
Beretning fra Keldsnor Fuglestation / RG-Fyn 

 

Ringmærkerne på Fyn har haft et godt år i 2014. KNF producerede en ny efterårsrekord med 6.840 

fugle, fordelt på 65 arter. Den tidligere rekord var fra 2012, og var på 6.125 fugle. Der blev blandt 

andre sat nye rekorder på Gransanger (1079), Fuglekonge (1035), Rørsanger (595), Munk (469), 

Gærdesmutte (331) og Rørspurv (138). 

 

Af de sjældnere arter fangede vi Blåhals (1), Hvidbrynet Løvsanger (5), Rødtoppet Fuglekonge (7), 

Pungmejse (9), Ringdrossel (3) og en enkelt Karmindompap. Vi fangede endvidere 3 Svaleklirer. 

Det er første gang det er sket ”i nyere tid”! 

 

Det store antal fugle giver også flere genmeldinger. De fleste genmeldinger drejer sig om 

rørsangere genfanget i Vesteuropa. Men en Jernspurv aflæst den 9. oktober viste sig at være mærket 

ved Norsjö, Västerbotten, Sverige den 14. september 2013. Afstand: 1.228 km – den næst nordligste 

mærkede spurvefugl aflæst på KNF.  

 

I 2013 mærkede vi nogle få Alm. Ryler, og minsandten om ikke den ene lige er blevet aflæst ved 

Gdansk i Polen. 

 

I 2014 søgte RG-Fyn/KNF Friluftsrådet om fondsmidler til køb af nyt udstyr. Ansøgningen 

lykkedes, så i dag har vi gode friske net m.m. at arbejde med. Ansøgningen indebærer visse 

forpligtelser til at formidle vore aktiviteter.  

 

Der kommer mange mennesker forbi P-pladsen ved Gulstav Mose, og ringmærkerne gør hvad vi 

kan for at imødekomme så mange som muligt med information og fremvisning. Men er der travlhed 

ved nettene, prioriterer vi fuglene højest. 

 

Det vil måske være en god ide at postere en ”serviceperson” ved et bord på P-pladsen på ”de gode 

dage”? Nogle af ”Ringmærkerenkerne” har haft stor succes med spontant at møde folk på pladsen 

og formidle!  

 

2014 blev det første år med CES-ringmærkning i ”Lunget”, som ligger mellem Ørbæk og 

Refsvindinge. Det blev en god start med gode fangster. Lokaliteten lover godt for fremtiden. 

 

I lighed med tidligere år, har flere medlemmer af RG-Fyn medvirket til fangst af vandfugle, med 

henblik på udtagning af fæcesprøver til screening for fugleinfluenza. 

 

Afslutningsvis vil ringmærkerne gerne takke for året der svandt. Vi ses i felten... 

 

Mvh. RYT 
 


