
Vinkkaa uutiskirjeestä kaverille? Katso viesti selaimessa

 

 

Anna tukesi
Höylasille
Tulet lähipäivinä saamaan (ellet ole jo
saanut) kirjeen, jossa pyydämme Sinua
jäsenenä tukemaan Höytiäisen
lintuaseman kunnostushanketta.
Keräys toteutetaan BirdLife Suomen
keräysluvalla ja operatiivisella avulla.
Koko tuotto tulee asemahankkeelle.
PKLTY on päättänyt omalta osaltaan
satsata hankkeeseen, mutta sen lisäksi tarvitaan niin yksityisten kuin yritystenkin
lahjoituksia ja aimo annos talkootyötä. Kaikille yli 50 euroa lahjoittaneille tullaan
hankkeen valmistuttua järjestämään tukijatilaisuus/tilaisuuksia.

Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä kerroimme uudistamishankkeesta. Aivan
ensimmäinen asemarakennus, aikoinaan TVL:lta saatu parakki, joka on nykyisin
toiminut varastona, on purkukunnossa ja tullaan poistamaan. Nykyisin
asemarakennuksena toimiva, ns. poliisien maja (lahjoituksena saatu vanha
poliisien vapaa-ajan rakennus, jonka näet oheisessa kuvassa) on huonokuntoinen
ja todennäköisesti homeesta aiheutuvat haitat vaikeuttavat sen käyttöä. Osa
rengastajista ei voi asemalla toimia. Myös alueen parhaassa kunnossa oleva,
yhdistyksen tekemä majoitus- ja leporakennus tarvitsee kohennusta, vähintään
katon uusimisen.

Poikkeuslupa hankkeen toteuttamiseksi jätettiin ELY -keskukselle tammikuussa.
Ennen luvan saamista hankkeessa tehtiin vain valmistelevia toimenpiteitä, kuten
purettavan varaston tyhjentämistä yms. Vuosi siis ennätti pitkälle, kunnes lupa
saatiin lokakuussa. Lupa edellyttää, että toimenpiteet tehdään lumipeitteisenä
aikana. Tulevana talvena päästään siis vähintäänkin poistamaan vanha varasto,
jonka paikalle uusi hankittava asemarakennus tulee. Varainhankinnan tuloksesta
riippuu, saadaanko uusi tila vielä alkavana talvena. Hankkeen etenemisestä
kerrotaan tulevissa uutiskirjeissä.

Lisätietoja hankkeesta antaa Reijo Ruokonen ( reijo.ruokonen(at)rruokonen.fi )
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Tikkatapahtumien
perinne jatkuu
Tikkapikkujouluna alkaneet tapahtumat
ovat vakiintuneet alkuvuoteen ja talven
2019/2020 tapahtuman vetovastuu on
Etelä-Karjalan lintuyhdistyksellä.
Tapahtuman keskuspaikka on Saaren
Mikkolanniemen toimintakeskus, joka
on varattu ajalle 10.-12.1.2020.
Paikalle voi siis tulla yöpymään jo pe-iltana.

Varsinainen tapahtumapäivä on la 11.1.2020. Perinteen mukaisesti valoisa päivä
tarkkaillaan tikkojen talviruokintapaikkojen tapahtumia. Merkittävä osa tapahtumaa
on lintujen rengastus ja kontrollointi, joten myös tähän pääsee tutustumaan. Illan
hämärtyessä kokooonnutaan Mikkolanniemeen ruokailemaan ja kuulemaan
ainakin joitakin valmisteltuja esityksiä. Saunomismahdollisuus ja vapaata
keskustelua.

Yöpymismahdollisuus on sekä pe-la että la-su välinen yö.

Tapahtumaa sponsoroivat ainakin EKLY, Keski-Karjalan luonto ja PKLTY.
Tarkemmista yksityiskohdista, kuten havainnointipaikat, muut aikataulut ja
osallistujilta mahdollisesti perittävä osuus kustannuksista tiedotetaan
ilmoittautuneille. Todennäköisesti lauantain päivällinen hoituu
sponsorirahoituksella. Yöpyjät voivat varautua parin kympin kustannukseen.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Jari Kontiokorpi   jari.kontiokorpi(at)pp.inet.fi

Tapahtumapaikasta tietoja:

https://kylat.ekarjala.fi/mikkolanniemi/majoitus-ja-juhlatilat/

 

 

Pohjois-Karjalan taajamien talvilintulaskennat jatkuvat jo kuudetta talvea. Talvella
2019 / 2020 vuorossa on nyt kolmatta kertaa Joensuun taajama-alue. Aloitus on
25.12 ja jatkuu niin kauan, kuin lohkoja riittää. Kuitenkin enintään helmikuun
puoliväliin.

