
Jurmon rengastussyksy 2015 
 
Kuten kevätpuolella, myös syksyllä saatiin aikaiseksi loistavan kattava miehitys. 
Rengastusvuorokausia kertyi peräti 82, joka on selvästi viime vuoden syksyä (31) parempi määrä. 
Kuukausittain jaoteltuna: heinä 5, elo 16, syys 24, loka 23, marras 8, joulu 6. 
 
Syyskauden rengastajina toimivat Osmo Kivivuori (21 vrk), Kim Kuntze (15), Roni Väisänen (13), 
Jarkko Santaharju (10), Petteri Lehikoinen (10), Lauri Kokkala (8), Atte Lindqvist (8), William 
Velmala (6), Tuomas Seimola (5), Juhani Virtanen (5), Pekka Virtanen (5), Markus Lampinen (3), 
Jyrki Normaja (3), Kaisa Välimäki (2), Ina-Sabrina Tirri (2), Roland Vösa (2) ja Esa Lehikoinen 
(1). 
 
Vilkkaimmat (mutta viime syksyihin verrattuna varsin vaatimattomat) rengastuspäivät olivat 20.9. 
ja 22.9., jolloin rengastettiin 328 ja 483 lintuyksilöä. Yli kahdensadan pulttauksen päiviä kertyi 
syksyn aikana vain neljä. Vastaavalla aktiivisuudella olisi hyvänä lintusyksynä varmasti rengastettu 
monta tuhatta lintua enemmän; toivottavasti syksy 2016 on linturikkaampi! 
 
Päiväpetolintuja osui verkkoihin kolmea lajia: varpushaukkojen määrä (34) jäi vaatimattomaksi, 
mutta ilahduttavia olivat sinisuohaukka ja kolme tuulihaukkaa. 
 
Pitkästä aikaa kahlaajia pyydettiin laajamittaisesti uusin katiskoin elokuun alussa. Pääosan esittäjä 
oli suosirri 137 rengastuksella, mutta myös liroja (23), tyllejä (11) ja punajalkavikloja (6) kipitti 
katiskoihin. Harvalukuisempia rengastuslajeja olivat kapustarinta, tundrakurmitsa, kaksi suokukkoa, 
jänkäsirriäinen, kuovisirri, rantasipi ja taivaanvuohi. Verkoista saatiin vielä kahlaajasyksyä 
täydentämään yksi lehtokurppa. Marras–joulukuinen merisirripyynti tuotti tulosta 102 sirrin verran 
(tilanne 9.12.). 
 
Pöllöpyynnit olivat välillä yhtä tyhjän kanssa, toisinaan tuottoisia. Yhteensä rengastettiin kahdeksan 
sarvipöllöä ja kuusi helmipöllöä. Lisäksi tässä yhteydessä mainittakoon kaksi käkeä ja kehrääjä. 
 
Syksy muistetaan laajalti tikoistaan. Jokavuotisten käpytikkojen (38) lisäksi rengastettiin neljä 
palokärkeä, valkoselkätikka ja viisi pikkutikkaa. Valkoselkätikka oli Jurmolle uusi rengastuslaji 
(nro 191) ja palokärjestäkin oli vain kolme aiempaa rengastusta. Käenpiikoja rengastettiin 
yhdeksän, näistä kahdeksan heinäkuussa. 
 
Jurmossa varsin harvalukuisia avomaan varpuslintulajeja edustivat kiuru, viisi haarapääskyä, 
räystäspääsky, neljä metsäkirvistä, niittykirvinen, kuusi västäräkkiä sekä kivi- ja pensastasku. 
 
Peukaloisia rengastettiin huippumäärä, 88 yksilöä. Rautiaisia puolestaan jäi verkkoihin vaisummin, 
vain 16 yksilöä. Punarinta (1102) oli syksyn toiseksi runsain rengastuslaji. Satakieliä tuli 
heinäkuussa verkkoihin kolme, sinirintoja syyskuussa neljä. Leppälintujen määrä jäi vaisuksi, vain 
53 lintua sai renkaan koipeensa. 
 
Rastaista runsain oli laulu- (78), seuraavaksi musta- (14) ja kolmannelle sijalle pääsikin 
ilahduttavasti kulorastas kahdeksalla rengastuksella. Myös neljä räkättiä ja kaksi punakylkeä 
poimittiin verkoista. 
 
Syyspuolen ainoa acro oli ruokokerttunen. Sylvioista runsain oli mustapää-, hopealle selvisi 
lehtokerttu. Näitä sekä herne- (9) ja pensaskerttuja (3) rengastettiin yllättävänkin vähän. Yhtään 
sirittäjää ei syyskuukausina rengastettu, eivätkä pajulinnun (65) ja tiltaltinkaan (10) määrät huitele 



mahdottoman korkealla. Tällä kertaa ainoa verkoista tullut rarifyllari oli marraskuinen 
taigauunilintu; toki myös tristis- ja collybita-tiltaltit rengastettiin. 
 
Hippiäinen oli odotetusti syksyn runsain rengastuslaji 2019 yksilöllä. Siepoista harmaa- (70) 
esiintyi kirjosieppoa (54) runsaampana. Kuusi pikkusieppoakin saatiin renkaisiin. Tiaisista 
ainoastaan kuusitiaisella oli voimakas vaellus, ja tämä näkyy rengastusmäärässä: 177 yksilöä, uusi 
Jurmon vuosiennätys. Toki talitiaisia (178) ja sinitiaisia (22) rengastettiin myös jonkin verran, 
mutta esimerkiksi edellisen syksyn kaltaisia huippupäiviä ei koettu. Mainittakoon myös, ettei 
ainuttakaan pyrstötiaista rengastettu (tai edes havaittu!) syksyn aikana. 
 
Puukiipijöitä saatiin renkaisiin viime vuotta vähemmän mutta silti kohtalaisesti, 219 yksilöä. 
Loppukesällä rengastettiin kuusi pikkulepinkäistä ja syksyllä yksi isolanttu, joka on varsin 
harvalukuinen rengastuslaji. 
 
Siemensyöjät olivat vähissä: vain 11 peippoa, yksi viherpeippo, 26 vihervarpusta ja 25 urpiaista 
kihlattiin. Toki punatulkkuja saatiin verkkoihin mukavasti, 101 yksilöä. Ja vielä kun mainitaan 
kaksi pohjansirkkua ja pajusirkku, on syyskausi taputeltu. 
 
Koko vuoden 2015 osalta rengastustietoja tarkastellaan tarkemmin aseman toimintakertomuksessa, 
joka julkaistaan maaliskuussa. 


