
Jurmon rengastuskevät 2016 
 
Rengastusvuosi alkoi jälleen jo tammikuussa, jolloin rengastettiin viitenä päivänä. Kohteena olivat 
sarvipöllöt, tunturikiurut ja pulmuset. Tämän jälkeen talvi ei enää tuottanut rengastuksia, vaan 
seuraavan kerran renkaita laitettiin koipiin maaliskuun 25. päivä. Tästä eteenpäin rengastus olikin 
lähes yhtäjaksoista aina 8.6. saakka; sään tai rengastajan vaihtumisen takia välipäiviksi jäivät vain 
14.4., 25.4., 15.5. ja 30.5. Rengastusvuorokausia kertyi täten seuraavasti: tammi 5, maalis 7, huhti 
28, touko 29 ja kesä 8, yhteensä siis peräti 77. 
 
Rengastajana asemalla toimi mukavasti 20 eri henkilöä. Rengastusvuorokaudet henkilöittäin: Kim 
Kuntze 26, Osmo Kivivuori 18, Atte Lindqvist ja Tatu Hokkanen 15, Ohto Oksanen 13, Juhani 
Virtanen 10, Ina Tirri 9, Jyrki Normaja 7, Lauri Kokkala 5, Markus Lampinen ja Pekka Virtanen 4, 
Pekka Alho ja Kalle Rainio 3, Lauri Nikkinen, William Velmala, Roni Väisänen ja Meri Öhman 2 
sekä Petteri Lehikoinen ja Hanna Laakkonen 1. 
 
Yhteensä kevätkauden aikana rengastettiin 6699 lintuyksilöä (Tiira). Tämä on aseman historian 
suurin kevätsumma. Vilkkaimmat rengastuspäivät olivat 6.4. (534 reng) ja 3.5. (363), ja yli 
kahdensadan kihlauksen päiviä kertyi seitsemän. 
 
Petolinnuista saatiin kiinni kolme varpushaukkaa ja kuusi sarvipöllöä (joista yksi poikanen). 
Varpushaukan rengastussumma oli tavallista kevättä pienempi. Tässä yhteydessä mainittakoon aina 
mukavat rengastuslajit sepelkyyhky (2), käki ja lehtokurppa sekä kevään suuryllättäjä, harjalintu. 
 
Aikuisia kahlaajia ei Jurmossa keväisin rengasteta pesimälinnuston rauhoittamiseksi. Kaksi 
lehtokurppaa saatiin kuitenkin metsistä renkaisiin. Poikasia rengastettiin länsireitin kiertämisen 
yhteydessä muutamia: töyhtöhyyppä 5, tylli 3, punajalkaviklo 1. Lisäksi lännestä saatiin renkaisiin 
myös neljän kiurun pesäpoikue – harvinainen rengastuslaji nykyään koko Suomen mittakaavassa! 
Jurmossa olisi helppo rengastaa paljon kiuruja pienellä kevät- ja kesäaikaisella panostuksella. 
Erityisen hieno rengastusprojekti oli tunturikiurujen pyydystys tammikuussa; lintuja saatiin kiinni 
mukavasti kolme yksilöä. 
 
Viime syksyn tikkavaellus ei tuonut keväisiä rengastuksia (tai havaintoja) valkoselkätikoista tai 
palokärjistä. Sen sijaan käpytikkoja palasi meren yli 40. Myös pari tilheä rengastettiin varsin 
myöhään toukokuussa. Käenpiikoja saatiin renkaisiin kymmenen, 2/3 viimevuotisesta. 
 
Yksi haarapääsky erehtyi suon vakioverkkoon iltasella toukokuun lopussa. Kolme pensastaskua ja 
yksi kivitasku rengastettiin; näitä saataisiin avomaapyynnillä huomattavasti enemmän. Avomaan 
lajistosta kihlattiin myös kolme västäräkkiä. Jurmossa harvinaista rengastuslajia, mustaleppälintua, 
pääsi kaksi rengastajaa ihmettelemään kädessä. 
 
Punarinta oli totuttuun tapaan runsain rengastuslaji, sitä rengastettiin 2371 yksilöä (18 % enemmän 
kuin viime keväänä). Myös rautiaisia (132), satakieliä (25), sinirintoja (15) ja leppälintuja (360) 
rengastettiin runsaasti. Leppälintu oli erityisen mielenkiinnon alaisena, ja jokainen yksilö pyrittiin 
mittaamaan tarkasti. Rastaiden osalta kevät oli hyvä, sillä jokaista lajia rengastettiin viime kevättä 
enemmän: musta- 155, räkätti- 2, laulu- 547, punakylki- 69 ja kulorastas 4. 
 
Hysyjen osalta esiintymisen voimakkuus vaihteli lajikohtaisesti. Kultarintoja (29) oli runsaasti, 
kerttusia puolestaan kovin vähän. Yksi pensassirkkalintu ilahdutti rengastajaansa, mutta vielä 
enemmän iloa aiheutti aseman pihaverkosta poimittu kenttäkerttunen. Sylvioista herne-, lehto- ja 
pensaskerttuja rengastettiin normaalisti, mutta mustapääkerttuja osui pyydyksiin vain puolet 



viimekeväisestä. Mistähän johtuu? Tiltaltteja rengastettiin normaalisti, pajulintuja (647) selvästi 
viime vuotta enemmän. Sirittäjiä oli nyt sentään yhdeksän (vrt. viime vuoden yhteen yksilöön!), 
joka on kuitenkin melko vähän historiaan peilaten. Neljä idänuunilintua saatiin renkaisiin touko–
kesäkuun vaihteessa. 
 
Hippiäinen oli pajulinnun jälkeen kolmanneksi runsain – 639 rengastusta – ja jonkin verran viime 
vuotta vähälukuisempi. Siepoista kirjo- (138) veti pisimmän korren ennen harmaata (127). 
Pikkusieppoja (14) oli kohtalaisesti, sepelsieppoja vain yksi naaras. Kuusitiaisen viimesyksyinen 
vaellus näkyi nyt 23 rengastuksena; sinitiaisia oli sen sijaan todella vähän (8) mutta talitiaisia paljon 
(359). Melkein kaikki tallarit rengastettiin maaliskuun viimeisinä päivinä. Puukiipijöitä saatiin 
renkaisiin tavanomaisesti: 15 kihlausta. 
 
Pikkulepinkäisellä oli edellisen huippukevään jälkeen normaalimpi vuosi (32), ja myös yksi 
isolanttu saatiin pultattua. Neljä korpinpoikaa rengastettiin männikön pesästä. Niityn ympäristön 
pöntöistä saatiin tänä vuonna renkaisiin vain 27 kottaraista ja pari aikuista päälle. 
 
Siemensyöjistä peippoja (115), vihervarpusia (21) ja urpiaisia (16) rengastettiin likimain yhtä paljon 
kuin viime keväänä. Sen sijaan järripeippoja (6) ja viherpeippoja (33) kihlattiin vähän, punatulkkuja 
(13) ja pajusirkkuja (5) taasen paljon. Harvalukuisia rengastuksia edustivat hemppo, kaksi 
pikkukäpylintua, nokkavarpunen, keltasirkku, peltosirkku ja seitsemän pulmusta. 
 
Kiitos kaikille rengastajille sekä rengastuksessa avustaneille miehittäjille! Kesällä saa mielellään 
tulla rengastamaan poikasia ja kahlaajia, ja syyskausihan alkaa verkkorengastuksenkin osalta jo 
elokuussa. 


