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Ranskan kieli ei kuulu joka rengastajan koulusivistyksen piiriin, mutta vaikka ranskaa ei
osaisikaan saattaa tästä kirjasta saada paljon
irti. Kyseessä on loppuvuonna 2013 ilmestynyt
määritysopas, jossa esitetään 250 Ranskassa
eniten rengastetun lajin määrittäminen kädessä. Lajeista 119 on ei-varpuslintuja ja 131 varpuslintuja. Näiden lajien lisäksi toiset noin 250
lajia mainitaan lyhyesti osiossa, jossa käsitellään
varsinaisten lajien erottaminen samankaltaisista lajeista.
Kirjoittaja, ranskalainen Laurent Demongin, on amatöörirengastaja, joka on valmistellut kirjaa kiireettä ja hartaasti, jopa 15 vuoden
ajan. Kirjan tiedot perustuvat osin julkaistuun
kirjallisuuteen, osin kirjoittajan omiin ja hänen
kanssarengastajiensa kokemuksiin. Lähteinä on
käytetty rengastajien peruskirjallisuutta (esim. Baker; Jenni & Winkler; Svensson), yleistä lintukirjallisuutta (esim. Bauer & Glutz von Blotzheim; Cramp; Mullarney, Svensson ym.) sekä laji- tai
(2013).

on hyödynnetty tieteellisiä artikkeleja, kotisivuilla ja blogeissa julkaistuja tietoja ja erilaisia muita
oppaita. Kirjallisuuslähteiden kokonaismäärä on yli 2000.
Teos paikkaa merkittävän aukon ranskankielisessä rengastusmaailmassa, jossa ei aiemmin juuri
ole ollut saatavilla määrityskirjallisuutta rengastajille heidän omalla kielellään. Vastaavaa opasta,
jossa käsitellään sekä ei-varpuslinnut että varpuslinnut, ei ole tosin ilmestynyt oikeastaan millään
muullakaan kielellä. Siksi koin itse kirjan tutustumisen arvoiseksi, vaikka en osaa ranskaa käytännössä ollenkaan. Eikä tällaista kirjaa nyt niin ummikkona lue kuin alkuperäiskielellä kirjoitettuja
Modianon romaaneja. Kirjan kuvatekstit ja taulukot pystyy pienen opettelun jälkeen omaksumaan, sillä termit ovat samankaltaisia kuin meidän itse käyttämämme monet latinankieliset termit
vaikkapa ikäluokille tai ruuminosille. Esimerkiksi lyhenteet juv ja
ovat samat ranskaksikin, ja
otsikot âge ja
ymmärtää iäksi ja sukupuoleksi jo englannin perusteella. Toki tarkat kuvaukset
esimerkiksi väreistä tai tarkkuusasteista jäävät ilman ranskan kielen taitoa noteeraamatta.
Kirja alkaa lyhyellä, 12 sivun mittaisella johdannolla. Siinä käsitellään oppaan rakenne, esitellään
mittausmenetelmät ja sulkasadon periaatteet sekä sukupuolen- ja iänmäärityksen perusteet. Johdannossa on monia kuvia, joiden avulla useimmat edellä mainituista kappaleista voi tiivistetysti
omaksua ilman ranskan kielen taitoakin.
Lopussa olevia hakemistoja lukuun ottamatta loppuosa kirjasta täyttyykin sitten lajikuvauksilla.
Tyypillinen lajikuvaus alkaa lajitiedoilla, joihin sisältyvät englanninkielinen ja tieteellinen nimi sekä
joitakin pesimäbiologisia tietoja, kuten sukukypsyysikä tai maininta kumpi sukupuoli hautoo ja
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ruokkii. Näitä seuraa lajinmääritysosuus, jossa kerrotaan miten laji erotetaan muista samannäköisistä. Varsinainen laji ja muut lajit on jäsennelty taulukoihin, joihin tuntomerkit on kerätty ranskalaisilla viivoilla, välillä valokuvien kera. Joissakin tapauksissa lajinmääritysosuus venyy jopa sivun
mittaiseksi.
Seuraavaksi taulukoidaan mitat, soveltuvin osin ikäluokittain, sukupuolittain ja alalajit erotellen.
Sitten kuvataan mahdolliset alalajit ja sen perään sulkasadon kulku ikäluokittain. Sulkasato-osuutta
on ryyditetty joissakin tapauksissa kaaviokuvin, jotka kertovat sulkasadon etenemisestä. Lopuksi
käydään läpi iän- ja sukupuolenmääritys. Määrityskriteereitä esitettäessä tukeudutaan runsaaseen
valokuvamateriaaliin, tosin jonkin verran on mukana myös piirroskuvia, diagrammeja ja laskukaavoja. On kiusallista, että missään ei kerrota miten isoon tai pieneen aineistoon nämä perustuvat
tai mistä kirjallisuuslähteestä ne ovat peräisin. Esimerkiksi vanhan puukiipijän sukupuoli pitäisi selvitä kaavalla 1,356 * siiven pituus + 2,779 * nokka kalloon – 134,776. Nuorella linnulla käytetään
samoja mittoja, mutta yllä luetellut luvut tyystin erilaiset. Lähdeaineistoa (museoaineisto vai elävät
linnut, pesiviä vai muutolla olleita jne.) tai tutkittujen yksilöiden määrää ei kuvailla.
Oppaan kuvitus poikkeaa hieman totutusta. Se sisältää monia siipikaavioita ja muita kaavamaisia
piirroksia. Niitä enemmän on kuitenkin valokuvia, jotka on tarkkaan rajattu esittämään vain haluttuja höyhenaloja ja esitetään sellaisenaan. Esimerkiksi sepelkyyhkyn tapauksessa on kuva pelkistä
käsisiiven peitinhöyhenistä.

