Jurmon rengastussyksy 2017
Jurmon rengastussyksy 2017 oli onnistunut. Rengastusvuorokausia kertyi 88 ja koko vuodelle
ennätyksellisesti 162. Kuukausittain: heinä 8, elo 15, syys 22, loka 27, marras 10 ja joulu 6.
Heinäkuun ja elokuun alun yksittäisten verkkopyyntien, pääskyjen poikasrengastusten ja
kahlaajapyynnin jälkeen varsinainen verkkopyyntikausi alkoi 14.8. ja jatkui 13.11. saakka;
pisimmät katkot olivat 20.–23.8., 9.–15.9. ja 5.–8.11. Kaikkiaan pyynnin kattavuutta voidaan pitää
erittäin hyvänä.
17 rengastajaa rengasti syksyn aikana ainakin yhden linnun. Heille kertyi rengastusvuorokausia
alustavan laskelman mukaan seuraavasti: Osmo Kivivuori 30, Juhani Virtanen 16, Pekka Virtanen
11, William Velmala 14, Jouni Saario 9, Kim Kuntze 8, Lauri Kokkala 7, Tuomo Jaakkonen 6,
Jarkko Santaharju 8, Roni Väisänen 5, Edward Kluen 5, Petteri Lehikoinen 6, Tuomas Seimola 3,
Ina Tirri 3, Kaisa Välimäki 3, Jyrki Normaja 2 ja Markus Lampinen 1. Kiitos kaikille rengastajille
ja heidän avustajilleen!
Yhteensä syyskauden aikana rengastettiin peräti 8 077 lintua 70 eri lajista. Yksilömäärä on uusi
hieno ennätys. Koko vuoden sigma nousee täten 14 450:een yksilöön, joka on sekin ennätys. Luvut
ovat alustavia, sillä ne on kerätty Tiirasta. Rengastustietoihin perustuvat lopulliset tilastot
julkaistaan keväällä. Vilkkaimmat rengastuspäivät olivat 30.9. (633 r), 11.10. (520) ja 29.9. (479).
Päiväpetolinnuista verkkoihin lensi kaksi kanahaukkaa, 76 varpushaukkaa ja yksi tuulihaukka.
Lisäksi verkkoihin osui mukavasti helmipöllöjä – 59 yksilöä – ja hyvän vaelluksen myötä kolme
hiiripöllöä.
Kahlaajapyyntiä oli tänä vuonna varsin vähän, mutta harvat pyyntipäivät tuottivat meriharakan,
pikkutyllin, tyllin, 26 suosirriä ja rantasipin. Myös yksi kala- ja pikkutiira saatiin renkaisiin!
Pikkutylli oli vasta Jurmon neljäs rengastettu yksilö. Loppuvuoden myrskyjä uhmanneet
merisirrirengastajat varustivat pinkein lipuin 69 sirriä, toiseksi suurimman määrän projektin
historiassa.
Muista ei-varpuslinnuista verkkoon eksyivät kaksi käkeä, yhdeksän kehrääjää, kaksi käenpiikaa, 19
käpytikkaa ja pikkutikka. Vuoden kehrääjäsigma nousi 19:ään, joka on uusi vuosiennätys.
Haarapääskyjä rengastettiin pesiltä 15 ja räystäspääskyjä kaksi. Niittykirvinen on varsin
harvalukuinen rengastettava: vain yksi rengastettiin, kun taas metsäkirvisiä päätyi rengastajien
hyppysiin 11 yksilöä. Avomaalajistoa edustivat myös kaksi pensastaskua ja kivitasku.
Peukaloinen oli taas runsas 205 yksilöllään, samoin rautiainen 142 yksilöllään. Punarintoja
rengastettiin runsaasti – 1 561 yksilöä – mutta määrä jäi kuitenkin viime syksyä pienemmäksi.
Kuusi satakieltä, sinirinta ja 101 leppälintua täydentävät tämän lajiryhmän. Rastaat ovat Jurmossa
syksyllä huomattavasti vähälukuisempia kuin keväällä, ja nyt rengastettiin 63 musta-, 6 räkätti-, 58
laulu- ja 16 punakylkirastasta sekä yksi kulorastas. Vertailun vuoksi esimerkiksi laulurastaita
rengastetaan keväisin 400–500 yksilöä.
Pensassirkkalintuja saatiin kiinni kaksi, samoin ruokokerttusia. Sylvioista hernekerttuja 16, pensas8, lehto- 10, mustapää- 41 ja kirjokerttujakin kaksi, joista ainakin toinen oli saaren omaa
poikastuotantoa. Uunilintujen lajijakauma oli mielenkiintoinen, sillä tiltaltteja rengastettiin 61,
puolet pajulintujen (118) määrästä! Tämä toki selittyy osittain rengastuksen painottumisella syys- ja

lokakuulle. Sirittäjiä saatiin vain kolme, raripuolelta yksi hippiäis- ja neljä taigauunilintua.
Harvinaisuuksia täydensi 3 201 hippiäisen jatkoksi saatu tulipäähippiäinen, Jurmon neljäs.
Sieppoja saatiin renkaisiin varsin tavanomaisesti: harmaasieppoja 123, kirjosieppoja 52 ja
pikkusieppoja kolme. Pyrstötiainen oli vähissä, mutta silti marraskuiset pyynnit tuottivat yhdeksän
rengastusta. Muitakin tiaisia oli melko vähän: kuusitiaisia 39, sinitiaisia 61 ja talitiaisia 176
rengastettua yksilöä. Puukiipijöitä rengastettiin viime vuosiin nähden vaatimattomasti, 166.
Pikkulepinkäisiä osui kesäpyynneissä verkkoihin viisi lintua ja yksi isolepinkäinen koetteli syksyllä
rengastajan sormien kestävyyttä. Peippoja rengastettiin 64 ja järripeippoja kuusi, Carduelis-lajeista
viherpeippoja ja tiklejä yksi kumpaakin sekä 30 vihervarpusta ja peräti 1 309 urpiaista, joiden
joukossa 17 tundraurpiaiseksi määritettyä. Urpiainen teki samalla ylivoimaisen vuosiennätyksen.
Merkittävän määrästä tekee sekin, että atrappia ei pääsääntöisesti käytetty pyynnin vakioinnin
saavuttamiseksi.
Yksi syksyn yllärilajeista oli taviokuurna, joka rengastettiin lokakuun lopulla. Punatulkkuja
kihlattiin 63, keltasirkkuja kaksi ja pajusirkkuja yhdeksän yksilöä.
Tehdään yhdessä Jurmon ensi vuodesta vielä onnistuneempi sekä rengastuksen että havainnoinnin
saralla!

