Jurmon rengastuskevät 2017
Jurmossa saatiin aikaiseksi jo neljäs peräkkäinen erittäin hyvin miehitetty rengastuskevät.
Rengastusvuorokausia tuli yhteensä 74, joista tammi 1, maalis 10, huhti 24, touko 31 ja kesä 8.
Tammikuun yksi rengastuspäivä koski ruokintapyyntiä asemalla. Kevään vakiorengastuskausi alkoi
21.3. ja jatkui 4.6. saakka; katkoja tuli vain 31.3.–2.4., 10.–13.4. ja 2.6. Lisäksi poikasrengastuksia
ja yksittäisiä verkkorengastussessioita tehtiin 22.–29.6. välisenä aikana.
14 rengastajaa rengasti ainakin yhden linnun. Heille kertyi rengastusvuorokausia alustavan
laskelman mukaan seuraavasti: Kim Kuntze 24, Osmo Kivivuori 15, Ohto Oksanen 14, Tatu
Hokkanen 13, Jyrki Normaja 10, Lauri Kokkala 8, Pekka Alho 4, Atte Lindqvist 4, Juha Salin 4,
Risto Vilen 4, Juhani Virtanen 4, Pekka Virtanen 4, Ina Tirri 2 ja Meri Öhman 2. Kiitos kaikille
rengastajille ja heidän avustajilleen!
Yhteensä kevään aikana rengastettiin 6 373 lintua 74 eri lajista. Tämä jää vain hieman viime
vuoden ennätyksestä (6 699). Petolinnuista rengastettiin vain kaksi varpushaukkaa sekä suopöllö ja
kaksi sarvipöllöä. Kahlaaja- ja tiirarengastukset koskivat poikasia lukuun ottamatta yhtä
lehtokurppaa. Poitsuista renkaan saivat seitsemän töyhtöhyyppää, punajalkaviklo, kuusi tylliä ja
kolme lapintiiraa.
Sepelkyyhky, käki, kehrääjä ja käenpiika ovat harvalukuisia kevään rengastuslajeja. Nyt sepluja
saatiin kiinni yksi, käkiä kolme ja käenpiikoja viisi mutta kehrääjiä peräti kymmenen, parhaana
päivänäkin neljä! Tikkalajistoa täydensi kolme käpytikkaa.
Avomaan varpuslintulajeja tuli melko tavanomaisesti: neljä haarapääskyä, 36 metsäkirvistä, neljä
västäräkkiä, kahdeksan pensas- ja kaksi kivitaskua. Tilhi yllätti: peräti 43 rengastusta, joista yhtenä
ainoana aamuna 28. Tavallisesti laji on Jurmossa hyvin harvalukuinen rengastettava ja yleensä
syksyn laji.
Jurmon perinteinen massalaji, punarinta, oli taas runsas – 2 389 rengastusta. Kummallista kyllä,
satojen lintujen päiviä riitti vielä pitkälle toukokuulle. Peukaloisia (32) tuli normaalisti, rautiaisia
(169) selvästi tavanomaista enemmän. Mainittakoon myös 24 satakieltä, 27 sinirintaa, 360
leppälintua sekä raripuolelta Jurmon toinen etelänsatakieli ja aina mukava mustaleppälintu, vieläpä
vanha koiras.
Laulurastas oli omien sukulaistensa joukossa omaa luokkaansa: 467 rengastettua yksilöä. Musta(71) ja punakylkirastas (51) seurasivat perässä, sitten kulo- ja räkätti neljällä rengastuksellaan.
Sepelrastaitakin rengastettiin yhden välivuoden jälkeen pari lintua.
Kerttujen heimosta rengastettiin kaikkia tavalajeja, mutta yhtään raria ei tällä kertaa eksynyt
joukkoon: pensassirkkalintu 2, kultarinta 22, ruokokerttunen 12, luhtakerttunen 2, rytikerttunen 14,
viitakerttunen 1, hernekerttu 244 (kova määrä), pensaskerttu 56, lehtokerttu 105, kirjokerttu 1,
mustapääkerttu 177, sirittäjä 6, tiltaltti 189 (ennätys), pajulintu 600 ja idänuunilintu 1. Muutama
collybita-tiltaltti toki työllisti rengastajia tälläkin kertaa.
Hippiäisellä oli vaisu kevät, vain 274 rengastusta. Joukossa oli kuitenkin maaliskuun lopulla
huippuaikainen tulipäähippiäinen, vasta Jurmon kolmas. Siepoista rengastettiin 154 harmaata, 281
kirjavaa, 16 pientä ja kolme seppeleen omaavaa. Lisäksi yksi estrasieppo, sepel- ja kirjosiepon
risteymäksi määritetty koiras, eksyi verkkoihin.

Pyrstötiainen on Jurmossa keväällä varsin harvinainen, mutta nyt rengastettiin viisi yksilöä.
Kuusitiaisia rengastettiin kaksi, sinitiaisia 17 ja talitiaisia 87; varsin huonoja lukemia, varsinkin
ottaen huomioon edellisen syksyn hyvät vaellukset. Pääsivätkö linnut livahtamaan ohi jo ennen
pyyntikauden alkua vai mitä tapahtui? Puukiipijöitä rengastettiin varsin normaali määrä, kahdeksan
lintua.
Pikkulepinkäiset olivat vähissä: kymmenen lintua on monena vuonna normaali päiväsumma
päämuuttoaikaan, nyt sen verran rengastettiin koko keväänä. Kottaraisia pultattiin 43, näistä suurin
osa poikasia. Yhtään varislintua ei kevätkaudella rengastettu, mikä on varsin poikkeuksellista viime
vuosien korppi- ja varispoikueiden rengastusten valossa.
Siemensyöjistä peippoja kihlattiin 182 ja järrejä kahdeksan. Viherpeippoja saatiin kiinni mukava
määrä, 42, vihervarpusia 29 ja urpiaisia kymmenen. Raripuolta edustivat tikli ja hemppo, jotka ovat
Jurmossa erittäin harvinaisia rengastettavia – tikli oli historian toinen ja hemppokin vasta yhdeksäs.
Punavarpunen jäi viime vuonna puuttumaan täysin rengastusvihoista, mutta nyt rengastettiin kolme
yksilöä. Myös kaksi pikkukäpylintua, kymmenen punatulkkua, nokkavarpunen sekä kolme kelta- ja
yhtä monta pajusirkkua jäivät verkkoihin.
Lisää analyysiä on luvassa syksyn ja sitten koko lintuvuoden osalta vuodenvaihteen jälkeen. Sitä
ennen tervetuloa asemalle miehittämään ja rengastamaan!