Oppaan johdannossa käsitellään kaikkea
määrittämisen kannalta oleellista, kuten
mittausmenetelmiä, sulkasatoa sekä yleisiä
sukupuolen ja iän määrittämisen
perusteita.

Kuten rengastusoppaiden kanssa yleensäkin, oppaan käyttäjällä pitää olla tietty
lintutietämyksen taso voidakseen käyttää
sitä.Tavallisten lajien osalta lajimäärityksen
tuntomerkit ovat niukat. Esimerkkilajina
kehrääjä.
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Sinirinnan lajiosuudesta käy ilmi miten mittoja ja tuntomerkkejä on taulukoitu eri alalajien, sukupuolten ja ikäluokkien osalta. Piirroksia on vain vähän, mutta mustavalkoisia
valokuvia puvun yksityiskohdista on paljon. Post-juv-sulkasadon etenemistä esitetään
vähän Jenni & Winklerin tapaan ja siipikaaviot Svenssonin tapaan kaavakuvina.
Kompaktin koon saavuttamiseksi leipäteksti on painettu melko pieneksi, ja viitteiden tai muun
vastaavan kohdalla kirjasimen kokoa on entisestään pienennetty. Mikäli hippiäisrenkaan lukemiseen
jo tarvitsee luuppia tai suurennuslasia, saattaa se olla hyvä pitää käsillä tätäkin opasta tavatessa.
Oppaan pääpaino on länsieurooppalaisissa lajeissa, joten joukossa on monia meille vieraita lintuja. Valtaosa lajeista on kuitenkin tuttuja ja etenkin ei-varpuslintujen osalta käsitellään monia
sellaisia lajeja, joista suomenkielistäkään kirjallisuutta ei löydy. Suomessa olemme toisaalta olleet
erityisasemassa moniin muihin maihin nähden, sillä monille lajiryhmille kirjallisuutta on ”omastakin
takaa”.
Kirja sisältää rutkasti mielenkiintoisia, osin aiemmin tuntemattomiakin määritysperusteita. Niitä
kannattaa ilman muuta testata omassa työskentelyssään ja jo tämän perusteella kirja on kannattava hankinta. Muun muassa vähäisten viittausten vuoksi aina ei oikein selviä mihin tai millaiseen
aineistoon tieto perustuu. Kannattaa myös siis pitää mielessä, että on aina turvallisempaa perehtyä
alkuperäiseen lähteeseen itse, kuin ottaa itsestään selvänä jonkun toisen kyseisestä lähteestä, ikään
kuin välikätenä muotoilema kuvaus. Tätä tehtävää tosin vaikeuttaa se tosiasia, ettei lähteisiin ole
viitattu tekstissä, eikä kirjasta löydy viiteluetteloakaan. On vain luotettava kirjoittajan tulkintaan.
Joka tapauksessa opas on kompakti paketti määritystietoutta ja esimerkiksi lintuasemarengastajien tai muiden monenlaisia lajeja rengastavien kannattaa se hankkia. Pienen kielimuurin ei kannata
antaa vaikuttaa, vaikka se oppaan käyttöä hieman rajoittaisikin.
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