
Jurmon rengastuskevät 2018 
 
Tuntuu, että joka vuosi saa kirjoittaa saman aloituksen, mutta silti: kevätkausi 2018 oli 
rengastusaktiivisuudeltaan ennätyksellinen. Rengastusvuorokausia kertyi 82, joista maalis 9, huhti 
27, touko 31 ja kesä 15. Vakiopyynti pidettiin suolla 55 ja männikössä 74 aamuna. Vakiopyyntejä 
on karttunut viime vuosina hyvin, mutta ensi kausille jää edelleen parannettavaa: turhan monena 
aamuna vakiopyynti on saatu pidettyä vain toisessa paikassa. 
 
Kiitos kaikille ahkerille rengastajille, jotka ovat uurastaneet Jurmossa tänäkin keväänä. 
Rengastusvuorokausia (päiviä, jolloin rengastaja rengasti ainakin yhden linnun) kertyi alustavien 
laskelmien mukaan seuraavasti: Kim Kuntze 25, Tatu Hokkanen 23, Osmo Kivivuori 17, Juhani 
Virtanen 14, Pekka Virtanen 14, Ohto Oksanen 13, Jouni Saario 10, Lauri Kokkala 8, Raimo 
Hyvönen 5, Pekka Alho 3, Atte Lindqvist 3, Ina Tirri 3, Hanna Aalto 2, Kalle Rainio 2, Mikael 
Ranta 1 ja Meri Öhman 1. 
 

 
 
Kevät käynnistyi yskähdellen, kun Jurmo oli kauttaaltaan jäässä huhtikuun ensimmäisen viikon 
loppuun saakka. Maaliskuussa rengastettiinkin vain 50 lintua, vaikka rengastusaamuja oli useita. 
Huhtikuun 10. päivän tienoilla alkoi tapahtua, ja loppukuu oli tavanomainen: välillä hyviä pätkiä, 
välillä pohjoisvirtausta. Toukokuu oli helteinen ja aurinkoinen – vappupäivän jälkeen koko kuun 
aikana ei satanut pisaraakaan vettä! Tämä varmasti heijastui jossain määrin lintujen esiintymiseen. 



Kesäkuun loppupuoliskolla rengastettiin muutamia poikasia, joista erityisesti voisi mainita Osmo 
Kivivuoren lukurengastamat kaksi kivitaskupoikuetta. 
 
Lintuja oli kauttaaltaan melko vähän, mutta tämä ei juuri näy rengastusmäärissä erinomaisen 
rengastusaktiivisuuden takia. Ehkä paras indikaattori on punarinta, joita rengastettiin edellisenä 
keväänä, erinomaisen pesimäkauden 2016 jälkeen, yli 3000 yksilöä. Nyt, viime kesän katovuoden 
jälkeen, punarintarengastuksia tuli tuhat vähemmän. Tiaisia ei havaittu kevään aikana juuri 
lainkaan. 
 
Rengastuslajeja oli yhteensä 69 ja rengastuksia 7 409, joka on Jurmon uusi kevätennätys. 
Runsaimmat lajit olivat edellä mainitun punarinnan jälkeen pajulintu (832), peippo (460), leppälintu 
(442) ja laulurastas (396). Tavanomaista runsaampia olivat lehtokurppa (15), tiltaltti (221), peippo 
sekä pajusirkku (22). Rareista ja mukavista rengastuslajeista maininnan ansaitsevat sepelrastas, 
kirjokerttu, kaksi idänuunilintua, tulipäähippiäinen ja neljä sepelsieppoa. Kaikki lajit on esitelty 
oheisessa taulukossa. 
 
Syksyn vakiopyyntikausi alkaa elokuun puolivälissä ja jatkuu marraskuulle. Kyseessä on toiseksi 
viimeinen maastokausi aineiston keräämiseen Jurmo-kirjaa varten. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, 
että koko syyskaudeksi asemalle saataisiin jatkuva rengastus, mielellään mahdollisimman suuren 
osan ajasta kahden rengastajan voimin. Tutkaile omia aikataulujasi ja aseman varauskalenteria 
(http://www.tly.fi/jurmon-lintuasema/varaustilanne/) ja ota yhteyttä jurmo@tly.fi! Myös miehittäjiä 
kaivataan syyskaudeksi. 


