
Kevätkauden 2015 rengastusaktiivisuus oli upea. Tammikuussa yritettiin kahtena päivänä 
merisirrejä ja kolmena päivänä ruokinnan pikkulintuja. Muuttolintujen rengastus alkoi maaliskuussa 
24.–28.3. ja jatkui 1.4.–4.6. – tällä aikavälillä oli vain kaksi rengastuksetonta päivää: 26.4., jolloin 
satoi koko päivän, ja 15.5., jolloin miehitys vaihtui. Yhteensä rengastuspäiviä kertyi siis peräti 72, 
joista tammikuu 4, maaliskuu 5, huhtikuu 29, toukokuu 30 ja kesäkuu 4. 
 
Rengastajana toimi asemalla kevään aikana 11 henkilöä. Lisäksi verkoilla avusti vilkkaina päivinä 
kevään mittaan useampia miehittäjiä. Alla rengastajat rengastusvuorokausineen: 
 
Kim Kuntze 26 
Jyrki Normaja 20 
Juhani Virtanen 16 
Ohto Oksanen 11 
Osmo Kivivuori 9 
Atte Lindqvist 8 
Pekka Virtanen 8 
Kari Tuominen 5 
Pekka Alho 2 
Meri Öhman 2 (pesäpoikasia) 
Markus Lampinen 1 
 
Rengastuksia kirjattiin kevään aikana 61 lajista yhteensä tasan 5800 (viime vuonna 64 lajia, 4771 
yksilöä). Runsaimpia rengastuslajeja olivat punarinta (2006), hippiäinen (759) ja pajulintu (420). 
 
Lajeittain: 
 
Varpushaukka 9 
Töyhtöhyyppä 5 (pull) 
Tylli 1 (pull) 
Merisirri 4 
Lehtokurppa 2 
Lapintiira 2 (pull) 
Käki 2 
Huuhkaja 1 
Hiiripöllö 3 (2 pull) 
Sarvipöllö 7 
Kehrääjä 2 
Käenpiika 15 
Metsäkirvinen 33 
Peukaloinen 38 
Rautiainen 55 
Punarinta 2006 
Satakieli 14 
Sinirinta 12 
Leppälintu 326 
Pensastasku 1 
Sepelrastas 3 
Mustarastas 121 
Räkättirastas 1 
Laulurastas 334 



Punakylkirastas 41 
Kulorastas 2 
Pensassirkkalintu 3 
Kultarinta 9 
Ruokokerttunen 25 
Luhtakerttunen 9 
Rytikerttunen 17 
Hernekerttu 162 
Pensaskerttu 42 
Lehtokerttu 92 
Mustapääkerttu 215 
Sirittäjä 1 
Tiltaltti 98 
Pajulintu 420 
Hippiäinen 759 
Harmaasieppo 85 
Pikkusieppo 13 
Sepelsieppo 5 
Kirjosieppo 199 
Pyrstötiainen 7 
Kuusitiainen 1 
Sinitiainen 23 
Talitiainen 152 
Puukiipijä 11 
Pikkulepinkäinen 116 
Varis 4 (3 pull) 
Korppi 4 
Kottarainen 54 (41 pull) 
Peippo 115 
Järripeippo 28 
Viherpeippo 50 
Vihervarpunen 28 
Urpiainen 11 
Pikkukäpylintu 1 
Punavarpunen 3 
Punatulkku 2 
Nokkavarpunen 1 
Pajusirkku 1 
 
Sitten vähän pohdintaa, vertailuna viime vuosi, jolloin huhtikuun rengastus oli aukkoisempaa mutta 
toukokuu yhtä kattavasti miehitetty. 
 
- Pöllösaldo oli hieno: Jurmolle uudeksi rengastuslajiksi (nro 190) huuhkaja, pesivästä 
hiiripöllöparista tuloksena vanha koiras ja kaksi poikasta, lisäksi seitsemän sarvipöllöä. Myös 
kehrääjät, käet ja lehtokurpat ovat rengastajalle varsin harvalukuista, vaikkakin vuosittaista 
herkkua. 
	  
