Jurmon kontrollit 2015
Jurmossa kertyi vuoden 2015 aikana muutamia satoja kontrolleja, joista suurin osa oli enintään
kymmenen päivää vanhoja omia rengastuksia. Rengastusvastaavan subjektiiviset
mielenkiintoisuuskriteerit täytti 52 lintua, joista kerrotaan tarkemmin alla. Mikäli päivämäärässä ei
ole mainittu vuosilukua, tarkoitetaan sillä tätä vuotta.
Jurmosta ulkomaille
Jurmossa rengastetuista linnuista 12 tavattiin kuluneen vuoden aikana ulkomailla. Näistä kolme on
merisirrejä, joista kerrotaan enemmän alempana. Loput yhdeksän olivat varpuslintuja. Pekka
Virtanen rengasti 4.5. laulurastaan, joka ammuttiin 8.10. Ranskan Girondessa 2264 kilometrin
päässä. Juhani Virtasen samana toukokuisena päivänä rengastama 2kv punarinta kontrolloitiin
18.10. Itämeren eteläreunalla sijaitsevalla Saksan Greifswalder Oie -saarella. Ohto Oksasen 7.5.
rengastama laulurastas sen sijaan kontrolloitiin 27.9. Belgian Oost-Vlaanderenissa 1485 kilometrin
päässä.
Jyrki Normajan 24.5. rengastama pikkulepinkäinen kontrolloitiin jo 30.5. Ruotsin Gävlessä 244
kilometrin päässä suunnassa WNW. Syksyltä saapui kuusi kontrollitietoa. Kim Kuntzen 20.9.
rengastamista hippiäisistä yksi kontrolloitiin 12.10. ja 18.10. Norjan Valderöyassa, toinen 19.10.
Tanskan Ribessä ja kolmas 5.11. Belgiassa. Lisäksi Lauri Kokkala rengasti 27.9. hippiäisen, joka
kontrolloitiin Norjan Utsirassa 12.10., ja 28.9. laulurastaan, joka ammuttiin Ranskan Girondessa
14.11. Juhani Virtasen 23.9. pulttaama varpushaukka löytyi kuolleena Saksasta 4.11.
Tässä yhteydessä mainittakoon myös yksi myöhässä tietoomme tullut kontrolli vuodelta 2014.
Juhani rengasti 24.5.2014 pajulinnun, joka kontrolloitiin 21.8. samana vuonna Norjan Nordlandin
läänissä.
Maailmalta Jurmoon
Kahdeksan muualla Euroopassa rengastettua lintuyksilöä kontrolloitiin Jurmossa. Petteri
Lehikoinen kontrolloi 3.8. ja 7.8. kaksi suosirriä, joista ensimmäinen oli rengastettu 18.2. Belgiassa
ja toinen 25.5. Ukrainassa. Etäisyyttä rengastuspaikoilta kertyi vastaavasti 1529 ja 1595 kilometriä.
Loput ulkomaiset linnut kontrolloitiin kummallisissa ryppäissä. Kim Kuntze sai kevään
ensimmäisenä vakioverkkopäivänä 3.4. verkkoihinsa Puolassa 6.10. rengastetun talitiaisen ja
Liettuassa 12.9. kihlatun sinitiaisen, joiden rengastuspaikat sijaitsevat 673 ja 499 kilometrin päässä
Jurmosta. Ohto Oksanen laittoi vielä paremmaksi kontrolloimalla 12.5. peräti kolme ulkomaista
lintua: puolalaisen punarinnan (josta ei ole vielä kuulunut lisätietoja), Ruotsin Falsterbossa 7.8.2014
rengastetun lehtokertun ja mielenkiintoisimpana Norjan Tromssassa 20.8.2010 +1kv:na rengastetun
pajulinnun! Lehtokertulle kertyi matkaa 719 ja pajulinnulle 1037 kilometriä, ja pajulinnun
rengastuksesta kontrolliin kului neljä vuotta, kahdeksan kuukautta ja 26 päivää. Lisäksi Ruotsin
Hartsössä 8.10. rengastettu hippiäinen päätyi Kim Kuntzen verkkoon 16.10.
Jurmossa kontrolloidut suomalaiset
Muualla Suomessa rengastetuista linnuista viisi päätyi vuoden aikana Jurmoon. Kim Kuntze
kontrolloi 18.10. nuoren helmipöllön, joka oli rengastettu 6.10. Kokkolassa 457 kilometrin päässä ja
kontrolloitu jo kerran aiemmin, 12.10. Kokemäellä. Samana päivänä saatiin toinenkin ulkopuolinen

kontrolli: Lågskärillä 15.10. rengastettu puukiipijä lensi Jyrki Normajan verkkoon. Toiseen
suuntaan lensi Haliaksella 9.10. rengastettu jyrä, jonka Osmo Kivivuori kontrolloi 12.10.
Atte Lindqvist sai luettua 30.5. renkaan kottaraiselta, joka on kihlattu 13.6.2013 pesäpoikasena
Utössä; lintu oli siirtynyt mitä ilmeisimmin pesimään Jurmoon. Mikael Nordströmin Nauvossa (15
km päässä) 8.6.2008 rengastama variksenpoikanen löytyi kuolleena Jurmosta 2.11., löytäjänä
Markus Rantala.
Maininnan ansaitsee myös varpushaukka, joka rengastettiin poikasena 1.7.2012 Raisiossa. Juhani
Virtanen kontrolloi tämän linnun 24.4.2013 Jurmossa ja nyt lintu oli havaittu vielä 20.4. Luvialla.
