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Ringmärkningen vid Tåkern fyller 50 år
110 000 fåglar märkta sedan 1964
Välkomna till demonstration av och information
om ringmärkning

fredag 19 september kl 10,
vid Glänås, Tåkern (Naturum)
Tåkern fältstation bildades 1963. Men det var 25 september 1964 som den första fågeln
märktes med stationens egna ringar levererade då, liksom nu, av Riksmuseet. Alla ringar
i Sverige har inskriptionen ”Riksmuseum, Stockholm, Sweden”.
"Anländer till Glänås kl 13.30. Fyra mät uppspänns och kl 13.50 fångas stationens första
fågel, nämligen en rödhake som får nummer 1230600".
Så skrev Christer Elderud i sin dagbok 1964. Efter 50 år ringmärker han fortfarande
för fältstationen. Christer medverkar såklart vid informationen 19 september liksom bl a
nuvarande stationschefen Lars Gezelius och fältstationens ordförande Bengt Andersson.
Ringmärkning var en innovation av dansken Hans Christian Mortensen 1899 då han
märkte starar. I Sverige introduserades ringmärkningen 1911. Metoden var länge
grundläggande för att kartlägga fåglarnas flyttning. För åtskilliga flyttfåglar är vintertillhållen numera väl kända tack vare återfynd av hittade fåglar.
-- Vid Tåkern märker vi huvudsakligen fåglar i våra väldiga vassområden och en del andra
arter som är typiska för en grund slättsjö. I vassen är det en standardiserad märkning i juli
till september. Vi kan då följa färändringarna i antal för några av Tåkerns vasslevande arter
som t ex rörsångare, sävsångare, skäggmes och sävsparv och förstås, undan för undan, få
information om deras flyttvägar. Vi registrerar även bl a fett och vikt på fåglarna inför
flyttningen, berättar Lars Gezelius.
Av Tåkernmärkta fåglar finns mängder av ”udda” återfynd. T ex en sävsångare som hittades
på flygplatsen i Nice, en sidensvans, märkt i Boxholm, som rapporterades från Italien,
en skäggdopping från Georgien och en häger funnen i västafrikanska Senegal, flera hundra
mil söder om de vanliga vinterkvarteren.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Gezelius, stationschef, 070 - 325 12 88
Bengt Andersson, ordförande i föreningen Tåkerns fältstation, 070 - 549 06 09
Christer Elderud, ringmärkare, 0734 - 430703