- Käenpiikoja tuli taas renkaisiin runsaasti (viime vuonna 13, joka on selvästi keskivertokevään 
yläpuolella). Sen sijaan käpytikkoja, joita viime keväänä pultattiin 62, ei nyt saatu verkosta yhtään - 
rengastajan sormien iloksi. Metsäkirviset olivat vähissä, vain kolmasosa viime vuoden summasta. 



 
- Peukaloisia tuli yli viisinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna ja varmasti yksi Jurmon 
parhaista kevätsummista ikinä. Rautiaisia tuli puolitoistakertaisesti viime vuoteen verrattuna ja 
punarintojakin hieman viime vuotta enemmän. Sen sijaan satakieliä tuli vähän mutta sinirintoja 
todella hienosti. Tuntuu, että pohjoiset lajit olivat tänä keväänä tavallista runsaampia myös muiden 
havaintojen pohjalta: sinirinta, sepelrastas, lapinsirkku, mantereella myös keräkurmitsa... 
 
- Rastaita tuli kautta linjan runsaasti, eniten tietenkin laulurastaita, mutta poikkeuksellisen runsaana 
esiintyivät sepelrastas, mustarastas (4,8-kertainen määrä viime vuoteen verrattuna) ja 
punakylkirastas (2,2-kertainen summa). 
 
- Pensassirkkalintuja osui nyt verkkoihin peräti kolme mutta kultarintoja vain yhdeksän (viime 
vuonna 39). Ruoko- ja luhtakerttusia oli viime vuotta enemmän, rytikerttusia vähemmän ja 
viitakerttunen puuttui kokonaan. Kertuista hernekerttuja oli tavallisesti, mustapääkerttuja 
kaksinkertaisesti, pensas- ja lehtokerttuja viime vuotta vähemmän. 
 
- Fyllareista tiltaltteja oli lähes kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna, pajulintuja noin 20 % 
viime vuotta vähemmän ja sirittäjiä käsittämättömästi vain yksi lintu, siis 3 % viime vuoden 
rengastussummasta! Poikkeuksellisen runsaasti puolestaan rengastettiin hippiäisiä, jonka määrät 
ovat yleensä keväällä vaatimattomia (viime vuonna 66) mutta nyt laji ylsi runsaudessa toiselle 
sijalle. 
 
- Siepoista sepel- ja pikkusieppoja oli verkoissa viime vuoden tapaan runsaasti, mutta harmaa- ja 
kirjosieppomäärät jäivät noin puoleen viime vuoden summista. Yllättävä keväinen rengastuslaji oli 
pyrstötiainen, joita rengastettiin seitsemän, yhdellä europaeus-alalajin piirteitä. Sini- ja talitiaisen 
määrät olivat yli kolminkertaiset viime vuoteen verrattuna – johtunee rengastuksen aikaisesta 
alusta. Myös puukiipijöitä tuli kenties samasta syystä runsaasti. 
 
- Pikkulepinkäisiä tuli rengastajien sormia raatelemaan yli kolminkertainen määrä viime kevääseen 
nähden. Harvalukuisia rengastuslajeja olivat myös vanha varis sekä neljä korpinpoikasta. 
Kottaraisenpoikasia varttui rengastuspöntöissä viime vuoden veroinen määrä, vanhoja lintuja saatiin 
pääasiassa aseman pihasta siemenpyydyksillä. Kumma kyllä, yhtään vanhaa kontrollia ei saatu, 
vaikka poikaset on rengastettu monena vuonna. 
 
- Siemensyöjille kevät oli rengastustilastojen valossa hyvä. Peippoja ja järripeippoja oli viime 
vuotta enemmän, samoin viherpeippoja – sen runsaus tosin johtui aktiivisesta rengastuksesta 
aseman ruokinnalta. Vihervarpusia oli vain puolet viime vuodesta mutta urpiaisia lähes 
kolminkertaisesti. Punavarpuset olivat vähissä ehkä myöhäisen loppukevään takia. 
Harvalukuisemmista lajeista saatiin pikkukäpylintu, kaksi punatulkkua, ilmeisesti pesivä 
nokkavarpunen ja pajusirkku. 
 
Kontrolleista ei ole vielä ihmeellisiä mainintoja, koska kevään rengastuksista iso osa on 
palauttamatta ja sitä kautta myös kontrollitiedot saamatta. Palataan niihin syksyn päätteeksi. Kiitos 
kaikille rengastukseen osallistuneille! 


