ATRAPIN AVULLA TAPAHTUVA VARPUSLINTUJEN SYYSPYYNTI VUONNA 2020
Saatekirje pilottivuoden rengastajille

Hyvät SSP- ja rautiaisprojektiin osallistuneet rengastajat!

9.9.2020

Olemme Rengastustoimistossa päättäneet, että rautiaisten atrappiin perustuva massarengastus ajetaan
tämän syksyn jälkeen alas ja rengastajien siihen käyttämä panostus ohjataan toisiin lajeihin.
Rautiaispyynneistä on saatu näiden parin vuosikymmenen aikana irti se, mitä lajista rengastuksen keinoin
voi saada ja on tullut aika siirtyä uusien mielenkiintoisten lajien pariin.
Uudet lajiprojektit saa halutessaan aloittaa pilottina jo tänä vuonna.
Ajatuksena on, että alla mainittuja lajeja koskevat syksyiset atrappipyynnit olisivat 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.
Tämä vuosi on pilottitutkimus. Varsinainen projekti käynnistetään 2021 rengastajien ja rengastustoimiston
kokemuksin muokattuna.

Atrappipyynnin periaatteet pilottivuonna 2020:
(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.
(3) Pyyntipaikka on vapaasti valittavissa, mutta mikäli kyseessä on ssp-paikka, atrappipyynnit saa
aloitta vasta kauden viimeisen SSP-pyynnin jälkeen.
(4) Kunakin pyyntiaamuna kirjataan verkkometrit, atrappien määrä ja pyyntiaika. Raportointiin
käytetään toistaiseksi tätä lomaketta:
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/pyyntipaikkalomake2014_prumod.xls
https://www.luomus.fi/sites/default/files/files/pyyntipaikkalomake_prumod2014.pdf
Lomake lähetetään 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 ja paino ja niiden ohella rasva, lihas, nilkka ja loiset. Lajikohtaisia erikoismittoja
otetaan, tarkennuksia aiheeseen annetaan myöhemmin.
(6) Sulkasatoisista linnuista täytetään sulkasatotiedot. Postjuv-sulkasadon laajuuden kirjaamiseen
kehotetaan omien taitojen ja aikarajoitteiden puitteissa.
(7) Projektilajit ovat:
a.
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Niitty- ja lapinkirvinen.
Mustapääkerttu
Tiltaltti (nilkan pituus ja siipikaavio mitataan aina)
Sinirinta
Sinipyrstö
Pikkusieppo
Punatulkku
Pajusirkku
Keltasirkku
Pohjansirkku
Pikkusirkku
Käpylinnut

(8) Sallittuja ovat kaikki oman luvan sisältämät pyyntimenetelmät.
(9) Pyyntitavaksi merkitään ”V” eli verkkorengastus

