Beretning fra KNF /RG-Fyn
På grund af et databaseproblem i den centrale ringmærkningsdatabase er vi pt. desværre ikke i stand til
at opgive helt nøjagtige tal for 2017. Men med ca. 3.500 ringmærkede og ca. 175 aflæste fugle på KNF,
blev 2017 et år under middel. Gransanger blev årets talrigeste art med ca. 800 fugle. Årets sjældenhed
blev en Schwarz Løvsanger, ringmærket midt i oktober. Den første af sin slags i stationens historie. Der
blev i alt ringmærket 64 forskellige arter på KNF i 2017.
Ud over aktiviteterne på Sydlangeland har RG-Fyn også gang i andre aktiviteter.
Den standardiserede mærkning af ynglefugle (CES) har igen i 2017 pågået i Lunget ved Refsvindinge.
Data her fra er et meget vigtigt supplement til andre moniteringsmetoder som for eksempel
punkttællingerne.
På Sprogø ringmærkes der primært splitterne, sildemåger, hættemåger og sølvmåger. Især mærkningen
af splitterne er vigtig, da man af forvaltningsmæssige årsager ønsker at følge arten tæt. Der blev i 2017
ringmærket godt 400 unger af arten. På Sprogø er det Jacob Sterup der er ansvarshavende. Jacob
tilbragte dagevis i bilen med at aflæse mærkede splitterner i kolonien. Han aflæste omkring 250 fugle,
hvilket er af enorm betydning for projektets kvalitet.
Igen i 2017 har et par medlemmer af RG-Fyn været aktive med at indfange vandfugle med henblik på
udtagelse af kloakprøver til screening for fugleinfluenza. Dette arbejde er også uhyre vigtigt, da det
indgår i både den nationale og internationale overvågning af sygdommen. Målsætningen er at finde vira
i vandfuglebestandende så tidligt, af man kan forsøge at forhindre et eventuelt sygdomudbrud i at
spredes.
Ud over ovennævnte mærkes der fugle en halv snes andre steder rundt omkring i det gamle Fyns Amt.
Her fra kan da nævnes, at amtets blot 3. Grønspætte blev mærket her i efteråret i Lindeskov ved Ørbæk.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle der har støttet op omkring ringmærkningsaktiviteterne.
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