
Beretning fra KNF/Ringmærkergruppen Fyn

Efter en sløv start på efteråretsæsonen på KNF kom der til sidst en helt ekstraordinær oktober måned, så efterårstotalen 

endte på 6.124 mærkede fugle – suveræn ny sæsonrekord! Det er kun anden gang, der bliver mærket over 5.000 fugle  

på et efterår. Første gang var i 2008, hvor der blev mærket godt 5.200 fugle.

Lidt fakta om efterårssæsonen:

 Der blev mærket 3.612 fugle i oktober – hidtil største antal, der er mærket på én måned.

 På 13 dage i oktober blev der mærket over 100 fugle (til sammenligning var der tre dage over 100 i    august og 

en i september).

 På seks dage i oktober blev der mærket over 200 fugle.

 23/10 blev der mærket 404 fugle – stationens tredjehøjeste dagstal nogensinde.

 De otte dage i træk 18-25/10 blev der hver dag mærket over 150 fugle.

 Der blev i alt mærket 1.072 Blåmejser i efteråret. Ud over at det er suveræn ny sæsonrekord for Blåmejse (den 

gamle var 590 i 1996), er det kun anden gang, at der bliver mærket over 1.000 fugle af én art (første gang var 

1.397 Løvsangere i 2000).

 Der blev mærket 990 Fuglekonger (gammel sæsonrekord 832 i 2007).

 Der blev mærket 906 Gransangere (gammel sæsonrekord 779 i 2008).

 Der er nu mærket 6.591 Gransangere på KNF siden 1994, og arten har i år overhalet Løvsanger som den 

talrigest mærkede art på KNF.

 Der blev mærket 56 forskellige arter på KNF i efteråret.

 Småsjældenheder i ringmærkningen udeblev næsten totalt dette efterår. Sjældneste, ringmærkede fugl blev en 

Pungmejse 23/9.

 Der blev aflæst 14 fugle med fremmede ringe i efteråret, alle i oktober – 4 danske, 9 svenske og 1 norsk. De 10  

var  Blåmejser,  og herudover  blev der  aflæst to  Gransangere (Norge+DK),  en Fuglekonge (Sverige)  og en 

Jernspurv (DK).

Efterårets Blåmejse-invasion er den største, der nogensinde er registreret på Sydlangeland. Både mht. ringmærkningstal 

og træktal. 18-20/10 blev der talt hhv. 3.800, 5.150 og 11.000 trækkende ved Dovns Klint! Invasionen startede så småt 

allerede i september. 9/9 blev der således mærket 8 Blåmejser, og 23/9 blev med 24 Blåmejser første dag over 10. I  

oktober kom de så for alvor, og de største dage blev 7/10 84, 15/10 112, 18/10 106, 19/10 117 og 23/10 172.

På KNF blev der fanget 10 Blåmejser med fremmede ringe i oktober. De 8 var svenske, heraf 7 fra Falsterbo (og vi har  

endnu ikke modtaget oplysninger om den sidste). Falsterboblåmejserne fordelte sig på én fugl fra 2010 og seks fugle 

mærket mellem 3/10 og 8/10 2012, som var mellem 7 og 19 dage om turen til Langeland. De sidste to var danske, hvoraf 

den ene var mærket på Gedser 9/9 (og aflæst 3/10).

Årets Blåmejser har allerede givet to genfund. En fugl mærket 7/10 blev 19/10 aflæst på Gedser Fuglestation efter at 

være fløjet 84 km mod ØSØ. En anden Blåmejse mærket 8/10 blev 27/10 aflæst 109 km mod SV i Slesvig-Holsten. Dette 

er blot vores andet Blåmejsegenfund syd for Danmark. Det første var et genfund fra Holland i 1996. Forhåbentlig kaster  

efterårets mange mærkede Blåmejser flere genfund af sig i de kommende måneder.



Genfundsdata for andre arter aflæst eller mærket i efteråret:

 En Jernspurv aflæst 19/10 var mærket på Omø i Storebælt 1/10-2011.

 En Gransanger aflæst 9/10 var mærket på Grenen, Skagen 4/8-2012 (334 km mod N).

 En Gransanger aflæst 22/10 var mærket på Akerøya, Hvaler, Sydnorge 25/4-2011 (481 km mod N).

 En Tornsanger mærket 19/8 blev aflæst 3/9 i Holland (512 km mod SV).

2012 blev 5 sæson med ”Standardiseret Ynglefuglemærkning” (CES) i Tarup Grusgrav. Datamængden fra de 5 sæsoner 

er nu blevet stor nok til,  at  der kan analyseres med nogenlunde sikkerhed på tallene.  JSA & RYT arbejder  pt.  på  

udarbejdelse  af  en  rapport.  Det  kan  foreløbigt  konkluderes,  at  antal  ringmærkede fugle  falder  år  for  år!  Det  gode 

spørgsmål er så: Hvorfor?

Ringmærkergruppens medlemmer ringmærker desuden fugle på et antal lokaliteter fordelt rundt på Fyn.

Tak for et godt år, og en stor tak til alle vore samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen

Ringmærkergruppen Fyn v/ JSA & RYT


