
Hyvät SSP- ja rautiaisprojekteihin osallistuneet rengastajat!            24.8.2021 

 

Viime vuotinen rautiaisten pyynnin korvaava uusi atrappipyynti-projekti saa jatkoa tänä vuonna. 

Valitettavasti henkilöstövaihdoksen myötä kaikkia toivottuja uudistuksia tämän projektin suhteen ei 

saatu aikaiseksi ennen pyyntikauden alkua, joten jatketaan tämä vuosi vielä pitkälti edellisvuoden 

ohjeilla. Ohjeita on päivitetty pääosin vain lajilistan osalta, jotta se kattaisi paremmin koko maan 

lintulajiston.  

 

Alla mainittuja lajeja koskevat syksyiset atrappipyynnit ovat sallittuja kaikille rengastajille, joilla on 

seurantapyynti-, lintuasema- tai yleislupa. Lisäksi näihin atrappipyyntiprojekteihin osallistumiseen 

vaaditaan aktiivista vuosittaista osallistumista ssp-pyynteihin, lintuasemarengastuksiin, uusien 

rengastajien kouluttamiseen tai poikasrengastuksiin. Atrappipyynti ei voi olla rengastajan 

pääasiallinen toimintamuoto. Pyynnin pääasiallinen kausi on SSP-kauden jälkeen syys-lokakuussa. 

Tätäkin vuotta voidaan edelleen pitää pilottitutkimuksena. Yritämme saada projekteja palvelevat 

tietokantamuutokset aikaan ensi vuoteen mennessä. Atrappiprojektin kehittämisen vuoksi olemme 

erittäin kiitollisia kaikista kokemuksista myös tämän vuoden osalta! 

 

Atrappipyynnin ohjeistus: 

(1) Projektin tavoitteena on kerätä rengastuksia, löytöjä ja mitta- sekä kuntodataa tietyistä 

vähemmän rengastetuista lajeista. Lajisetti on rajattu, jotta panostusta tulisi riittävästi per laji. 

(2) Verkkojen ja atrappien määrä sekä pyyntiaika on vapaasti valittavissa. Kuitenkin atrappien 

houkuttelemisen vaikutusten tutkimiseksi samaan aikaan soitettavien lajien lukumäärän tulisi olla 

korkeintaan kolme, mieluiten vähemmän. Runsaimpien lajien osalta (ainakin metsäkirvinen) 

atrappien ja verkkojen määrä tulee myös suhteuttaa niin, että lintumäärät pysyvät siinä määrin 

kohtuullisina, että kaikkien lintujen mittaaminen on mahdollista. 

(3) Pyyntipaikka on vapaasti valittavissa, mutta mikäli kyseessä on SSP-paikka, atrappipyynnit saa 

aloittaa vasta kauden viimeisen SSP-pyynnin jälkeen.  

(4) Kunakin pyyntiaamuna kirjataan verkkometrit, atrappien määrä / soitettu laji, atrappien 

soittoaika kunkin lajin osalta, pyyntiaika ym. Raportointiin käytetään toistaiseksi tätä lomaketta:  

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/pyyntipaikkalomake2021_atrappi.xls  

Lomaketta on uudistettu, ja sillä on mahdollista ilmoittaa useamman kuin yhden pyyntipaikan 

tietoja. Lomake palautetaan sähköisesti Rengastustoimistolle kunakin vuonna 31.12. mennessä. 

(5) Tavoitteena on mitata kaikki linnut. Projektiin ei voi osallistua, jos lintuja ei mittaa. Tärkeimmät 

mitat ovat siipi, paino, rasva ja lihaskunto, sekä näiden ohella loiset, nokka kalloon ja nilkka. 

(6) Siipisulkasatoisista linnuista täytetään sulkasatotiedot. Postjuv-sulkasadon laajuuden 

kirjaamiseen kehotetaan omien taitojen ja aikarajoitteiden puitteissa, kuitenkin siipisulkiaan 

postjuv-sulkasadossa vaihtavien lajien osalta siipisulkasatotiedot pyritään aina kirjaamaan Sulkaan. 

(7) Projektilajit ovat: keltavästäräkki, niittykirvinen, lapinkirvinen, metsäkirvinen, sinirinta, 

sinipyrstö, pikkusieppo, mustapääkerttu, tiltaltti (nilkka, nokka kalloon ja siipikaavio mitataan ajan 

ja omien taitojen salliessa), taigauunilintu, punatulkku, järripeippo, käpylinnut, keltasirkku, 

pohjansirkku, pikkusirkku ja pajusirkku. 

(8) Sallittuja ovat kaikki oman luvan sisältämät pyyntimenetelmät. 

(9) Kun pyydetään verkolla ja ääniatrapilla, pyyntitavaksi merkitään ”V” eli verkkorengastus 

 

 

Menestyksekkäitä pyyntejä toivottaen, 

 

Rengastustoimisto 

 

https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/pyyntipaikkalomake2021_atrappi.xls

