahdella Savirannan toimintakeskuksen väki myy kahvia, pullaa, makkaraa ja
linnunpönttöjä klo 9 alkaen

Tornien sijainteja kartalla voit katsoa tästä: http://www.pklty.fi/lintutornit-uusi-
sivuna/

 

  

https://birdlife.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5cb851391013d
https://birdlife.creamailer.fi/email/5cb851391013d
http://www.pklty.fi/lintutornit-uusi-sivuna/
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/tornien-taisto/
https://www.osoite.fi/
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Kuhasalon
lintukävely
Kuhasalon lintukävely
sunnuntaiaamuna 24.3. keräsi hienon
osallistujamäärän; 35 innokasta
lintujentarkkailijaa kiersi retkikummi
Jani Variksen johdolla Kuhasalon
metsäpolun. Tuuli hieman heilutteli puidenlatvoja, mutta muuten sää suosi retkeä.
Heti retken alkuun yritettiin nähdä lähistöltä löytynyttä hiiripöllöä, mutta se oli jo
valitettavasti ehtinyt vaihtaa paikkaa. Sen sijaan valkoselkätikka ja pähkinänakkeli
näyttäytyivät mukavasti retkeläisille. Ainoat varsinaiset muuttolinnut olivat
Pyhäselän jäällä näkyneet harmaalokit. Retken lajimäärä oli 16. Seuraava
lintukävely on keskiviikkoiltana 15.5. klo 18 Noljakassa Höytiäisen kanavan
suistolla.

 

 

 

Lintuharrastukseen voi hurahtaa täysillä
Lintuharrastus, mitä se on? Moni asiaan vihkiytymätön pyörittelee päätään ja
ihmettelee, mikä noissa siivekkäissä voi olla niin kiinnostavaa. Lintuja lentää sinne
ja tänne, mitäpä noista, kakkivat vaan joka paikkaan. Viimeisin kuulemani
kommentti oli: ”kohta sinullekin varmaan kasvaa siivet ja rupeat visertämään”.
Niinpä, mikä niissä linnuissa kiehtoo? Jokaisella lukijalla on uskoakseni oma hyvä
selitys sille, miksi seurata lintujen elämää, tai sitten ei...

 

  

 

Tapahtumatarjotin
la 20.4. FotoFennican optiikka- ja laite-esittely Jokiasemalla klo 12-16. Myös
lintuopastusta yhdistyksen toimesta.

la 4.5. Tornien taisto. Yhdistystorneilla tarjolla yhdistyksen esittelyä ja opastusta.

ke 15.5. Lintukävely Noljakassa, kokoontuminen Suiston luonnonsuojelualueen
parkkipaikalla klo 18.00  

http://www.pklty.fi/lintuharrastukseen-voi-yllattaen-hurahtaa-taysilla/
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la 8.6. Yölaulajapyöräily, kokoontuminen klo 22.00 Reijolan ST1.

heinäkuussa Kahlaajaretki Siilinjärvelle Raasioon. Tarkemmat tiedot tulevat
kotisivuille www.pklty.fi . Tiedustelut ja ilmoittautumiset anniina.kontiokorpi (at)
gmail.com

Lintukävelyiden ja -retkien osalta tiedustelut varisjani (at) gmail.com 040-
5830355 (ei tarvitse ilmoittautua).

 

Ohjeita lintumäärien laskemiseen ja
ilmoittamiseen Tiirassa
Varsinkin muuttokausien aikaan keväällä ja syksyllä havaitaan suuria
lintukerääntymiä ja massiivisia muuttoja. Suurten määrien laskeminen on usein
vaikeaa. PKLTY:n Tiira yhdistyskäyttäjät ovat laatineet tämän suosituksen omaisen
ohjeen suurten lintumäärien laskemiseen ja ilmoittamiseen Tiirassa.

Tämän ohjeen voisi tiivistetysti sanoa seuraavasti: VAIN
LASKETUT/LASKEMALLA ARVIOIDUT MÄÄRÄT VOI ILMOITTAA TIIRAAN.

 

  

 

Yhdistys etsii www-sivuston ylläpitäjää
Nettipesän tekniseen ylläpitoon kaivataan osaajaa. PKLTY.fi toimii nykyään
Wordpress-alustalla, joten Wordpressin tuntemus on eduksi vaikkakaan ei
välttämätöntä. Jonkin verran olisi kuitenkin hyvä olla kokemusta www-sivujen
tekemisestä ja html-koodeista. Pääosin ylläpito tapahtuisi Wordpressin "graafisella"
käyttöliittymällä, joten mikään html-koodari ei ylläpitäjän tarvitse olla. Kiinnostuneet
ilmoittautukoot - olen valmis pitämään alustavan esittelytilaisuuden alustasta ja sen
ylläpidosta kiinnostuneille ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Tälläkin tavalla
voi olla mukana lintujen hyväksi tehtävässä talkootyössä.

Tarmo Sotikov

tarmo.sotikov@gmail.com

 

 

Asiaa PKLTY:n jäsenmaksusta
Maksamallasi jäsenmaksulla saat paljon hyödyllistä lintuharrastuksesi tueksi mm.
nämä:

BirdLife -lehti
BirdLife uutiskirje
Tiira jäsenkäyttöoikeudet
sähköpostituslistan jäsenkäyttöoikeudet
PKLTY uutiskirje
tiedotus lintuyhdistyksen järjestämistä tapahtumista

Jäsenmaksusta puolet eli 13€ menee BirdLife Suomellle valtakunnallisten
palveluiden tuottamiseen.

Tilinumero OP:ssa FI60 5770 0520 1040 32 (saaja: Pohjois-Karjalan
lintutieteellinen yhdistys ry)

Huom! Kun maksat jäsenmaksua, käytä viitenumerona henkilökohtaista

 

http://www.pklty.fi
mailto:anniina.kontiokorpi@gmail.com
mailto:varisjani@gmail.com
http://www.pklty.fi/ohjeita-maarien-laskemiseen-ja-ilmoittamiseen-tiirassa/


 

 

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

www.pklty.fi

Puheenjohtaja Hannu Lehtoranta, hannu.lehtoranta (at) oyk.fi

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.

 

jäsennumeroasi.

Jos olet allaolevasta maksutilanteestasi eri mieltä, niin ota yhteyttä ja tarkistetaan!

Janne Leppänen / janneleppanen@hotmail.com

 

Tieto jäsenmaksun tilanteestasi
Hei ! Henkilökohtainen jäsennumerosi on . Jäsenmaksusi on maksettu vuodelta
2019. Kiitos siitä!

 

  

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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