Laskenta sopii jokaiselle normaalikuntoiselle joka pystyy tunnistamaan talvisen
peruslintulajiston. Joensuu on jaettu lohkoihin, jonka alueella oleva katuverkosto
kävellään läpi ja lasketaan havaitut linnut. Lohkot ovat sen kokoisia, että lohkon
pystyy hyvin laskemaan talvipäivän lyhyenä valoisana aikana. Laskenta tuottaa
arvokasta tietoa talvehtivasta linnustosta ja sen muutoksista, joten kaikki mukaan!

Laskentaa koordinoi Matti Koivula mj.koivula(at)gmail.com Lohkokartat, lohkojen
varaustilanne ja laskentaohjeet tulevat pian yhdistyksen kotisivulle www.pklty.fi

 

 

Pihabongaus 25.- 26.1.2020
Valtakunnallinen pihabongaus järjestetään jo 14. kerran. Pihabongauksen tavoite
on innostaa ihmisiä tarkkailemaan lähiluontoa. Samalla kuitenkin kertyy
merkittävää tietoa talvehtivan linnuston runsaudesta ja muutoksista. Siksi
osallistua kannattaa niin "ammattilaislintuharrastajien", kuin tavanomaiset peruslajit
tuntevankin.

Tapahtuman perusidea lieneekin jo monelle tuttu. Vapaavalintaisena aikana
tapahtumapäivien aikana tarkkaillaan tunnin ajan ruokintapaikan lintuja ja
lasketaan lajeittain suurin kerralla havaittu yksilömäärä. Jos intoa riittää, niin
kahden päivän aikana ehtii havainnoida useammankin eri ruokintapaikan
lintutilannetta.
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Lue lisää BirdLifen sivuilta

 

Linturetkelle Viroon keväällä!
Nyt on hieno mahdollisuus lähteä linturetkelle Viron Matsaluun! Retken ajankohta
on 30.4.-3.5.2020. Retkelle on liittymäkuljetus Joensuusta, ja linja-auto on mukana
koko matkan ajan.

Kaikki tarvittava tieto löytyy PKLTY:n kotisivulla olevasta esitteestä:

http://www.pklty.fi/linturetki-viroon-kevaalla-2020/

Ilmoittautumiset Pohjolan Matkan Kajaanin toimistoon (kts. esite) tai Jani Varikselle
040 583 03 55. Paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Matkan järjestää Kajaanin Latu yhteistyössä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen,
Joensuun Ladun ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Pohjolan Matka.

 

 

Mustapääkertuista myöhäissyksyllä
Ehkä olet miettinyt, että mustapääkerttuja tuntuisi olevan tänä syksynä normaalia
enemmän. Oheisessa taulukossa on pohdintaan vastaus. Taulukossa on
mustapääkerttuyksilöt Pohjois-Karjalassa loka-marraskuussa vuosina 2009-2019.
Havaintojen perusteella mustapääkerttuja on havaittu tänä syksynä normaalia
enemmän.

 

 

 

Yhdistyksen jäsenmaksu 2020
Hei ! Henkilökohtainen jäsennumerosi on

Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat:

Varsinainen jäsen 26€
Opiskelija 21€
perhejäsen 5€  

http://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/
http://www.pklty.fi/linturetki-viroon-kevaalla-2020/


 

 

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.

 

  

Maksuja voi alkaa omaan tahtiinsa maksamaan 1.1.2020 alkaen. PKLTYn
tilinumero on FI60 5770 0520 1040 32

Viitenumero on yllä kerrottu jäsennumerosi! Viestiksi ei tarvitse kirjoittaa mitään.

Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

  

Päivitä tilaajatietosi Peruuta jäsenkirjeen tilaus

Osoitelähde: Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenrekisteri
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