Beretning for 2016 fra Keldsnor Fuglestation / Ringmærkergruppen Fyn.
På KNF havde 2016-sæsonen visse ligheder med 2015. Første del af efterårssæsonen var skuffende,
mens oktober viste sig helt fantastisk med over 5.200 fugle mærket på en måned. Det er ny
månedsrekord. I alt blev der mærket 8.024 fugle på KNF, hvilket er ny sæsonrekord. Siden 1994 er der
nu mærket over 85.000 fugle på Sydlangeland.
Foråret 2016 lavede KNF noget forsøgsmærkning på Hov Nordstrand. Efter en pause på ca. 20 år,
besluttede en lille gruppe fuglefolk, at der igen burde forsøges med noget målrettet observation og lidt
ringmærkning på lokaliteten. Vi ringmærkede ca. 330 fugle, med Vendehals og Græshoppesanger som
det mest spektakulære. Trækobservationerne endte i det store hele hos én og samme observatør, der i
løbet af sæsonen gav udtryk for en vis ensomhedsfølelse på posten! Så vidt vides, gentages projektet
ikke I 2017!
Gruppens CES-projekt har kørt godt i Longet i 2016, og det er klart hensigten at fortsætte projektet i
2017.
Sidst på sæsonen 2016 indsamlede flere RG-Fyn medlemmer flåter fra trækfugle. Det blev ikke til så
mange prøver, da projektet først rigtig kom på skinner efter trækfuglene var smuttet! Det er hensigten
at lave en målrettet indsats med indsamling og optælling af flåter under forårstrækket på KNF. Data
skal med tiden danne basis for en universitetsafhandling.
Igen i 2016 har har flere medlemmer af RG-Fyn indsamlet prøver fra kloakken på vilde vandfugle til
undersøgelse for fugleinfluenza. Det er en meget højt prioriteret aktivitet.
I september afholdt Danmarks Ringmærkerforening ringmærkerkursus på KNF for nye ringmærkere.
Kurset var fuldtegnet med 6 deltagere. Den pågældende weekend fangede vi over 400 fugle, så
kursisterne fik sig en på opleveren og mange fugle gennem hænderne. Sydlangeland viste sig fra sin
bedste side.
Ringmærkergruppen holder det samme medlemstal som tidligere år. Et par unge mennesker er dukket
op, og vi håber de holder på med interessen for ringmærkning.
Ringmærkergruppen vil gerne takke alle vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde.
Vi ses i felten I 2017…
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