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Sisämaan Seurantapyynti 2019
Ohessa SSP-pyyntikalenteri vuodelle 2019. Vanhat ohjeet ovat muilta osin yhä voimassa. Tavoitteena on pyrkiä
pyydystämään kerran kunkin 12 pyyntijakson aikana. Vähimmäisvaatimuksena on kuusi pyyntiä, joista kolmen on
osuttava käynneille A-G ja kolmen käynneille H-L.

SSP-pyynneissä saaduista linnuista pyritään keräämään myös mittatietoja (siipi, rasva ja paino) – voimavarojen ja
ajankäytön niin salliessa. Kaikista yksilöistä tallennetaan rengastus- ja kontrollilomakkeille aina kellonaika. SSP-
rengastusten ja -kontrollien pyyntitavaksi merkitään A (tai B, ks. ohje). Mikäli tiimiin kuuluu useampia
rengastajia, kaikki ilmoittavat samalta paikalta pyydystämänsä linnut samoja koordinaatteja käyttäen. Tämä sujuu
helpoiten, jos paikan vastaava rengastaja tekee Sulassa SSP-paikasta oman paikan ja jakaa tuon sitten työryhmän
kaikille rengastajille. Työryhmissä kannattaa myös ”sopia” siitä, kuinka mones päivä mitäkin kuuta kulloinkin on
meneillään. Lähes joka vuosi jonkin käynnin rengastuksia ja kontrolleja on koodattu kahdelle eri päivälle. Tuolloin
joku rengastajista näyttää vastanneen rengastuksista ja joku muu kontrolleista eikä ”kalentereita” ole vertailtu.
Mikäli jokin pyyntikerta jää ylivoimaisen esteen vuoksi väliin, kauden muita tuloksia voidaan silti hyödyntää.
Kahden perättäisen pyyntipäivän välin tulisi olla mieluusti kuusi, mutta pakottavissakin tapauksissa vähintään
kolme päivää.

---------------------------------------------------------------
SSP-pyyntikalenteri 2019

Käynti Pyyntijaksot Päiviä Lauantai- tai sunnuntaipäiviä
---------------------------------------------------------------
A  1  2.5. – 11.5.   10 3
B  2 12.5. – 22.5.   11 3
C  3 23.5. – 1.6.   10 3 + 1 arkipyhä
---------------------------------------------------------------
D  4   2.6. – 12.6.   11 3
E  5 13.6. – 22.6.   10 3 + juhannusaatto
F  6 23.6. –   3.7.   11 3
---------------------------------------------------------------
G  7   4.7. – 13.7.   10 3
H  8 14.7. – 24.7.   11 3
I  9 25.7. –   3.8.   10 3
---------------------------------------------------------------
J 10   4.8. – 14.8.   11 3
K 11 15.8. – 24.8.   10 3
L 12 25.8. –   4.9.   11 3
---------------------------------------------------------------

Tämän kirjeen saavat vuosina 2013–2017 seurantapyynteihin osallistuneet, äskettäin luvan laajennuksen
saaneet rengastajat sekä uusina osanottajina vuoden 2018 pyynteihin ilmoittautuneet. Toivottavasti kaikki
viimevuotiset pyyntipaikat saadaan miehitettyä myös tänä vuonna! Uusia rengastajia kaivataan mukaan,
edellytyksenä on suoritettu lintuasema- tai seurantapyyntitentti (SSP- tai sitä laajempi lupa). Lisätietoja
saa Rengastustoimistosta.

Yhteenveto tähänastisista SSP-pyynneistä julkaistaan kahden vuoden välein Linnut-vuosikirjassa,
seuraavaksi vuonna 2018.

Rengastustoimiston puolesta, onnistuneita pyyntejä ja suotuisia pyyntisäitä toivoen,

Markus Piha


