
Jurmosta maailmalle 
 
Jurmossa rengastetuista linnuista saatiin vuonna 2014 kahdeksan ulkomaankontrollia. Juhani 
Virtasen 1.9.2014 rengastama nuori varpushaukkakoiras kontrolloitiin Tanskan Bornholmissa 3.10. 
Niin ikään Jussin rengastamat pari nuorta punarintaa löytyivät Ruotsista: 27.4.2013 kihlattu 
kontrolloitiin 26.4.2014 Jönköpingissä ja 2.9.2014 rengastettu puolestaan 13.9. Ottenbyssä. 
 
Jussi kiinnitti renkaat myös kahdelle hippiäiselle, joista 28.9. rengastettu lensi Hollannin 
Groningeniin kontrolloitavaksi 12.10. Samana päivänä 12.10. pultattu hippiäinen puolestaan 
suuntasi Gotlantiin, missä sen rengas luettiin 1.11. 
 
Pekka Alhon 20.5.2013 rengastama hernekerttu käyttäytyi kummallisesti, se nimittäin lähti 
suuntaan SSW ja kontrolloitiin Gotlannissa 7.6.! 
 
Jurmossa rengastettuja talitiaisia havaittiin Ruotsissa kaksi: William Velmalan 10.2.2014 
rengastama naaras kuoli Gotlannissa 12.11. ja Roni Väisäsen 8.11. kihlaama koiras kontrolloitiin 
14.11. Tukholmassa. 
 
Juhani Virtasen 26.9.2009 nuorena rengastaman vihervarpusen rengas luettiin 1.4.2013 Saksassa. 
Niinikään Jussin 16.4.2011 rengastama järripeippo kontrolloitiin 13.1.2013 Belgiassa. 
Lisäksi yksi jurmolainen merisirri havaittiin Saksassa, siitä enemmän jäljempänä. 
 
…ja maailmalta Jurmoon 
 
Kim Kuntze ja Markus Lampinen kokivat kumpikin iloisen yllätyksen, kun 18.4. verkosta löytyi 
hollantilainen ja 19.4. puolalainen punarinta. Molemmat oli rengastettu viime syysmuuton aikana 
nuorina lintuina. Muista ulkomaalaisista kontrolleista ei ole tällä hetkellä tietoa. 
 
Suomalaiset kontrollit 
 
Juhani Virtasen 30.9.2014 rengastama varpushaukka pyydystettiin uudelleen Lågskärillä 9.10. 
Isompaa kokoluokkaa edustaa myös Hattulassa 12.7.2013 vanhana lintuna rengastettu kehrääjä, 
jonka Ohto Oksanen kontrolloi Jurmossa 11. ja 15.5.2014. 
 
Pesäpoikasena 10.6.2013 Liperissä rengastettu punarinta lensi Kim Kuntzen verkkoon 26.4.2014. 
Toinen punarintakontrolli kertyi linnusta, jonka William Velmala rengasti 30.10.2012 ja joka löytyi 
kuolleena Jyväskylästä 15.4.2014. 
 
Haliaksella 5.6.2013 rengastettu nuori satakieli löytyi 15.5.2014 Jurmosta, missä sen kontrolloi 
Ohto Oksanen. Pekka Virtasen 25.9.2013 Jurmossa rengastama laulurastas puolestaan törmäsi 
autoon 12.10. Kauhavalla. Lintu selvisi tällistä hengissä ja se vapautettiin renkaan lukemisen 
jälkeen. 
 
23.7.2013 Vantaalla rengastettu nuori lehtokerttu löysi tiensä Jyrki Normajan kontrolloitavaksi 
22.5.2014. Tauvossa 17.5.2013 rengastetun kirjosiepon puolestaan kontrolloi Ohto Oksanen 
14.5.2014 ja Hattulassa 3.10.2014 rengastetun talitiaisen renkaan luki Pekka Virtanen 12.10. 
 
Juhani Virtasen 11.10.2013 rengastama sinitiainen lensi viidessä päivässä Lågskärille. Lauri 
Kokkalan Jurmossa 12.10.2014 rengastama pikkuvarpunen sen sijaan käyttäytyi tavallisesta 
poikkeavasti: rengastuksensa jälkeen se suuntasi Turkuun, missä se kontrolloitiin 31.10.! 



Jurmon sisäiset kontrollit 
 
Myös Jurmon sisäiset kontrollit sisälsivät runsaasti mielenkiintoisia uudelleentapaamisia. Etenkin 
tali- ja sinitiaisilla mutta myös peipoilla ja mustarastailla oli runsaasti vuoden tai parin takaisia 
kontrolleja samalta ajalta; tämä kertonee pesimä- ja talvehtimispaikkauskollisuudesta. 
 
Vanhempiakin lintuja saatiin kontrolloitua, parhaana Suomen rengastushistorian toiseksi vanhin 
hernekerttu: Juhani Virtanen rengasti +1kv-hernekertun 8.6.2008 ja Pekka Alho kontrolloi sen 
1.6.2014. Rengastuksesta kontrolliin kertyi kuusi vuotta ja ennätyksestä jäätiin vain kahdeksan 
päivää. 
 
Jussin vanhana lintuna 13.4.2011 rengastama kottarainen oli ehtinyt ikääntyä, kun sen kontrolloi 
Ohto Oksanen 9.5.2014 vähintään viiden vuoden ikäisenä. Rengastaja ja kontrolloija olivat samat 
myös 13.4.2011 nuorena rengastetun ja 11.5.2014 kontrolloidun talitiaisen kohdalla. Mainittakoon 
vielä Jyrki Normajan 24.5.2014 kontrolloima peippo, jonka hän oli itse rengastanut 19.5.2011. 
 
Merisirrit 
 
Roni Väisäsen 5.11.2013 nuorena rengastama merisirri on nyt kontrolloitu lukurenkaan (EMZ) 
perusteella kahdesti Saksan Helgolandissa: 14.2.2014 ja 26.1.2015. Toinen Jurmon ulkopuolelle 
matkannut sirri sai renkaan (ECC) koipeensa saman rengastajan kädestä 30.10.2012 ja on nyt 
kontrolloitu Raaseporin ulkosaaristossa 8.5.2013, 20.–21.10.2013, 22.4.2014 ja 14.10.2014 
Jurmossa luettiin myös vanhempia lukurenkaita lukuisien viime syksynä rengastettujen lisäksi. 
Syksyllä–alkutalvella 2013 rengastettuja kontrolloitiin kuusi, vuodelta 2012 kaksi: Roni Väisäsen 
30.10. ja William Velmalan 1.11.2012 rengastamien nuorten lintujen renkaat saatiin luettua 
17.1.2015. 


