Jurmon rengastussyksy 2016
Syyskausi alkoi heinäkuussa sekä verkko- että kahlaajapyynnillä. Elokuussa rengastusta ei saatu
järjestymään kuin pienelle osalle kuuta, mutta syys- ja lokakuussa pyynti oli kattavaa. Marras- ja
joulukuussa jatkettiin vielä merisirrien ja myöhäisimpien verkkopyyntien merkeissä.
Rengastusvuorokausia kertyi syksyltä yhteensä 73, joista heinä 12, elo 8, syys 20, loka 23, marras 6
ja joulu 4.
Syyskauden rengastajia olivat Osmo Kivivuori (18 vrk), Roni Väisänen (15), Jarkko Santaharju
(12), Juhani Virtanen (10), Kim Kuntze (9), Lauri Kokkala, Petteri Lehikoinen, William Velmala ja
Pekka Virtanen (7), Hanna Aalto (6), Sanna Mäkeläinen (4), Atte Lindqvist ja Jyrki Normaja (3),
Aleksi Lehikoinen ja Heikki Eriksson (2) sekä Esa Lehikoinen ja Edward Kluen (1).
Yhteensä syyskauden aikana rengastettiin 7550 lintuyksilöä (perustuu Tiiraan merkittyihin määriin).
Tämä on jälleen uusi ennätys! Vilkkaimpia päiviä olivat 7.10. (595 reng), 2.10. (527), 6.10. (501) ja
17.9. (463).
Petolintuja rengastettiin varpushaukkojen lisäksi taas kolmea lajia: hiirihaukka, kolme
sinisuohaukkaa ja tuulihaukka. Hiirihaukka oli vasta aseman kahdeksas rengastus. Myös yksi
kanahaukka pyydystettiin, mutta sillä oli jo rengas jalassaan. Yön pedoista saatiin kiinni neljä
sarvipöllöä ja helmipöllö, ja mainittakoon tässä yhteydessä myös yksi käki.
Kahlaajapyynti tuotti hyvin tulosta: loppukesästä rengastettiin kaksi meriharakkaa, 20 tylliä, 15
karikukkoa, 221 suo-, neljä iso-, kaksi kuovi- ja 27 merisirriä, jänkäsirriäinen, kaksi suokukkoa, 31
liroa ja 16 punajalkavikloa. Lisäksi näppärät kahlaajarengastajat ottivat kiinni viisi lapin- ja kolme
pikkutiiraa!
Kesäpyynti tuotti yhden käenpiian. Muista tikoista syksyllä rengastettiin vain kolme käpytikkaa –
niitä ei ollut liiemmin liikkeellä ennätysvaellusta seuraavana syksynä.
Avomaan lintuja ei yleensä kauheasti osu pyydyksiin varsinkaan syksyllä. Nyt rengastettiin
kahlaaja- ja verkkopyynnin oheistuotteena kiuru, kolme luoto- ja kaksi metsäkirvistä, kivitasku,
kottarainen sekä pikkulepinkäinen. Myös seitsemän haarapääskyn poikasta sai renkaan koipeensa.
Syksy oli kaikkiaan todella runsaslintuinen. Esimerkiksi peukaloisia rengastettiin 276 ja punarintoja
2055. Jurmo sai uuden asema- ja rengastuslajin, kun 39 rautiaisen joukossa oli yksi taigarautiainen.
Jurmo lienee nyt Suomen ainoa paikka, jossa on havaittu sekä taiga-, mustakurkku- että
alppirautiainen. Leppälintuja rengastettiin vain 29, mikä johtuu lähinnä elokuun huonosta
rengastusaktiivisuudesta. Satakieliä rengastettiin kaksi, sinirintoja ei ainuttakaan.
Musta- (31) ja punakylkirastaita (10) rengastettiin viime syksyä enemmän, kun taas räkätti- (1),
laulu (71) ja kulorastaita (1) hieman viime syksyä vähemmän.
Sylvioita saatiin kiinni hämmästyttävän samanlaisia määriä kuin viime syksynä: sekä herne- (9),
pensas- (3) että lehtokertun (10) rengastusmäärä on tismalleen sama kuin syyskaudella 2015, ja
mustapääkertun (29) rengastussumma on vain kaksi yksilöä viime vuotta pienempi. Myös yksi
kultarinta piristi kesäistä pyyntiä.
Sirittäjää ei taaskaan rengastettu syyskaudella. Tiltaltteja saatiin kiinni 18 ja pajulintuja vain 22;
jälkimmäinen kertoo heikosta pyyntiaktiivisuudesta lajin päämuuttoaikaan. Pieniä vihreitä

harvinaisuuksiakin saatiin: rengastajien rutiineja piristivät neljä taigauunilintua ja yksi
hippiäisuunilintu. Harmaasieppoja rengastettiin 27, pikkusieppoja neljä ja kirjosieppoja 15 – kaikki
selvästi pienempiä määriä kuin viime syksynä juuri elokuun rengastuskatkoksesta johtuen.
Hippiäinen (1209) oli runsas mutta selvästi viime syksyä harvalukuisempi. Sen sijaan viime
syksynä kokonaan kateissa olleita tiaisia oli nyt mukavasti liikkeellä: pyrstötiaisia rengastettiin 433,
kuusitiaisia 90, sinitiaisia 419 ja talitiaisia 1322. Mainittakoon myös 434 puukiipijää.
Siemensyöjämäärät nousivat myös selvästi viime vuoden tason yläpuolelle. Peippoja rengastettiin
44, järripeippoja kolme, viherpeippoja 23, vihervarpusia 69, urpiaisia 229, tundraurpiaisia 11 ja
punatulkkuja 142. Harvalukuisista lajeista saatiin kiinni neljä pikkuvarpusta, iso- ja
kirjosiipikäpylintu, taviokuurna, kolme pajusirkkua ja pikkusirkku.
Kiitos kaikille rengastajille! Koko vuoden rengastuskoonti mielenkiintoisten kontrollien kera
julkaistaan maaliskuussa, kun kaikki rengastukset ja löydöt on ehditty tallettaa järjestelmiin ja
käsitellä. Kerrottakoon jo tässä vaiheessa, että rengastusvuorokausia on kasassa tasan 150 ja
rengastusten kokonaismäärä on pitkälti yli 14 000. Varauksia talvelle ja ensi keväälle voi jo lähettää
sähköpostitse osoitteeseen jurmo@tly.fi. Maaliskuun loppupuoli on jo hyvää rengastusaikaa, kuten
viime kevät osoitti.

