Vinkkaa uutiskirjeestä kaverille?

Pohjois-Karjalan Lintutieteellisen yhdistyksen
uutiskirje

Katso viesti selaimessa

maaliskuu 2022

Vuosikokous 18.3. klo 17 etäkokouksena
Yhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 18. maaliskuuta klo 17.00 Teams kokouksena (kokoukselle tulee tarjota myös fyysinen paikka, se on Juuassa
Lehtoniementie 14 C).
Kokoukseen liittyvä aineisto löytyy tutustuttavaksi yhdistyksen kotisivujen
aloitussivulta (www.pklty.fi). Vuosikokous -linkin takaa löytyvät kokouksen
esityslista, toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja budjetti.
Toivomme, että tutustutte aineistoon, jotta kokouksessa on tarve esittää vain
painopisteet ja mahdolliset muutosesitykset sekä tietysti vastata kysymyksiin.
Samasta paikasta löytyy myös tarkempi osallistumisohjeistus.
Teams -kokoukseen pääset osallistumaan tästä linkistä

Suomen 4. lintuatlas vv. 2022-25 alkoi
Kuten edellisessä uutiskirjeessä jo kerrottiin, mittava lintujen levinneisyyskartoitus
alkoi tänä vuonna. Luomuksen ja BirdLife Suomen hanke tarvitsee jokaisen
lintujen tarkkailijan panosta, jotta päästään hyvään tulokseen. Erityisen tärkeää
jokaisen havainnot ovat Pohjois-Karjalan tyyppisessä laajassa ja osin harvaan
asutussa maakunnassa.
Jokaisen osallistuminen on toivottavaa ja tärkeää. Lintuatlakseen osallistumisessa
ei tarvita huippuosaamista lintujen tuntemisessa. Riittää, kun ilmoittaa
pesimisvarmuuksia niistä lajeista, jotka varmasti tuntee. Jokaiselta 10x10 km
ruudulta tarvitaan pesinnän varmistusta myös jokaisesta yleisestä lajista. Se
kannattaa muistaa. Asuinpaikan, kesäpaikan, anoppilan ja minkä tahansa käynnin
tai retken tiedot ovat tarpeen. Mitä syrjäisemmällä paikalla liikut, sitä tärkeämpää
on muistaa ilmoittaa havaintojaan. Erityistoive on, että linturetkiä suunnattaisiin
alueille, joissa harrastajia ei normaalisti paljonkaan liiku. Uusilla paikoilla on
monesti paljon mukavaa koettavaa.
Tiedot pesimisvarmuuksista voi ilmoittaa kahdessa eri paikassa. Lintuharrastajille
tutuin on Tiira- lintuhavaintopalvelu (www.tiira.fi ). Siellä havainto ilmoitetaan ihan
entiseen tapaan. Ainoa lisähomma on pesimisvarmuuden merkitseminen sille
varattuun ruutuun. Nyt jokaisen tulee havaintojaan ilmoittaessa muistaa tehdä tuo

merkintä kaikille havainnoille, jotka voivat liittyä pesintään (nähty pesintäaikana ja
sitä varmemmat pesintään viittaavat havainnot). Merkintöjen aika on jo alkanut
monille lajeille (esim. pöllöt, käpylinnut, kohta korpit jne). Muuttohavainnoille
pesimisvarmuutta ei tietenkään anneta.
Toinen havaintojen ilmoituskanava on Lajitietokeskuksen Vihko- havaintopalvelu
(retkilomake, Mobiilivihko sovellus ja tuleva atlaslomake) www.laji.fi . Siellä
havaintoaineistoa on helppo kerryttää nykyaikaisella tavalla retkellä ollessa. Tiiran
kautta ilmoittelua kannattaa painottaa, jos haluaa saada säilöttyä havaintojaan
omaan havaintokirjaan Tiirassa ja samalla toki myös yhdistyksen aineistoksi.
Yleisenä esiintyvien lajien tietojen ilmoittamiseen Vihkon sovellukset sopivat
mainiosti. Tulospalvelu, josta voi seurata ruutujen selvitystilannetta, avautuu
maaliskuun aikana osoitteeseen www.lintuatlas.fi .

talitiainen, pesimisvarmuus 8 eli varma pesintä

Juha Kauppisen Monimuotoisuus -esitys
24.3.
Vapaa toimittaja ja kirjailija Juha Kauppinen on kirjoittanut luonnosta, ympäristöstä
ja yhteiskunnasta jo parinkymmenen vuoden ajan. Kauppisen kirja
Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista julkaistiin huhtikuussa 2019. Kirja
tarkastelee luonnon monimuotoisuuden katoamista Suomessa useiden
esimerkkilajien kautta sekä sitä, mitä monimuotoisuus tarkoittaa ja mitä sen
hävittäminen merkitsee.
Juha Kauppinen tulee pitämään esityksen monimuotoisuudesta torstaina
24.3.2022 klo 18 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille PKLTYn ja Keski-Karjalan
luonto ry:n jäsenille. Tilaisuus järjestetään etänä Teams-kokouksena.
Teams-kokoukseen voit liittyä tästä linkistä
Tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumiseen liittyen löytyvät PKLTY:n
kotisivulta etusivun tapahtumalinkin takaa.