Jurmossa rengastetut, muualle Suomeen päätyneet
Juhani Virtasen 31.8.2014 rengastaman varpushaukan jalka renkaineen löytyi tänä keväänä
Glasaskäristä, Jurmon eteläpuolisesta saaristosta. Kuolinaika ei ole tiedossa, joten lintu on saattanut
menehtyä jo samana syksynä. Huono tuuri oli myös punarinnalla, jonka Kim Kuntze rengasti 10.4.
ja joka lensi ikkunaan Naantalin Luonnonmaalla 71 kilometrin päässä jo 21.4. Ohto Oksasen
14.5.2014 rengastama kirjosieppo puolestaan oli hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, kun se
kontrolloitiin 23.6.2015 pesivänä Houtskäristä. Kilometrejä kertyi 46 sekä aikaa vuosi, kuukausi ja
kymmenen päivää.
Jurmon ulkopuolella havaittiin myös kolme talitiaista: Juhani Virtasen 28.9.2013 rengastama lintu
löytyi kuolleena Liedosta 87 kilometrin päästä 23.5.2015 ja Lauri Kokkalan 13.10.2014 kihlaama
yksilö muutti tänä syksynä 72 kilometrin päästä Haliaksen kautta, missä se kontrolloitiin 12.10.
Juhani Virtasen 11.10.2014 rengastama tiainen puolestaan kontrolloitiin 11.11. Siuntiossa.
Nuorten kottaraisten syysliikkeistä kertovat Meri Öhmanin 26.5.2014 ja 27.5.2015 rengastamat
pesäpoikaset, joista ensimmäinen törmäsi ikkunaan Turussa 16.8. ja jälkimmäinen kontrolloitiin
Friskalanlahden pääskypyynnissä 13.8. Kilometrejä tuli vastaavasti 80 ja 72, ja vanhempi lintu oli
törmäyshetkellä noin vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen.
Jurmon sisäiset kontrollit
Ikäennätykset eivät tänä vuonna paukkuneet, mutta joitain mielenkiintoisia kontrolleja kertyi saaren
sisälläkin. Pekka Alho luki 6.5. värirenkaat etelänsuosirrikoiraalta, jonka Robert Thomson oli
rengastanut pesivänä emona 15.6.2010. Jyrki Normajan 20.5.2014 rengastama satakieli osoitti
paikkauskollisuuttaan lentämällä Kim Kuntzen verkkoon 26.5.2015. Ohto Oksasen 10.5.2014
rengastama vanha kottarainen haksahti samana päivänä saman kontrolloijan virittämään
siemenpyydykseen.
Pesimäpaikalleen palasivat todennäköisesti myös Pekka Alhon 4.6.2014 rengastama hernekerttu,
jonka Jyrki Normaja kontrolloi 21.5., sekä Jyrkin seuraavana päivänä kontrolloima pensaskerttu,
jonka Kim Kuntze oli rengastanut 25.5.2014.
Petteri Lehikoisen syysmuutolla 1.11.2014 rengastama hippiäinen muutti vastakkaiseen suuntaan
samaa reittiä ja tuli Kim Kuntzen verkkoon 9.4.2015 reilun viiden kuukauden kuluttua
rengastuksesta.
Loput mielenkiintoisemmat sisäiset kontrollit ovatkin tiaisia sekä merisirrejä, joista seuraavassa
kappaleessa enemmän. Tinteistä vanhimmat ovat William Velmalan 3.11.2012 rengastama

sinitiainen, jonka Kim Kuntze kontrolloi 6.4. kahden vuoden ja viiden kuukauden jälkeen, sekä
Jyrki Normajan ja Juhani Virtasen 7.10.2013 ja 10.10.2013 rengastamat talitiaiset, joiden renkaat
luki niinikään Kim Kuntze 16.10.2015. Vähintään vuoden vanhoja talitiaiskontrolleja kertyi
yhteensä kahdeksan.
Merisirrit
Merisirrit vastasivat kontrollivuoden kohokohdista. Keltainen lukurengas ECC, jonka Roni
Väisänen rengasti 30.10.2012, havaittiin jälleen läpi talven Raaseporin Segelskärillä, viimeisen
kerran 10.5. Aikaa rengastuksesta oli kulunut tuossa vaiheessa reilu kaksi vuotta ja kuusi kuukautta.
Kovemman luokan löytöjä olivat kolme ulkomaankontrollia. Huippuvuorilla tavattiin kaksi lintua,
joista molemmat Roni Väisänen rengasti 23.12.2013. Näistä kaukaisempi, Innerholmenissa 24.7.
nähty yksilö, sai kunnian olla kaikkien aikojen pohjoisin suomalaisista rengastuksista saatu
kontrolli! Etäisyyttä Jurmosta tuli 2148 kilometriä. Paljon huonommaksi ei pistänyt myöskään 29.5.
Karhusaaressa havaittu sirri, joka oli sekin ottanut välimatkaa Jurmoon 1635 km.
Ulkomaankontrollien kolmikon täydentää Kaisa Välimäen 7.11. rengastama nuori merisirri, joka
kuvattiin kahdeksan päivän kuluttua Viron Hiidenmaalla 147 kilometrin päässä.
Lisäksi Jurmossa luettiin vuoden aikana runsaasti omia renkaita ja lippuja. Lukurenkaista osa oli
ylivuotisia, suurin osa kuitenkin samana kautena rengastettuja.

