Nokian Lintukoulun toiminta vuonna 2012
Lintukoulun toiminta on jatkunut perinteisesti retkipainotteisena. Mukana vuoden tapahtumissa on
ollut noin 200.
- Talvilintujen reittilaskenta (Helsingin Eläinmuseon linnuston seuranta):
Jatkettiin vuonna 2008 alkanutta Kauniaisten laskentaa 31.12.2011, 26.2.2012 ja 4.11.
-Talvilintulaskenta tehtiin myös Pitkäniemen alueella, sillä Hannu Karhen vuodesta 1956 laskema reitti
kartoitettiin 4.1.2012 Annikki Antilan kanssa.
- Loppiaisen linnut–tapahtuma on jo perinteinen. Laskettiin Kylmänojan sadat talvehtivat sorsat ja
käytiin myös kaatopaikalla. Läsnä tapahtumassa oli 25 + 2. Kierrettiin lopuksi vielä pikkuporukalla
Pyhäjärven rannalle.
- Koskikaroja tutkailtiin Siuronkoskella 12.2. klo 13-15. Paikalla oli 20 henkilöä ja ennätyksellisen monta
karaa nähtiin eli yhteensä viisi.
- Pöllöretkiä tehtiin pikkuporukoilla; mm. 3.3. 5 henkilöä.
- Riekko-retki tehtiin 23.4. pikkuporukalla (5) Karvian Alkkiannevalle. Kuultiin riekon nauru sekä
peruutusääniset kapustarinnat.
- Kevätmuuttoa seurattiin Alasenlahdella 14.4. yhdessä PiLy:n pj. Jukka T. Helinin kanssa. Mukana oli
yhteensä 22 henkilöä ja havaittiin 45 lajia.
- Tampereen luontokoulu Korennon avoimien ovien päivänä 21.4. oli Anne kutsuttu linturetkioppaaksi.
Retkellä kävi yli kymmenen henkilöä.
- Syyskuun 4. päivänä Kaija Helle oli luokiolaisryhmän oppaana Siurossa.
- Puurijärvi–Isosuo-lintutorniretki tehtiin yhdessä Nokian luonto ry:n kanssa 5.5. Mukana bussissa oli
40 henkilöä.
- Pönttötarkistuksille ja rengastusretkille halusi muutama nuori ja vanhempi mukaan. Kiitos Mikko
Honkiniemelle, Annika Rossille ja Jarmo Koivistolle opastuksista.
- Liminganlahdella käytiin kahdella pikkuautolla retkeilemässä 18.-20.5.
- Yölaulajaretki tehtiin veneretkenä 9.6. kahdella veneellä Siurosta Intianlahdelle.
- Kehrääjäretkellä Hämeenkyrön lentokentällä kuultiin heinäkuussa kaksi kehrääjää.
- Kahlaajaretki jäi tekemättä, mutta Sastamalan puolella Stormin altailla käytiin sentään pikkuporukalla
katsomassa sirrejä ja muita kahlaajia sekä syksyllä sieltä löytyi myös alleja.
- Syysmuutontarkkailussa Knuutilan lintutornilla nähtiin nuolihaukkojen taitolentoa ja muutama kurki,
sääksi sekä pikkulintuparvi, mutta kurkimuuttoa ei ollut. Läsnä 7.
- Joutsenlaskenta marraskuussa 18.11. klo 13-15.30. Läsnä oli 8, joista yksi koululainen. Kokoonnuttiin
Edenin rannassa ja tutkailtiin aluksi Pyhäjärveä. Kierrettiin Kulovesi ympäri. Joutsenia oli
Piikkilänjärven rannalla Kuljussa n. 40 ja samoin Tottijärvellä Naskalintien peltoalueella. Kutalassa oli
isokoskeloparvi, a15. Hiljaista oli sumusateisena päivänä. Löydettiin lopuksi Häijäästä tien vierestä
kuollut hiiripöllö.
- Pikkujoulut 23.11. klo 18-20 pidettiin Kerholassa. Reijo Lähteenmäki esitteli kuvia mm. kotkista. Myös
nuori lintuharrastaja Onni Rantanen kertoi lintuhavainnoistaan kuvin. Läsnä oli 15 henkilöä.
- MAALI -hankkeeseen osallistuttiin laskemalla Kesäniemen ja Alasenlahden linnustoa kesällä 2012.
- Nokian Luonto ry jätti 9.11. muistutuksen Liikennevirastolle ratasuunnitelmasta Nokian Kuljun alueen
osalta. Muistutuksessa nostettiin esille ratasuunnitelman vaikutukset Kuljunlahden - Kesäniemen Piikkiläjärven MAALI -alueen linnustoon.
- Nokian Uutisissa oli kirjoituksia ja haastatteluja lintukoulun tapahtumista. Myös useita soittoja tuli
lintukoululle eri henkilöiltä ja myös Nokian Uutisten toimittajilta, kun kysyttiin opastusta lintu- ja
suojeluasioissa.
Keväällä 2012 kuultiin surusanoma, kun nokialainen luonto- ja lintuharrastuksen veteraani, Hannu
Karhe nukkui ikiuneen. Hän teki mittavan elämäntyön luonnon hyväksi Nokialla ja opasti
monia
luonnon salaisuuksiin.
Lintukoulun ohjaajina vuonna 2012 toimivat Jarmo Koivisto, Kaija Helle ja Anne Viitalaakso