Tiiran
käyttöopastusta
Suuri osa jäsenistä käyttää Tiira-

lintutietopalvelua. Nyt jo lintuatlaksen takia
jokaisen on syytä aktivoitua käyttäjänä tai
rohkeasti aloittaa käyttö. Yhdistys haluaa
edistää Tiiran käyttöä. Tarkoitus on, että
yritämme opastaa käytössä eri tavoin.
Esillä on ollut henkilökohtainen opastus,
pienryhmäopastus ja mahdollisesti myös
Google Meetin kautta tehtävä opastus.
Laita rohkeasti sähköpostia mikäli koet
tarvitsevasti opastusta käyttöön tai Tiiran
käyttöönottoon. Kerro viestissä mikä olisi
sinulle paras tapa.
Postit osoitteeseen
lintuhannu57@gmail.com .
Jos ja kun kirjaudut Tiiraan, muista laittaa
kirjautumistietoihisi myös BirdLifen antama henk.koht tunnusnumerosi joka löytyy
BirdLifen lehden etusivun osoitekentästä nimesi alta. Jäsenenä saat Tiirassa
käyttöösi paremmat ominaisuudet. Laita muistiin käyttäjätunnuksesi ja antamasi
salasana. Muista ja tiedosta, että Tiira on itsellesi nykyaikainen havaintokirja .
Sieltä voit katsoa havaintojasi vuosien päästä. Samalla kartutat yhdistyksen
havaintoarkistoa. Kiitos siitä.

Merikotkan paluu -näyttely Reijolan
kirjastossa
Euralainen luontovalokuvaaja Hannu Vainiopekka on seurannut ja valokuvannut
merikotkia Varsinais-Suomen alueella vuodesta 2008 lähtien ja hänen kuvistaan
on Sääksisäätiön toimesta koottu valokuvanäyttely (30 kuvaa ja 4 tietotaulua).
PKLTY:n näyttely on avoinna Joensuun kaupungin Reijolan kirjastolla maaliskuun
ajan (28.3. saakka).
Näyttelykuvat esittelevät emolintuja, poikasten rengastusta ja elinympäristöjä.
Rengastetut emolinnut ovat yksilöllisesti tunnistettavissa valokuvissa näkyvistä
lukurenkaista. Lisäksi hän on kuvannut merikotkia talviaikaan Säkylän
Pyhäjärvellä.
Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän organisoima Suomen pesivien merikotkien
vuoden 2021 inventointi on valmistunut. Pesien tarkastuksessa käytiin läpi
vapaaehtoisten lintuharrastajien toimesta yli 1000 entistä ja nykyistä pesää
Ahvenanmaalta ja Saaristomereltä Utsjoelle saakka. Merikotkakanta ei ole
kasvanut viime vuodesta. Koko maassa todettiin 598 pesivää paria, jotka tuottivat
vähintään 562 varttunutta poikasta. Pesinnän tulos on jokseenkin sama kuin

kahtena edellisenä vuonna.
Sisämaassa Lappi poislukien tavattiin 38 merikotkan reviiriä ja kanta on vähitellen
kasvamassa. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä asustaa jo nyt arviolta
kymmenkunta merikotkaparia ja lisäksi varsinkin talviaikaan lukuisia pesimättömiä
nuoria lintuja. Pohjois-Karjalassa pesii kolme paria.
Merikotka on keskeinen Itämeren tilan indikaattorilaji, jonka kannan muutoksia
seurataan Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM).

Yhdistyksen jäsenmaksu 2022
Jäsenmaksun henkilökohtainen tilanteesi:
Olet jo maksanut jäsenmaksusi vuodelta 2022. Kiitoksia että olet mukana
tukemassa toimintaa!

Yhteystietojen muutokset ilmoitetaan sihteerille pk.lintutieteellinen@gmail.com

PKLTY
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys ry (PKLTY) perustettiin 1974
Joensuun lintutieteellinen yhdistys rynimisenä. 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, 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

