
Ohje kuolleiden lintujen ilmoittamiseen 

 

Ohessa muistutus miten kuolleiden rengaslintujen ilmoittaminen tapahtuu, sillä asia on hieman 

monimutkainen ja vääriä merkintätapoja on esiintynyt jonkin verran. Alla on kertaus siitä, miten eri tavoin 

menehtyneiden lintujen ilmoittaminen Luomukselle onnistuu, jotta tiedot olisivat tietokannassa 

virheettöminä tutkijoiden käytössä, ja samalla säästettäisiin toimiston työntekijöiden resursseja muuhun 

rengastajien palveluun: 

Sulassa rengastusten syötössä ilmoitetaan pääosin vain kuolleet pesäpoikaset. Tällöin kunto-sarakkeeseen 

lisätään koodi ”D”. Poikasten kohtalo selviää usein vasta rengastustietojen palautuksen jälkeen, mutta 

kuntosarakkeen koodin voi käydä lisäämässä Sulassa myöhemminkin ”Selailu” -välilehden kautta. Tällöin 

etsi asianomainen tietue ja klikkaa ylävasemmalta ”Muokkaa rivejä”, jolloin rivi kopioituu ”Rengastusten 

syöttö” –välilehdelle ja pääset lisäämään merkinnän. Näissä tapauksissa voi olla hyvä kirjoittaa 

sarakkeeseen ”Kommentti tapahtumasta” milloin ko. rengas on löydetty. Rengastusten syötössä voi 

ilmoittaa myös tapahtumat, jossa linnulle on ehditty kiinnittää rengas, mutta lintu menehtyy rengastuksen 

yhteydessä eikä rengasta haluta enää ottaa pois. Tällöin kunto-sarakkeeseen merkitään ”O”, eli 

rengastusonnettomuus. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esim. silloin kun halutaan menehtymisestä 

huolimatta ilmoittaa esim. linnun biometriatietoja tai lintu on saatu jonkin erillisprojektin (kuten SSP) 

yhteydessä. Näissä tapauksissa tulisi aina ilmoittaa mitä on tapahtunut ”Kommentti tapahtumasta”-

sarakkeessa. 

Sulassa kontrollien syötössä ilmoitetaan pääosin vain rengastusonnettomuudet, eli selvästi rengastuksesta 

tai linnun pyytämisestä johtuvat kuolintapaukset. Tällöin kuntosarakkeeseen merkitään ”O”. Kuolleita 

pesäpoikasia ei toivota ilmoitettavan kontrolleina (vaikka tämä onkin teknisesti mahdollista) sillä tällöin ko. 

linnun eliniäksi tulee virheellisesti rengastus- ja löytöpäivän välinen aika, ja tietoja käytettäessä nämä 

virheet joudutaan korjaamaan käsin. 

Löytötietoina ilmoitetaan kaikki muut kuin selvästi rengastuksen johdosta kuolleet linnut. Eli jos löydät 

esim. linnun kuolleena verkkopaikkojen luota ilman selvää kuolinsyytä, on se syytä ilmoittaa löytönä, eikä 

kontrollina. Paras tapa ilmoittaa löytö on Löydös-lomake (https://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto), 

mutta tiedot voidaan ilmoittaa myös sähköpostitse tai kirjeitse Rengastustoimistoon. 

Sähköpostilla tai kirjeitse toimistolle ilmoitetaan kaikki rengastuksen yhteydessä kuolleet ja 

loukkaantuneet linnut, joille ei ole kiinnitetty rengasta. Tällä tavoin ilmoitetaan siis esimerkiksi verkkoon 

kuolleet linnut (syystä riippumatta), jos niillä ei ole entuudestaan rengasta. 

 

Kaikki rengastuksen yhteydessä ja muutoinkin kuolleena tavatut linnut suositellaan lähetettäväksi 

Luomuksen kokoelmiin, mikäli ne ovat hyväkuntoisia. Harvinaisista ja harvalukuisista lajeista kokoelmiin 

otetaan vastaan myös huonompikuntoisia yksilöitä. Ohjeet kuolleiden lintujen lähettämiseen löytyy täältä: 

https://www.luomus.fi/fi/osallistu#kuollut. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Rengastustoimisto 

https://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto
https://www.luomus.fi/fi/osallistu#kuollut

