Jurmossa kontrolloitiin vuoden aikana ainakin toista tuhatta lintua. Iso osa niistä oli saaressa
hiljattain rengastettuja, mutta joukossa oli myös kauempaa tulleita ja pitkään rengasta jalassaan
kantaneita. Lisäksi Jurmon ulkopuolelta saatiin lukuisia löytöjä. Tässä raportissa käsitellään
31.1.2017 mennessä tietooni tulleita kontrolleja. Mukana on joitain löytöjä, jotka on tehty vuosina
2014 ja 2015 mutta joista ei ollut tullut tietoja ennen viime vuotta.
Jurmosta maailmalle
Rengastajille sykähdyttävimpiä ovat ulkomaanlöydöt. Jurmossa rengastetuista linnuista tuli vuoden
aikana löytöjä Suomen lisäksi yhdeksästä maasta. Jyrki Normajan 22.4.2015 ja Juhani Virtasen
22.9.2015 rengastamat varpushaukat löytyivät 13.12.2016 Hollannista ja 25.11.2015 Belgiasta.
Merisirrien osalta kävi tuuri, sillä peräti neljä lintua löytyi kesän aikana Huippuvuorilta. Nämä
olivat Roni Väisäsen 5.11.2013 ja 23.12.2013, Kim Kuntzen 3.1.2015 ja William Velmalan
8.12.2015 rengastamat yksilöt. Huippuvuorilla on nyt kontrolloitu yhteensä kuusi Jurmossa
rengastettua merisirriä. Kahlaajista saatiin kaksi muutakin löytöä, kun Roni Väisäsen 29.7.
rengastamat kaksi punajalkavikloa ammuttiin Ranskassa 14.8. ja 16.8.
Kaksi rastasta pääsi ulkomaanlöytöjen listalle: Pekka Virtasen 29.4.2015 rengastama laulurastas
lensi Espanjaan, missä sen rengas luettiin 14.11.2015, ja William Velmalan 30.10.2016 rengastama
mustarastas puolestaan muutti Hollantiin, mistä se löydettiin 23.11.
Punarinnasta tuli tällä kertaa kolme löytöä. Kim Kuntzen 18.10.2015 ja 3.10.2016 rengastamat
linnut lensivät ikkunoihin Puolassa 30.3. ja Itävallassa 3.11., ja Juhani Virtasen 13.9.2016
rengastama lintu kontrolloitiin 9.10. Hollannissa. Vain yksi hippiäislöytö ilmoitettiin: Jyrki
Normajan 26.9.2014 rengastama yksilö oli kontrolloitu Italiassa 26.10.2014, mutta tieto saapui
vasta nyt perille.
Loput löydöt olivat ruotsalaisia. Jyrki Normajan 24.5.2015 rengastama kirjosieppo kontrolloitiin
Ruotsissa 14.6.2015. Lauri Kokkalan 11.10.2014 ja 27.9.2016 rengastamat talitiaiset havaittiin
Ruotsissa 12.7.2015 ja 10.10.2016, Juhani Virtasen 14.9.2016 rengastama puolestaan 16.11.2016.
Maailmalta Jurmoon
Ulkomailla rengastettuja lintuja kontrolloitiin Jurmossa 12. Näistä kolme oli Jarkko Santaharjun,
Petteri Lehikoisen ja Roni Väisäsen kontrolloimia kahlaajia, joista suosirrit oli rengastettu Norjassa
ja Iso-Britanniassa, tylli puolestaan Espanjassa.
Markus Lampinen kontrolloi 28.3. liettualaisen talitiaisen, Kim Kuntze 29.3. saksalaisen sinitiaisen
ja Atte Lindqvistin 16.4. italialaisen punarinnan. Juhani Virtasen verkkoon osui 20.4. ruotsalainen
hippiäinen, Tatu Hokkaselle seuraavana päivänä ruotsalainen rautiainen. Ulkomaisten lintujen
joukon täydensivät Ohto Oksasen 3.5. pyydystämä ruotsalainen punarinta ja 7.5. kontrolloima
belgialainen rytikerttunen sekä Kim Kuntzen 8.5. kontrolloima ruotsalainen laulurastas ja 19.5.
ruotsalainen pajulintu.
Jurmosta muualle Suomeen
Jurmosta muualle Suomeen lentäneitä yksilöitä oli vain kahdeksan. Näistä kolme oli merisirrejä:
Roni Väisäsen 30.10.2012 rengastama sirri kuvattiin jälleen Raaseporissa, Jarkko Santaharjun

7.11.2015 rengastama lintu seuraavana huhtikuuna Kirkkonummella ja Ronin 6.11.2016 rengastama
sirri Utössä 16.12.
Juhani Virtasen 11.20.2013 rengastama sinitiainen kontrolloitiin Ruissalossa 25.4.2016, ja samassa
paikassa kontrolloitiin myös Jussin 5.10.2016 rengastama talitiainen – erikoinen muuttosuunta
syksyllä. Kim Kuntzen 31.3.2016 rengastama talitiainen puolestaan löytyi 7.6. Kiuruvedeltä.
Tuulihaukka on Jurmossa harvinainen rengastuslaji, mutta siitäkin voi saada kontrollin. Kim
Kuntzen 16.9.2015 rengastama naaras kontrolloitiin pesivänä Kuusankoskella 17.5.2016. Ohto
Oksasen 13.5.2016 rengastama pensaskerttu löytyi kuolleena Uudestakaupungista 4.7.
Muualta Suomesta Jurmoon
Nämä olivat vielä harvinaisempia tapauksia: vain viisi lintua, joista kolme oli samassa parvessa
Haliakselta (27.9. Tatu Hokkanen) Jurmoon (4.10. Kim Kuntze) lentäneitä pyrstötiaisia. Muut:
2.3.2016 Järvenpäässä rengastettu talitiainen lensi Osmo Kivivuoren kontrolloitavaksi 12.10. ja
20.6. Salossa rengastettu kanahaukan pesäpoikanen oli varttunut täysikasvuiseksi 6.10. tullessaan
Pekka Virtasen kontrolloimaksi Jurmossa.
Jurmon sisäiset
Epäilemättä upein saaren sisäinen kontrolli tuli Jouko Hakalan 2.7.1988 poikasena rengastamasta
kalalokista, joka viihtyi synnyinsaarellaan vielä 5.5.2016 ja vieläpä esitteli aseman ruokintaautomaatin katolla rengastaan Kim Kuntzelle ja Ohto Oksaselle. Rengastuksesta löytöhetkeen kului
lähes 28 vuotta!
Muut olivat varpuslintuja tai merisirrejä. Vuonna 2014 rengastettuja olivat Juhani Virtasen kaksi
peippoa, jotka Ohto Oksanen ja Lauri Kokkala kontrolloivat toukokuussa, sekä Jyrki Normajan
rengastamat satakieli ja pensaskerttu, jotka kontrolloivat niinikään toukokuussa Kim Kuntze ja
Kalle Rainio. Kolme syksyllä rengastettua kuusitiaista oli ilmeisesti talvehtinut saaressa; tali- ja
sinitiaisia kontrolloitiin runsaastikin menneiltä vuosilta, vanhimmat syksyltä 2013. Mainittakoon
vielä Roni Väisäsen 30.10.2012 rengastama merisirri, joka kontrolloitiin 5.12., ja Jyrki Normajan
17.10.2015 rengastama punarinta, joka kontrolloitiin 29.3. Muuttokausien väliset kontrollit ovat
punarinnan kaltaisista lajeista melko harvinaisia Jurmossa.

